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Protokol
o výsledku kontroly
Podľa poverenia predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej
len „NKÚ SR“) č. 169/01 zo dňa 13.08.2012 vykonali:
Ing. František Veselický, vedúci kontrolnej skupiny
Mgr. Peter Grutka, člen kontrolnej skupiny
kontrolu hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynaloţených finančných prostriedkov
v rámci vybraných projektov programového obdobia 2004 – 2006 a programového obdobia
2007 – 2013 na programové riešenie nepriaznivej sociálno-ekonomickej situácie
marginalizovaných rómskych komunít a dosiahnutého progresu v tejto oblasti.
Účelom kontroly bolo preskúmať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť výdavkov
vynaloţených na programy pre marginalizované rómske komunity na Slovensku zo všetkých
foriem verejných zdrojov (Európska únia, štátny rozpočet Slovenskej republiky, prostriedky
samosprávy). Vyhodnotiť úroveň dosiahnutých cieľov a zámerov stanovených v jednotlivých
projektoch. Závery kontrolnej akcie vyuţiť pri formulácii odporúčaní pri tvorbe strategického
finančného rámca pre nadchádzajúce programové obdobie všeobecného rozpočtu
EÚ 2014 - 2020, ako aj pri určovaní strategických cieľov financovania z prostriedkov ŠR SR
a samosprávy pre oblasť marginalizovaných rómskych komunít.
Kontrola bola vykonaná v čase od 16.08.2012 do 24.10.2012 v subjekte
mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava, IČO 00313114
(ďalej len „mesto“ alebo „kontrolovaný subjekt“)
za kontrolované obdobie: roky 2007 – 2013.
Predmetom kontroly bola charakteristika kontrolovaného subjektu, charakteristika
a popis projektu, realizácia projektu a účinnosť riadiaceho a kontrolného systému.
Počas výkonu kontroly bolo zistené:
1. Charakteristika subjektu
Mesto je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky
v Trnavskom kraji. Mesto je sídlom Trnavského samosprávneho kraja a ku dňu 31.12.2011
malo 65 374 obyvateľov. Zdruţuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Mesto je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári
s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich
obyvateľov. S rôznou dobou účinnosti bola na mesto prenesená aj pôsobnosť z orgánov
štátnej správy na úsekoch pozemných komunikácií, sociálnej pomoci, územného plánovania,
školstva, telesnej kultúry, zdravotníctva, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, ktoré sú
konkrétne vymedzené v zákone č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov
štátnej správy na mestá a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 416/2001 Z. z.“).
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Štatút mesta bol schválený dňa 23.04.2002 formou všeobecne záväzného nariadenia
č. 177, uznesením Mestského zastupiteľstva Trnava (ďalej len „MsZ“) č. 631/2002
s účinnosťou odo dňa 01.07.2002. Štatút mesta Trnava upravuje o. i. územné a správne
členenie mesta, najdôleţitejšie otázky týkajúce sa orgánov mesta, základné úlohy jednotlivých
komisií mesta a symboly mesta.
Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj
jeho územia a potreby jeho obyvateľov. Územie mesta je územný celok, ktorý tvoria
katastrálne územia Trnava a Modranka. Mesto financuje svoje potreby predovšetkým
z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj z ďalších zdrojov.

2. Charakteristika a popis projektu
Na podporu projektov, ktoré otvárajú cestu do spoločnosti ľuďom vytlačeným na jej
okraj bol vytvorený Fond sociálneho rozvoja (ďalej len „FSR“) ako sprostredkovateľský
orgán pod riadiacim orgánom (ďalej len „SORO“).
Projekty sprostredkované FSR sú financované z Európskeho sociálneho fondu (ďalej
len „ESF“). ESF je jedným zo štrukturálnych fondov, prostredníctvom ktorých pomáha
Európska únia v rámci politiky hospodárskej a sociálnej súdrţnosti svojim členským štátom
riešiť regionálne nerovnosti. V programovom období 2007-2013 sa realizuje Operačný
program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (ďalej len „OP ZaSI“), v rámci ktorého môţe
Slovensko z ESF čerpať 882 mil. EUR. V tomto programovom období FSR ako SORO
pod Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVR
SR“) vyhlasuje výzvy na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej
len „NFP“), zamerané predovšetkým na odstraňovanie sociálneho vylúčenia, komunitnú
sociálnu prácu, pomoc Rómom, nezamestnaným a iným skupinám sociálne znevýhodnených
občanov.
Mesto podalo na základe výzvy OP ZaSI – FSR – 2007/2.1/01, ktorú vydal FSR,
ţiadosť o poskytnutie NFP pre konečného prijímateľa. Za daným účelom mesto spracovalo
projekt s názvom „Komunitné centrum v Trnave“, skrátený názov projektu „Terénna sociálna
práca v Trnave“ (ďalej len „projekt“).
Hlavným cieľom projektu bola podpora komunitnej práce, podpora podmienok
na predchádzanie sociálneho vylúčenia fyzických osôb, rodín a komunít, podpora podmienok
na rozvoj ich schopností viesť samostatný ţivot a predchádzanie negatívnym javom, ktoré
bránia zotrvaniu marginalizovaných skupín na trhu práce.
Špecifickými cieľmi mesta v rámci projektu bolo zlepšenie ţivotnej situácie
a integrácia marginalizovaných rómskych komunít, predchádzanie krízovým situáciám
v rodine, sociálno-právna ochrana detí a dospelých, zvýšenie sociálnej mobility klienta
a zníţenie sociálnej deprivácie prostredníctvom permanentnej sociálnej práce v rodinnom
prostredí.
Preverením všeobecných podmienok poskytnutia NFP bolo zistené, ţe základné
ukazovatele, ciele a aktivity projektu boli v súlade s výzvou a mesto spĺňalo podmienky
oprávnenosti stanovené v príslušných opatreniach.
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3. Realizácia projektu
3.1 Zmluva o poskytnutí NFP
Mesto podalo ţiadosť o NFP na FSR dňa 21.02.2008. Dňa 15.07.2008 uvedený
projekt s kódom 27120130153 a s ITMS kódom NFP 27120130055 MPSVR SR zastúpené
FSR mestu schválilo.
Následne bola dňa 16.09.2008 uzatvorená zmluva o NFP (ďalej len „Zmluva“)
registračné č. 075/2008-IZ-5.O/V medzi FSR ako poskytovateľom a mestom ako
prijímateľom. Platnosť a účinnosť nadobudla dňom podpisu oboch zmluvných strán,
t. j. dňom 25.09.2008.
Predmetom Zmluvy bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi
zmluvnými stranami pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu, ktorý bol predmetom
schválenej ţiadosti o NFP. Účelom Zmluvy bolo spolufinancovanie schváleného projektu
prijímateľa, a to poskytnutím NFP vo výške 51 463,85 EUR z prostriedkov pre operačný
program s termínom fyzického ukončenia realizácie aktivít projektu do 31.03.2010.
Dodatkom k zmluve zo dňa 29.04.2009 evidovanom pod č. DOD/01-2009/075/2008-IZ5.O/V bol upravený termín ukončenia, boli zmenené špecifické podmienky a predmet
podpory. Oprávneným obdobím pre výdavky bolo obdobie, ktoré začalo dňom splnenia
kritérií oprávnenosti projektu mestom, teda od začiatku realizácie projektu maximálne do 24
mesiacov.
Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy boli Prílohy č. 1 - 3: Všeobecné zmluvné podmienky
k zmluve o poskytnutí NFP (ďalej len „VZP“), Predmet podpory NFP a Podpisové vzory.
Kontrolou bolo zistené, ţe Zmluva bola kompletná, správna, zrozumiteľná a bola
uzatvorená v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov. Dôvody pre vypracovanie dodatku k zmluve o NFP
boli opodstatnené.
3.2 Vecné plnenie projektu v nadväznosti na harmonogram predpokladanej realizácie projektu
Kontrola plnenia projektu podľa časového harmonogramu.
Podľa VZP (vymedzenie vzájomných práv a povinností) bolo mesto povinné riadiť sa
príslušnou Príručkou pre konečného prijímateľa z ESF (ďalej len „príručka“). V zmysle
prílohy č. 1 príručky malo mesto povinnosť informovať riadiaci orgán o začiatku realizácie
projektu do 10 pracovných dní od dátumu začiatku realizácie projektu. Kontrolou bolo
zistené, ţe mesto vypracovalo „Vyhlásenie o začatí realizácie projektu“ dňa 31.10.2008,
v ktorom oznamuje, ţe začalo realizovať projekt „Komunitné centrum v Trnave“ dňom
01.04.2008. Vzhľadom k tomu, ţe Zmluva nadobudla platnosť a účinnosť dňom 25.09.2008,
oznámenie malo byť podané najneskôr do 09.10.2008. Oneskoreným vypracovaním
a zaslaním vyhlásenia o začatí realizácie projektu mesto nepostupovalo v zmysle príručky
a teda aj VZP (úvodné ustanovenia) Zmluvy.
Preverením aktivít projektu bolo zistené, ţe mesto malo povinnosť zasielať FSR
monitorovacie správy, ktorých termíny boli upravené vo VZP v Článku 3 ods. 2, ods. 3, a to
tak, ţe priebeţné monitorovacie správy bolo mesto povinné predkladať FSR kaţdých 6
mesiacov, a to do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období a záverečnú
monitorovaciu správu do jedného mesiaca od ukončenia realizácie aktivít projektu (podľa
Článku 2 ods. 2.4 Zmluvy ukončenie 31.03.2010). Preverením uvedených informácií bolo
zistené, ţe priebeţné monitorovacie správy a záverečná monitorovacia správa boli zasielané
v stanovených termínoch.
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Realizácia aktivít v zmysle schválenej Zmluvy.
Kontrolou monitorovacích správ vrátane záverečnej monitorovacej správy bolo
zistené, ţe jednotlivé aktivity projektu boli realizované v zmysle schválenej Zmluvy.
Publicita projektu.
Mesto zabezpečilo publicitu v zmysle Manuálu pre informovanie a publicitu
pre prijímateľov v rámci ESF 2007 – 2013. Publicita bola zabezpečená zverejnením údajov
o projekte v regionálnej tlači a zaslaním tlačových správ celoplošným médiám. Ďalej bola
publicita zabezpečená informačnými plagátmi na budove a v sídle Komunitného centra,
informačnými letákmi určenými majoritnému obyvateľstvu mesta o pôsobení centra a o jeho
dosiahnutých výsledkoch. Pri preverení zabezpečenia publicity projektu neboli kontrolnou
skupinou zistené nedostatky.
Obr. 1 - Komunitné centrum v Trnave

5

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Obr. 2 – Brigáda na odstránenie odpadu

Obr. 3 – Priestory v Komunitnom centre
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3.3 Financovanie projektu so zameraním na dodrţiavanie všeobecne záväzných právnych
predpisov a zmluvných podmienok pri jeho realizácii
Dodrţiavanie zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“)
Finančné prostriedky na uvedený projekt (transfer ESF) boli schválené v rozpočte
mesta na rok 2008 na 12. zasadnutí MsZ dňa 28.10.2008 uznesením č. 400/2008. Finančné
prostriedky boli zakomponované aj do viacročného rozpočtu na roky 2009 – 2011. Mesto
počas projektu postupovalo v súlade s ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z. z.
Prehľad priebehu financovania projektu je uvedený v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka č. 1 - Prehľad priebehu financovania projektu podľa jednotlivých ţiadostí o platbu
Finančné vysporiadanie nárokov
Ţiadosť KP o platbu
KP
Ţiadosť
o platbu
číslo/zo dňa
1/9.3.2009

Obdobie
uhradených
výdavkov
04/2008 10/2008

Poţadovaná
suma NFP
(EUR)
12 509,47

Uhradená
suma
(EUR)
12 509,47

28.4.2009

2/10.8.2009

11/2008

2 840,01

1 988,68

5.11.2009

3/11.8.2009

12/2008 –
03/2009

7 579,32

7 515,29

10.12.2009

4/18.12.2009

04/2009 –
07/2009

7 735,15

7 735,15

14.7.2010

5/31.3.2010

08/2009 –
11/2009

7 991,91

7 944,40

10.12.2010

6/26.4.2010

12/2009 –
03/2010

7 355,88

7 250,51

4.4.2011

46 011,67
5 452,18
51 463,85

44 943,43
1 068,24
46 011,67

Celkom
Zostatok
Nárok KP

Dátum
úhrady

Účtovný doklad
č. /zo dňa
VBÚ č.6
z 1002488200/5600
z 28.4.2009
VBÚ č.14
z 1002488200/5600
z 5.11.2009
VBÚ č.16
z 1002488200/5600
z 10.12.2009
VBÚ č.7
z 1002488200/5600
z 14.7.2010
VBÚ č.14
z 1002488200/5600
z 10.12.2010
VBÚ č.4
z 1002488200/5600
z 4.4.2011

Kontrolou bolo zistené, ţe mesto neţiadalo o vyčerpanie celej sumy podľa Zmluvy
(51 463,85 EUR). FSR v rámci overovania oprávnenosti výdavkov ţiadanú sumu bez udania
dôvodu zníţil o 1 068,24 EUR. Mesto vyčerpalo v rámci projektu celkovo 44 943,43 EUR.
Kontrolná skupina preverila oprávnenosť výdavkov na projekt, pričom bolo zistené,
ţe všetky ţiadosti o platby v rámci projektu boli FSR uznané, avšak v ţiadostiach o platbu
č. 2, č. 3, č. 5 a č. 6 FSR nepreplatil jednotlivé poţadované sumy v celej výške (viď tabuľka
č. 1). Pri preplácaní nešpecifikoval neoprávnené výdavky, o ktoré zníţil ţiadané sumy.
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V tabuľke č. 2 je uvedený prehľad o nákladoch projektu.
Tabuľka č. 2 – Prehľad o nákladoch projektu a jeho financovaní
Údaje podľa Zmluvy o NFP
Údaje podľa skutočnosti
Suma v EUR
Náklady celkom

54 172,47

Podiel
na
celkovom
financovaní v %
100

Celkové verejné
financovanie
Účasť
Spoločenstva
Národné
spolufinancovanie
Vlastné zdroje

51 463,85

95

44 943,43

82,96

46 046,60

85

40 212,41

74,23

5 417,25

10

4 731,02

8,73

2 708,62

5

3 489,96

6,44

0,00

0

0,00

0

Iné zdroje

Suma v EUR

48 433,39

Podiel
na celkovom
financovaní v %
89,40

Dodrţiavanie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a o zmene niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 431/2002 Z. z.“).
Kontrolou neboli zistené nedostatky vo vedení účtovníctva v zmysle zákona
č. 431/2002 Z. z.
Dodrţiavanie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 25/2006 Z. z.“).
Mesto v rámci projektu malo povinnosť v zmysle Zmluvy vykonávať verejné
obstarávanie (ďalej len „VO“) podľa zákona č. 25/2006 Z. z.. Podľa Zmluvy a Článku 2
ods. 2 VZP vyplývala pre mesto povinnosť postupovať v prípadoch, ak sa zákon č. 25/2006
Z. z. nevzťahoval na obstaranie zákazky uvedenej v § 1 ods. 2 tak, ţe malo preukázať
hospodárnosť obstarávaných tovarov, sluţieb, stavebných prác napríklad prostredníctvom
prieskumu trhu.
Kontrolou VO bolo zistené, ţe mesto postupovalo podľa vyššie uvedeného článku
VZP a vykonalo výber dodávateľov na dodanie sluţieb, tovarov a prác prieskumom trhu.
Predmetom prieskumu trhu bolo obstaranie tovaru a sluţieb vo forme telekomunikačných
sluţieb, informačného letáku a inzercie. Mesto realizovalo prieskum trhu v prípade inzercie
telefonicky a dodávateľ bol vybratý na základe najniţšej ponúknutej ceny. Prieskum
na informačné letáky bol realizovaný elektronicky, dodávateľ bol vybraný na základe
predloţenej výhodnej ceny. Prieskum na informačný plagát bol realizovaný zverejnením
na internete, dodávateľ bol vybraný na základe predloţenej výhodnej ceny.
Mesto zaslalo na FSR dňa 18.01.2010 „Zdôvodnenie výberu dodávateľa na základe
prieskumu trhu“ a Čestné vyhlásenie, ţe v rámci projektu pri všetkých výdavkoch
realizovaných dodávateľmi postupovalo v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z.. Mesto tak konalo
v súlade so VZP Zmluvy.
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Preverením zmluvných podmienok subjektov, ktoré boli na základe prieskumu trhu
vyhodnotené ako úspešné bolo zistené, ţe v prípade dodania telekomunikačných sluţieb malo
mesto s uchádzačom uţ spracovanú a podpísanú zmluvu ešte pred termínom prieskumu trhu
(08.06.2005), teda pred začiatkom realizácie projektu.
Podľa Článku 2 ods. 13 VZP Zmluvy mesto sa zaviazalo upraviť v zmluve
s dodávateľom povinnosť strpieť výkon kontroly/auditu overovania súvisiaceho s dodávaným
tovarom, prácami a sluţbami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy oprávnenými
osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Mesto neupravilo v Zmluve
s dodávateľom telekomunikačných sluţieb túto povinnosť, čím nepostupovalo v súlade
s Článkom 2 ods. 13 VZP.
3.4 Splnenie cieľov a hodnotiacich ukazovateľov
Zhodnotenie úspešnosti plnenia ukazovateľov výstupu, výsledkov a dopadov stanovených
v ţiadosti o poskytnutie NFP a v zmluve o poskytnutí NFP.
V tabuľke č. 3 je uvedená realizácia aktivít projektu.
Tabuľka č. 3 – Realizácia aktivít projektu
Výkon činnosti terénnych sociálnych
pracovníkov (TSP), asistentov TSP, ich počet
1. Počet
sociálnych
pracovníkov
a
asistentov
na
sociálnu
prácu
v komunitách (SPK) Spolu
Muţi
Ţeny
2. Počet osôb, ktoré vyuţívali sluţby
sociálnych pracovníkov a ich asistentov
zamerané na SPK (spolu)
3. Počet osôb cieľovej skupinky zapojených
do podporených projektov (spolu)
4. Počet osôb cieľovej skupiny zapojených
do podporených projektov (muţi)
5. Počet
osídlení
marginalizovaných
rómskych komunít, v ktorých boli
realizované
aktivity
komunitného
charakteru

Stav realizácie
aktivít projektu
v%

Plánovaný
stav

Skutočný
stav

3
1
2

3
1
2

100

590

575

97,46

835

796

95,33

348

332

95,40

1

1

100

Z celkového počtu 1650 Rómov ţijúcich v Trnave, v lokalite Coburgova ţilo v čase
začiatku projektu 672 Rómov (276 muţov, 396 ţien), s ktorými projekt počítal. V priebehu
projektu sa ich počet zvýšil na 835, z toho do projektu bolo zapojených 796 osôb.
Kontrolná skupina porovnala skutočné hodnoty merateľných ukazovateľov uvedených
v záverečnej monitorovacej správe s plánovanými hodnotami merateľných ukazovateľov.
Porovnaním bolo zistené, ţe kvantitatívne ukazovatele sa pohybovali v rozmedzí 95 aţ 100
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percent, moţno teda konštatovať, ţe boli čiastočne naplnené. V dvoch prípadoch boli
naplnené na 100 %, a v troch prípadoch v rozmedzí od 95,33 % do 97,46 %.
Na základe údajov z monitorovacích správ kontrolná skupina preverila
maximalizovanie výsledkov vykonaného projektu v pomere k vynaloţeným finančným
prostriedkom. Kontrolou bolo zistené, ţe poskytnutý NFP bol vyuţitý efektívne a na určený
účel.
3.5 Vyhodnotenie skutočného prínosu realizovaných projektov vo vzťahu k predpokladaným
prínosom
Vyhodnotenie udrţateľnosti projektu.
Hlavnými cieľmi projektu bolo zlepšiť ţivotnú situáciu marginalizovanej rómskej
komunity v lokalite Coburgova ulica, (zapísaná v Atlase rómskych komunít), integrovať ju
do spoločnosti, zvyšovať zamestnateľnosť a zamestnanosť Rómov, rozvíjať ich sociálnu
mobilitu a schopnosť viesť samostatný ţivot, predchádzať negatívnym sociálno-patologickým
javom a zvyšovať vzájomnú senzibilitu rómskej komunity k majoritnej spoločnosti a naopak.
Ciele projektu boli dosahované prostredníctvom efektívnej komunitnej sociálnej práce,
nevyhnutnej osobnej pomoci s ohľadom na špecifické podmienky a potreby komunity.
Na dosiahnutie cieľov boli vyvíjané nasledovné aktivity:
- základné poradenstvo v prirodzenom sociálnom prostredí klienta,
- realizácia opatrení na predchádzanie prehlbovania a opakovania porúch psychického,
fyzického a sociálneho vývinu a zamedzenie vzniku sociálno-patologických javov
v komunite,
- sprostredkovanie aktivít na riešenie sociálneho vylúčenia a sociálnej deprivácie,
podporných aktivít v oblasti zdravia, vzdelania, zamestnanosti, bývania a občianskych
práv,
- osobitná pozornosť venovaná riadnej starostlivosti rodičov o deti, mládeţ a ich vývin,
o ich riadnu dochádzku do školy, voľnočasové aktivity, stravovacie a hygienické
návyky,
- spolupráca s s inštitúciami a realizácia konzultácií s odborníkmi,
- realizácia aktivít a opatrení zameraných na predchádzanie a riešenie negatívnych
stereotypov a predsudkov majority voči minoritám.
Podľa záverečnej monitorovacej správy za významný výsledok projektu bola
povaţovaná zvýšená participácia časti cieľovej skupiny na riešení vlastných problémov,
pokles sociálneho napätia v rodinách, lepšie zdravotné povedomie Rómov, zlepšenie školskej
dochádzky, pokles počtu drobných krádeţí, zlepšenie disciplíny úhrad za nájomné.
Prostredníctvom aktivít Komunitného centra sa časť cieľovej skupiny integrovala do majority,
čím sa zniţovala sociálna deprivácia na minoritnej, ako aj na majoritnej strane.
Kontrolná skupina vyhodnotila dotazník vyplnený manaţérom projektu. Z odpovedí
vyplynulo, ţe mesto v čase po ukončení realizácie projektu zabezpečovalo kontinuálne
činnosť centra len s jedným sociálnym pracovníkom. Výšku svojho príspevku povaţovalo
za adekvátnu. Hlavnými prínosmi realizácie projektu pre mesto boli skutočnosti,
ţe centrum bolo zriadené priamo v lokalite s vysokou koncentráciou rómskej komunity.
Rómovia participovali na riešení vlastných problémov a pomoc sociálnych pracovníkov
vnímali ako nevyhnutnú. Organizovaním dobrovoľných brigád sa prispievalo k čistote
obývaného prostredia, aj keď podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu sa rómski obyvatelia
do brigád zapájali nedostatočne a iba sporadicky.
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V súčinnosti terénnych sociálnych pracovníkov s lekármi a zdravotníckymi
zariadeniami bol podporovaný zodpovedný prístup k vlastnému zdraviu, prioritne ku zdraviu
detí (v rámci povinného očkovania bolo zaočkovaných 100 % rómskych detí). Zo strany
sociálnych pracovníkov bolo najviac intervencií zameraných na prevenciu kriminality,
záškoláctva, domáceho násilia, poţívania alkoholu a iných návykových látok.
Vyhodnotenie pokračovania v aktivitách projektu aj po ukončení podpory z ESF.
Pre udrţanie výsledkov projektu a z dôvodu pretrvávania niektorých problémov
riešených projektom v uvedenej lokalite bude potrebné, aby sa vzhľadom na doterajšie
výsledky pokračovalo naďalej v terénnej práci, a to v súčinnosti s Trnavským samosprávnym
krajom, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, zdravotníckymi zariadeniami, základnými
školami, mimovládnymi organizáciami a políciou. Mesto sa po ukončení projektu zapojilo
do Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach, financovaného z ESF v rámci OP
ZaSI. Projekt má prebiehať do roku 2015.
4 Účinnosť riadiaceho a kontrolného systému
Spoľahlivosť riadiaceho a kontrolného systému v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 502/2001 Z. z.“) v nadväznosti na realizovaný projekt.
Kontrolovaný subjekt na zabezpečenie spoľahlivosti a účinnosti vnútornej kontroly
vychádzal z vnútroorganizačných noriem vypracovaných na základe všeobecne záväzných
právnych predpisov a to zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, ktorý vymedzuje postavenie, rozsah kontrolnej činnosti a úlohy hlavného
kontrolóra, zákona č. 502/2001 Z. z. a ďalších interných nariadení, príkazov a smerníc, medzi
ktoré patrili Štatút mesta, Organizačný poriadok mesta, VZN a iné. Všetky články vnútornej
kontroly (MsZ, primátor, hlavný kontrolór a komisie MsZ) sa vo svojej kontrolnej činnosti
riadili ustanoveniami uvedených zákonov a vnútorných predpisov.
Vykonanie predbeţnej finančnej kontroly (§ 9) zákona č. 502/2001 Z. z. v prípade subjektov
verejnej správy.
Kontrolou bolo zistené, ţe kontrolovaný subjekt na Zmluve vyznačil vykonanie
predbeţnej finančnej kontroly, čím postupoval v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona
č. 502/2001 Z. z., podľa ktorého predbeţnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy
overuje kaţdú pripravovanú finančnú operáciu. Zároveň konal v súlade s ustanovením § 9
ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z., podľa ktorého sa predbeţnou finančnou kontrolou overuje
súlad pripravovanej finančnej operácie so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami,
rozhodnutiami alebo s internými aktmi riadenia so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť,
účinnosť a účelnosť pouţitia verejných prostriedkov.
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Vykonanie kontroly inými kontrolnými orgánmi SR alebo EÚ počas implementácie projektu.
V nasledujúcej tabuľke č. 4 sú uvedené externé kontroly vykonané FSR v meste.
Tabuľka č. 4 - Prehľad o vykonaných kontrolách u konečného prijímateľa
Kontrolný
Názov kontroly
Kontrolované
Hlavné zistenia/závery
orgán
obdobie
Fond sociálneho Overenie na mieste
rozvoja,
k ŢoP č.
Špitálska 4,
27120130153501,
1.4.2008 – 31.12.2008
816 43
27120130153502
Bratislava
Počas implementácie projektu vykonal FSR v meste
vyplynulo, ţe neboli zistené ţiadne nedostatky.

Neboli zistené ţiadne
nedostatky.
Záver: Kontrola prebehla
bez závaţnejších
nedostatkov.
jednu kontrolu, z ktorej

Záverom moţno konštatovať, ţe kontrolovaný projekt vykazoval primeranú
hospodárnosť, teda minimalizovanie nákladov na obstaranie tovarov pri zachovaní primeranej
úrovne kvality. Aktivity v rámci projektu boli vykonávané na poţadovanej úrovni.
Efektívnosť projektu, čiţe maximalizovanie dosiahnutých výsledkov v pomere
k vynaloţeným finančným prostriedkom bola primeraná. Dopady projektu boli adekvátne
výdajom na projekt. Z kontroly taktieţ vyplynulo, ţe cieľovej skupine, ktorá mala
po ukončení projektu viac ako 800 osôb, bola terénnymi sociálnymi pracovníkmi naďalej
poskytovaná odborná pomoc a poradenstvo v otázkach zamestnanosti, bývania, zdravia
a sociálnej integrácie.
Zhrnutie:
kontrolou bolo zistené, ţe mesto
- nepostupovalo v zmysle VZP Zmluvy (oneskorené zaslanie oznámenia o začatí
projektu),
- nepostupovalo v zmysle Článku 2 ods. 13 VZP Zmluvy (úprava zmluvy pri VO).
Protokol o výsledku kontroly vypracovali dňa 26.10.2012
Ing. František Veselický
vedúci kontrolnej skupiny
Mgr. Peter Grutka
člen kontrolnej skupiny
S obsahom protokolu o výsledku kontroly bol oboznámený dňa 05.11.2012
Ing. Vladimír Butko
primátor mesta
Zoznam príloh: 1. Charakteristika projektu
2. Dotazník
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Príloha č. 1
Základné údaje o projekte
Názov projektu
Kód projektu

Komunitné centrum v Trnave, skrátený názov projektu
„Terénna sociálna práca v Trnave“
NFP 27120130153

Registračné číslo projektu
Názov operačného
programu
Názov priority

51/OP ZaSI/FSR/2007/2.1/01
Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Názov opatrenia

2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym
vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja
sluţieb starostlivosti s osobitným zreteľom na MRK
MPSVR SR
FSR

2

Podpora sociálnej inklúzie

Riadiaci orgán
Sprostredkovateľský orgán
pod riadiacim orgánom
Miesto realizácie pomoci
Mesto Trnava
Predpokladaná dĺţka trvania 04/2008 aţ 03/2010
realizácie projektu
Celkový rozpočet
54 172,47 EUR
Príspevok ESF/ERDF

43 337,97 EUR

Príspevok ŠR

8 125,87 EUR

Príspevok príjemcu pomoci

2 708,62 EUR

Ciele projektu
Cieľové skupiny projektu
Aktivity na dosiahnutie
cieľov projektu
Metodológia
Partner projektu
Očakávané výsledky

Publicita projektu

Integrácia sociálne vylúčenej marginalizovanej rómskej
komunity do majority s ohľadom na špecifické potreby.
Integrácia Rómov na trh práce, zníţenie sociálnej deprivácie.
Marginalizovaná rómska komunita
Poskytovanie individuálnej pomoci a poradenstvo, realizácia
aktivít a opatrení zameraných na predchádzanie a riešenie
negatívnych predsudkov majority voči minoritám.
Vychádzala z OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Príručka
pre ţiadateľa o NFP
Nebol
Mierne zvýšenie počtu rómskych rodín, ktoré preberú
zodpovednosť za riešenie problémov. Zlepšenie školskej
dochádzky, zlepšenie pracovných návykov dospelých.
Publicita
EK
bola
zabezpečená
podľa
manuálu
pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF
2007 – 2013.
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Príloha č. 2
Dotazník plnenia cieľov a indikátorov projektu
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