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Príloha č.6 

 
Hodnotiace kritéria pre schvaľovanie žiadostí poskytovateľov sociálnych služieb 

v rámci NP KC v mestách a obciach s prítomnosťou MRK- I. fáza 
 

Výber bude uskutočnený na základe najvyššieho počtu bodov v rámci aplikácie hodnotiacich kritérií. 

Pri výbere je nevyhnutné postupovať transparentne a nediskriminačne. 

Kritérium Popis kritéria Hodnotenie 

Rozsah 
poskytovaných 
služieb1 

Poskytovateľ služby poskytuje len obligatórne služby 

Poskytovateľ služby poskytuje obligatórne služby a menej 
ako 50 % z rozsahu  fakultatívnych služieb 

Poskytovateľ služby poskytuje obligatórne služby a viac ako 
50 % z rozsahu  fakultatívnych služieb 

1 

3 

 

5 

Skúsenosti  
s poskytovaním 
sociálnych služieb 
v KC1 

Poskytovateľ služby poskytuje sociálne služby v KC, ktoré 
má byť podporené, menej ako 1 rok 

Poskytovateľ služby poskytuje sociálne služby v KC, ktoré 
má byť podporené, od 1 do 2 rokov 

Poskytovateľ služby poskytuje sociálne služby v KC, ktoré 
má byť podporené, viac ako 2 roky 

1 
 

3 
 
 

5 

 

V prípade, že nastane zhoda v počte bodov pri viacerých  Poskytovateľoch služieb, podporený bude 

poskytovateľ služby, ktorý získal vyšší počet bodov v  kritériu „Rozsah poskytovaných služieb“.  

V prípade ak naďalej pretrváva zhoda v počte bodov u dvoch resp. viacerých poskytovateľov služieb, 

podporený bude poskytovateľ služieb, ktorý poskytuje vyšší počet fakultatívne poskytovaných 

sociálnych služieb v KC1. 

V prípade ak naďalej pretrváva zhoda v počte bodov u dvoch resp. viacerých poskytovateľov služieb, 

podporený bude poskytovateľ služieb, ktorý poskytuje viac rokov sociálne služby v KC1. 

V prípade ak naďalej pretrváva zhoda v počte bodov, Riadiaci výbor pre NP KC hlasovaním rozhodne 

o výbere poskytovateľa služby na základe doplňujúcich informácií o znalosti regiónu danej lokality 

poskytnuté poskytovateľom služieb a odporučí ho MV SR/ÚSVRK na schválenie. 

                                                           
1 Posudzuje sa počet rokov resp. skúsenosti s poskytovaním sociálnych služieb v príslušnom KC, pre ktoré poskytovateľ 
služieb žiada podporu v rámci NP KC. 
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