
 

HODNOTIACE KRITÉRIÁ A VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ OPERAČNÉHO PROGRAMU ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNA INKLÚZIA 
 

V súlade s článkom 65 bod a) Nariadenia rady 1083/2006 a v zmysle usmernenia CKO č. 7/2007 vyplýva pre riadiace orgány povinnosť predložiť na schválenie 

monitorovaciemu výboru pre zodpovedajúci operačný program hodnotiace a výberové kritériá. 

Pre schválenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“) a v rámci nich aj projektov je nevyhnutné vyhodnotiť projekt z hľadiska 

spĺňania požiadaviek nadefinovaných v príslušných programovacích dokumentoch. Pri procese schvaľovania žiadosti o NFP v podobe národných projektov, 

pilotných projektov, dopytovo-orientovaných projektov sa postupuje nasledovne: 

Procesy schvaľovania žiadostí o NFP 

1. Kontrola formálnej správnosti žiadostí o NFP 

2. Odborné hodnotenie žiadostí o NFP 

3. Výber a schvaľovanie žiadostí o NFP 

Kontrola formálnej správnosti žiadostí o NFP zabezpečí, aby do odborného hodnotenia žiadosti o poskytnutie NFP boli zaradené všetky projekty, ktoré splnili 

kritériá oprávnenosti a úplnosti žiadosti o NFP.  

Hodnotiace a výberové kritériá sa týkajú procesov 2 a 3. 

 

ODBORNÉ HODNOTENIE ŽIADOSTÍ O NFP 

Odborné hodnotenie žiadosti o NFP sa vykonáva v 2 krokoch: 

1. Posúdenie žiadosti o NFP z hľadiska základného súladu s Operačným programom Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

Hodnotitelia v prvom kroku uskutočnia preverenie základného súladu žiadosti o NFP so zameraním Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

podľa základných kritérií uvedených v prílohe č. 1. Ak v rámci žiadosti o NFP  aspoň jedna odpoveď pri základných kritériách je záporná (tzn. NIE), je žiadosť 

o NFP vylúčená z ďalšieho hodnotenia. 

Tento proces je realizovaný v rámci odborného hodnotenia len v tom prípade, ak nebol vykonaný v rámci kontroly formálnej správnosti. 

 

2. Posúdenie žiadosti o NFP z odborného hľadiska 

V zmysle uvedeného usmernenia CKO sa navrhuje týchto nasledovných 5 skupín hodnotiacich kritérií na odborné posúdenie žiadosti o NFP: 

1. Vhodnosť a účelnosť projektu 

2. Spôsob realizácie projektu 

3. Rozpočet a nákladová efektívnosť  

4. Administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa o NFP 

5. Udržatelnosť projektu a jeho výsledkov 



 

V rámci jednotlivých skupín hodnotiacich kritérií sa hodnotia nasledovné oblasti:  

Skupina 
hodnotiacich 

kritérií 

Vhodnosť a účelnosť projektu Spôsob realizácie projektu Rozpočet a nákladová 
efektívnosť  

 

Administratívna, 
odborná a technická 

kapacita žiadateľa o NFP 
 

Udržatelnosť projektu 
a jeho výsledkov 

Oblasti 
hodnotenia 
v rámci 
skupín 
hodnotiacich 
kritérií 

- súlad s programovými 

dokumentmi (NSRR, OP 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

a inými operačnými programami, 

programový manuál, Národný 

program reforiem, regionálne 

politiky atď.),  

- miera naplnenia špecifických 

podmienok výzvy, 

- súlad s horizontálnymi prioritami. 

- prepojenie aktivít s cieľmi 

a výsledkami projektu, 

- vhodnosť zvolených aktivít 

a ich vzájomné prepojenie na 

ciele a výsledky projektu, 

- reálnosť aktivít a a ich 

časového harmonogramu 

- vhodnosť špecifikovaných 

indikátorov a relevantnosť 

stanovených hodnôt   

- súlad rozpočtu projektu 

s podmienkami výzvy, 

- reálnosť rozpočtu, 

- oprávnenosť položiek 

rozpočtu 

- prehľadnosť 

a transparentnosť 

rozpočtu. 

- nákladová efektívnosť, 

 

- finančná spôsobilosť 

žiadateľa realizovať 

projekt 

- skúsenosti žiadateľa / 

partnera, 

- odborné zázemie 

žiadateľa / partnera, 

- organizačné 

zabezpečenie projektu, 

 

- finančná udržateľnosť; 

- inštitucionálna 

udržateľnosť; 

- geografická 

udržateľnosť výsledkov 

projektu; 

- technologická 

udržateľnosť výsledkov 

projektu 

Vzhľadom na rozmanitosť OP ZaSI a rôznu povahu jednotlivých prioritných osí a opatrení pri hodnotení žiadostí o NFP sa budú skupiny hodnotiacich kritérií 

ďalej špecifikovať v jednotlivých výzvach pre dopytovo orientované projekty, typoch národných projektov, pilotných projektov podľa jednotlivých prioritných 

osí v hodnotiacich hárkoch v podobe hodnotiacich otázok a bodového hodnotenia k hodnotiacim otázkam
1
. Základné vymedzenie odborného hodnotenia 

žiadosti o NFP sa nachádza v prílohe č. 2. 

Pri špecifikácii hodnotiacich kritérií v podobe detailných hodnotiacich otázok sa musí dodržať základné vymedzenie skupín hodnotiacich kritérií, ktoré je 

uvedené v riadku „Oblasti hodnotenia v rámci skupín hodnotiacich kritérií“.  

V rámci hodnotení dopytovo orientovaných projektov, resp. pri hodnotení typov národných projektov a pilotných projektov podľa jednotlivých prioritných osí 

bude zadefinované váhy jednotlivých skupín hodnotiacich kritérií s tým, že ich celkový súčet musí predstavovať súčet 100%. Váha skupiny hodnotiaceho 

kritéria musí byť stanovená vo výzve na predkladanie projektov, pričom nesmie presiahnuť limity stanovené pre jednotlivé skupiny kritérií, ktoré sú nasledovné: 

Skupiny hodnotiacich kritérií Limit pre podiel pre skupiny hodnotiacich kritérií 
 Minimálny limit Maximálny limit 

1. Vhodnosť a účelnosť projektu 25% 50% 

2. Spôsob realizácie projektu 10% 25% 

3. Rozpočet a nákladová efektívnosť  10% 25% 

4. Administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa o NFP 10% 25% 

5. Udržatelnosť projektu a jeho výsledkov 10% 25% 

                                                
1
 Ustanovenia hodnotiacich kritérií sa použijú primerane aj v procese odborného hodnotenia projektov technickej pomoci. 



 

 

Pre jednotlivé hodnotiace kritériá sa stanovuje rozpätie váh v rozsahu 1, 2 a 3, pričom 1 – minimálna váha, 2 – stredná váha 3 – maximálna váha. 
V nadväznosti na špecifické podmienky výziev príslušných opatrení určí RO na návrh SORO výšku váhy v hodnotiacich hárkoch. Hodnotiace kritériá musia byť 

súčasťou výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. v prípade národných projektov musia byť uverejnené na webovej stránke pri informáciách o národnom 

projekte. 

 

Základné pravidlá pre využitie hodnotiacich kritérií sú: 

Každá skupina hodnotiacich kritérií má dopredu nastavený percentuálny limit,  pričom celkový súčet predstavuje 100%. Doplňujúce otázky, ktoré doplňuje RO 

resp. SORO nemôžu presiahnuť svojou váhou 30% podiel v rámci skupiny hodnotiaceho kritéria.  

Do výberového hodnotenia môžu postúpiť len také žiadosti o NFP: 

a) ktoré dosiahli v každej skupine hodnotiacich kritérií minimálne 50% bodov z daného kritéria 

b) ktoré dosiahli súčet bodov všetkých hodnotiacich kritérií najmenej 60% z celkového limitu kritérií s tým, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o 

NFP, resp. pri hodnotení typov národných projektov a pilotných projektov podľa jednotlivých prioritných osí bude možné stanoviť prísnejší limit, pričom 

ten nemôže presiahnuť 70 % súčtu bodov všetkých hodnotiacich kritérií 

V prípade potreby môže RO schváliť zmenu štylizácie hodnotiaceho kritéria, avšak pri zachovaní podmienky povahy a charakteru hodnotiaceho kritéria. 

Riadiaci orgán vypracuje postupy pre hodnotiteľov, v ktorých bude popis k jednotlivým skupinám hodnotiacich kritérií. 

 

VÝBER A SCHVAĽOVANIE ŽIADOSTÍ O NFP 

 

Výberová komisia pri schvaľovaní žiadostí o NFP aplikuje výberové kritériá. 

1. Výberová komisia pri schvaľovaní žiadostí o NFP vychádza z poradia žiadostí o NFP stanoveného v hodnotiacom procese, pričom podporiť môže iba tie 

žiadosti o NFP, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia, t. j.  

a) ktoré dosiahli v rámci odborného hodnotenia aspoň minimálny stanovený celkový počet bodov (60 % až 70 %) a 

b) zároveň aj minimálny počet bodov stanovený pre jednotlivé hodnotiace kritérium (50 %). 

2. Poradie projektov stanovené z hodnotiaceho procesu podľa hodnotiacich kritérií sa môže upravovať iba podľa výberových kritérií, ktoré vychádzajú 

z hodnotiacich kritérií. 

3. V prípade rovnakého počtu bodov výberová komisia vzhľadom na špecifiká výzvy na predkladanie žiadostí o NFP určí poradie (napr. podľa najväčšieho 

počtu bodov v prioritnej skupine kritérií, podľa cieľovej skupiny).  

 


