
Príloha č. 6 k výzve DGBV01 Hodnotiace kritéria 

Kritériá pre hodnotenie žiadostí v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie 
Kód výzvy – DGBV01 

 
 
ČASŤ I ‐ Kritériá administratívnej zhody 
 

 
Žiadosť o projekt, ktorá pri hodnotení dosiahne v ktoromkoľvek z bodov 1 až 5 tejto časti “Nie”, bude 
vyradená z ďalšieho hodnotenia. Ak žiadateľ nepredloží niektorú z povinných príloh alebo nepredloží 
túto prílohu podľa predpísanej predlohy, bude mu v zmysle výzvy poskytnutá  lehota na doplnenie 
dokumentácie.  
 
ČASŤ II ‐ Kritériá oprávnenosti žiadosti/žiadateľa 
 

 
Žiadosť o projekt, ktorá pri hodnotení dosiahne v ktoromkoľvek z bodov 1 až 5 tejto časti “Nie”, bude 
vyradená  z  ďalšieho  hodnotenia.  Pri  posudzovaní  bodu  6  sa  postupuje  v súlade  s Príručkou  pre 
žiadateľa. 

Por. 
číslo 

Kontrolná otázka  Áno  Nie 

1. 
Bola žiadosť o projekt doručená SP v stanovenom termíne v 
zalepenej obálke/ balíku? 

   

2. 
Obsahuje žiadosť v elektronickej aj v papierovej verzii formulár 
žiadosti? 

   

3.  Bola žiadosť o projekt doručená ako 1 originál a 2 kópie?     

4. 
Bol použitý štandardný formát formulára žiadosti o projekt a neboli 
urobené žiadne modifikácie v chránených poliach formulára? 

   

5. 
Je formulár žiadosti o projekt náležite podpísaný zodpovedným/i 
štatutárnym/i zástupcom/zástupcami organizácie uvedeným/i v 
príslušnom registri a označený dátumom? 

   

6. 
Sú k formuláru žiadosti o projekt priložené všetky povinné prílohy 
a boli predložené v súlade s predpísanými predlohami? 

   

Por. 
číslo 

Kontrolná otázka  Áno  Nie 

1.  Je žiadateľ oprávneným žiadateľom?     

2. 
Definoval žiadateľ aspoň jeden a najviac tri výsledky projektu ku 
každému výstupu projektu?  

   

3. 
Definoval  žiadateľ  ku  každému  výsledku  projektu  aspoň  jeden 
merateľný indikátor? 

   

4. 

Spĺňa projekt špecifické požiadavky výzvy stanovené cieľom, 
výstupom a parametrami projektu, vrátane požiadavky napĺňať 
minimálne Európske štandardy v oblasti rodovo podmieneného 
a domáceho násilia ako sú definované vo výzve? 

   

5. 
Bol dodržaný maximálny aj minimálny limit požadovaného 
projektového grantu?  

   

6. 
Je požadovaná miera spolufinancovania projektu v súlade  s výzvou 
a so schémou štátnej pomoci? 
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ČASŤ III – Odborné kritériá 
Opatrenie 1 – Vytvorenie bezpečných ženských domov 
 

P. č.  Názov  Opis  0  2  4  6  10  Váha * 

1.  Počet vytvorených 
rodinných miest 
(kapacita) v 
bezpečnom ženskom 
dome  

Spočítajú sa novovytvorené rodinné 
miesta v bezpečných ženských 
domoch spĺňajúce minimálne 
Európske štandardy v rámci 
projektu. Rodinné miesto = obytná 
jednotka (1 izba pre ženu a jej 
dieťa/deti) podľa prílohy č. 6a  

<5  >=5; <10  >=10; <16  >=16; <25  >=25  3 

2.  Počet žien 
ohrozených násilím 
alebo obetí násilia a 
ich deti, ktoré využijú 
služby poskytované 
bezpečným ženským 
domom ročne  

Je potrebné uviesť minimálny 
predpoklad, koľkým ženám 
ohrozeným násilím a obetiam násilia 
a ich deťom ročne budú poskytnuté 
služby bezpečného ženského domu 
(1 žena a jej dieťa/deti = 1 prípad)   

<15  >=15; <25  >=25; <40  >=40; <60  >=60  2 

3.  Investičné náklady 
na 1 vytvorené 
rodinné miesto 
(EUR/miesto)  

Vypočíta sa ako podiel nákladov na 
stavebné práce (v EUR) a počtu 
vytvorených rodinných miest podľa 
bodu 1.  

26 001 a 
viac 

22 001 ‐ 26 
000 

17 001 ‐ 22 
000 

8 001 ‐ 17 
000 

8 000 a 
menej 

2 

4.  Podiel investičných 
nákladov na celkové 
náklady projektu 

Vypočíta sa ako podiel výšky 
požadovaného finančného grantu (v 
EUR) a výšky nákladov na stavebné 
práce  

> 70%   >55%; =< 
70% 

 >35 %; =< 
55% 

 >20 %; =< 
35% 

< = 20%  1 

5.  Podiel nákladov 
rozpočtovaných na 
prácu s deťmi a na 
celkovú výšku 
požadovaného 
grantu  

Vypočíta sa ako podiel výšky 
požadovaného finančného grantu (v 
EUR) a výšky nákladov určených pre 
prácu s deťmi 

> 5%   >=5%; < 10%  >=10 %; < 
20% 

 >=20 %; < 
25% 

> = 25%  2 
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6.  Poskytovanie 
primeraných služieb 
určených detským 
svedkom  

V ženskom dome sa odporúča 
zamestnávať aspoň dve pracovníčky 
na prácu s deťmi, aby: 
• mohli plniť všetky vyššie uvedené 
úlohy profesionálne a v prospech 
dieťaťa 
• sa podporovala výmena skúsenosti 
• bola zabezpečená starostlivosť v 
prípade práceneschopnosti alebo 
neprítomnosti jednej 
z nich.  
ZS – základné služby intervencie / 
individuálna práca s deťmi                      
SP – skupinová práca                                
PSK – podpora počas súdnych konaní   
ďalšie podľa prílohy č. 6b  

0  Aspoň 2 
pracovníčky 
na prácu s 
deťmi, aby 
mohli plniť 
úlohy ZS  

2 a viac 
pracovníčok 
na prácu s 
deťmi, aby 
mohli plniť 
úlohy ZS a SP 

2 a viac 
pracovníčok 
na prácu s 
deťmi, aby 
mohli plniť 
úlohy ZS, SP 
a PSK 

2 a viac 
pracovníčok 
na prácu s 
deťmi, aby 
mohli plniť 
úlohy ZS, SP, 
PSK a 
minimálne 
jednu z 
ďalších 

2 

7.  Počet partnerských 
dohôd uzatvorených 
s Nórskym 
partnerom 

Počet partnerov z Nórska, s ktorými 
bude uzavretá partnerská dohoda. 

0           1 a viac  2 

8. 
Udržateľnosť 
projektu 

Je potrebné posúdiť udržateľnosť 
projektu počas obdobia najmenej 
piatich rokov od skončenia projektu.  

neudržateľ
ný 

rizikový        udržateľný 
3 

9. 

Finančná stabilita 
žiadateľa a partnerov 

Vyplní sa v zmysle hárku Likvidita v 
rámci žiadosti o projekt 

nestabilné 
subjekty 

neurčitá 
stabilita 

prijímateľa 

stabilný 
prijímateľ, 
nestabilní 
partneri 

stabilný 
prijímateľ, 
partneri s 
neurčitou 
stabilitou 

stabilné 
subjekty 

2 
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10.  Hodnotenie 
efektívnosti rozpočtu 

Hodnotiteľ zhodnotí jednotlivé 
položky rozpočtu, najmä významné 
položky (nad 5 000 EUR), pričom 
posudzuje, či položky sú nákladovo 
efektívne a či sú absolútne 
nevyhnutné k dosiahnutie cieľa, 
výstupov a výsledkov projektu.  

významné 
položky sú 
výrazne 

nadhodnot
ené alebo 
zbytočné 

významné 
položky sú 
mierne 

nadhodnote
né alebo 
zbytočné 

rozpočet 
obsahuje 
menej 

významné 
položky, ktoré 

sú 
nadhodnotené 

rozpočet 
obsahuje 
menej 

významné 
položky, 
ktoré  sú 
zbytočné 

rozpočet je 
efektívny 

2 

11.  Geografické 
umiestnenie 
bezpečných ženských 
domov 

Je veľmi dôležité zriadiť bezpečné 
ženské domy v okresoch, kde je 
podpora  týchto služieb pre ženy 
ohrozené násilím a obete násilia a 
ich deti žiadanejšia. Okresy sú 
rozdelené do skupín podľa 
dostupnosti služieb z hľadiska 
regionálneho rozloženia (pokrytia). 
Príloha č. 5 

0  G1  G2  G3  G4  3 

12.  Skúsenosti/prax 
(počet rokov) v 
poskytovaní 
sociálnych služieb Je 
potrebné  

Je potrebné uviesť ako dlho (počet 
rokov) inštitúcia, ktorá bude 
zodpovedná za poskytovanie služieb 
(či už žiadateľ alebo partner), 
poskytuje sociálne služby  

<1  1 ‐ 2  3  4 ‐ 6  >=7  1 

13.  Žiadateľ už je 
prevádzkovateľom 
bezpečného 
ženského domu, 
ktorý spĺňa 
minimálne Európske 
štandardy  

Podľa Monitoringu sociálnych služieb 
pre ženy zažívajúce násilie a ich deti 
z hľadiska Európskych štandardov, 
Inštitút pre výskum práce a rodiny, 
Mgr. Barbora Holubová, Mgr. Jarmila 
Filadelfiová, PhD. 2012 Príloha č. 6c 

nie           áno  2 
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14.  Poskytovanie 
primeraných služieb 
určených 
zraniteľným 
skupinám  

Počet rôznych skupín žien so 
špecifickými potrebami (napr. 
rómska, maďarská, rusínska a iné 
menšiny, ženy s mentálnym a 
fyzickým postihnutím a pod.), 
ktorým sú poskytované primerané 
služby. Je potrebné zvážiť 
relevantnosť služieb: služby pre 
rómske menšiny sú dôležitejšie v 
regiónoch s vysokou hustotou 
osídlenia Rómov, pre maďarskú 
menšinu na južnom Slovensku…  

0     1  2  3 a viac  2 

15.  Plán miestností – 
špeciálne miestnosti 
a vybavenie pre deti; 
cenný nadštandard  ‐ 
miestnosti pre ženy a 
ich deti a miestnosti 
pre  zamestnankyne 
a poradenské služby  

Podľa prílohy č. 6a                                    
A – špeciálne miestnosti pre deti       
B ‐ cenný nadštandard  ‐ miestnosti 
pre ženy a ich deti                                 
C ‐ cenný nadštandard ‐ miestnosti 
pre  zamestnankyne a poradenské 
služby 

‐  A/B  A+B/A+C/B+C  A+B+C   A+B+C a ešte 
aspoň 1 A/B  

1 

P. č.  Názov  Opis  0  2  3  4  5  Váha * 
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16.  Zapojenie 
dobrovoľníčok/‐kov 
a stážistky/‐ov do 
implementácie 
opatrení  

Existujú rôzne druhy dobrovoľníckej 
práce: 
• Dobrovoľníčky, ktoré sa plne 
podieľajú na každodenných 
aktivitách ženského domu (porady, 
poradenstvo, supervízia ...) 
• Stážistky, ktoré absolvujú v 
ženskom dome prax. Ich účasť na 
aktivitách je dočasná a obmedzená 
na oblasť ich štúdia. 
• Stážistky z iných ženských domov; 
ich účasť na aktivitách má odborný 
charakter a zvyčajne je dlhodobá. 
• Sympatizantky a kamarátky, ktoré 
ženský dom podporujú darmi a 
pomocou pre špecifických aktivitách, 
ako sú aktivity v oblasti fundraisingu, 
kampane, atď. 

nie       áno     1 

17.  Zapojenie 
projektových 
partnerov z 
verejného sektora; v 
prípade žiadateľov z 
verejného sektora – 
zapojenie partnerov 
z mimovládnych 
organizácií  

Napr. Úrady práce, sociálnych vecí a 
rodiny; gynekológia, miestne a 
regionálne orgány a pod. Či 
vystupuje v projekte partner z 
verejného sektora ( alebo 
mimovládna organizácia v prípade 
žiadateľov z verejného sektora), 
ktorý uzavrie partnerskú dohodu    

nie           áno  2 

P. č.  Názov  Opis  0  1  2  3  5  Váha * 
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18.  Počet všetkých 
projektových 
partnerov  

Počet partnerov, ktorí uzavrú 
partnerskú dohodu 

0  1  2  3 a viac     1 

19.  Celkový pozitívny 
príspevok projektu k 
prierezovým 
prioritám  

Je potrebné konštruktívne zhodnotiť 
efekt projektu a jeho príspevok k 
prierezovým prioritám (dobré 
spravovanie, hľadisko životného 
prostredia, ekonomická 
udržateľnosť, sociálna udržateľnosť, 
rodová rovnosť). Z hľadiska rodovej 
rovnosti ide o pozitívne opatrenie: 
kvalifikovaní pracovníci v 
bezpečných ženských domoch sú 
ženy (len) podľa minimálnych 
Európskych štandardov    

‐  1 priorita  2 priority  3 priority  4 a viac 
priorít 

1 

20.  Spolupráca medzi 
organizáciami, ktoré 
majú podobný profil 
a/alebo záujem 
(ženské bezpečné 
domy, alebo medzi 
bezpečným ženským 
domom a inými 
typmi ženských 
organizácií a 
verejnými úradmi 
zaoberajúcimi sa 
problematikou 
rodovo 
podmieneného 
násilia) 

Žiadateľ by mal indikovať 
organizácie, s ktorými bude 
spolupracovať (predbežná dohoda – 
referencie/protokoly od konkrétnych 
organizácii sú potrebné). Miera: 
žiadni partneri = 0; spolupráca s 1 
partnerom = nízka; účasť a 
spolupráca v regionálnych sieťach, 2 
a viac partnerov = stredná; účasť a 
spolupráca v pracovnej skupine 
samosprávneho kraja na regionálnej 
úrovni a/alebo na národnej úrovni = 
vysoká 

‐  nízka  stredná   vysoká     3 

 



Príloha č. 6 k výzve DGBV01 Hodnotiace kritéria 

* Váha   1  menej dôležité 
   2  dôležité 
 

 Maximálny 
počet bodov 

3 
 
 

kľúčové 
 

331 

 
 
Opatrenie 2 – Vytvorenie nových služieb pre ženy ohrozené násilím a obete násilia a ich deti – poradenské centrá  

 
P. č.  Názov  Opis  0  2  4  6  10  Váha * 

1.  Počet prípadov, v 
ktorých bude 
poskytnuté 
poradenstvo ženám 
obetiam násilia na 
ženách ročne  

Definovanie jedného prípadu 
zaradeného do databázy organizácie: 
‐ prijatá klientka a založená karta 
‐ minimálne 3 hod poradenskej 
činnosti v aspoň dvoch oblastiach 
špecializovaného poradenstva v 
poskytovaného zmysle minimálnych 
štandardov RE 
‐ vybavenie prípadu v zmysle želania 
klientky a vyplnený hodnotiaci 
formulár, indikujúci spokojnosť 
klientky s poskytnutím poradenských 
služieb 
‐ alternatívne odstúpenie prípadu 
inej relevantnej inštitúcii a evidovaný 

záznam o odstúpení   
 

<249  >=250; <330  >=330; <400  >=400; <550  >=550  3 
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2.  Náklady na 
poskytované 
poradenské služby pre 
ženy ohrozené násilím 
a obete násilia a ich 
deti v súlade s 
Európskymi 
štandardmi ročne  

Vypočíta sa ako podiel výšky 
nákladov na poradenské služby pre 
ženy ohrozené násilím a obete násilia 
a ich deti v rámci rozpočtu projektu  
(v EUR) a počtu rokov poskytovania 
týchto služieb počas implementácie 
projektu  

55 001 a 
viac 

50 001 ‐ 55 
000 

45 001 ‐ 50 
000 

40 001 ‐ 45 
000 

40 000 a 
menej 

2 

3.  Náklady na 
poskytované 
poradenské služby na 
osobu a na hodinu pre 
obete rodovo 
podmieneného násilia 
v súlade s Európskymi 
štandardami  

Vypočíta sa ako podiel výšky 
nákladov na poradenské služby pre 
ženy ohrozené násilím a obete násilia 
a ich deti v rámci rozpočtu projektu  
(v EUR) a priemerný počet hodín 
poskytovania služieb na 1 prípad (1 
žena ohrozená násilím alebo obeť 
násilia a jej deti)  

> 35 € na 
hodinu 

 > 30 € na 
hodinu; =< 
35 € na 
hodinu 

 > 25 € na 
hodinu; =< 30 
€ na hodinu 

 > 20 € na 
hodinu; =< 
25 € na 
hodinu 

< = 20 € na 
hodinu 

2 

4.  Podiel prevádzkových 
nákladov na celkové 
náklady projektu  

Vypočíta sa ako podiel výšky 
požadovaného finančného grantu (v 
EUR) a výšky prevádzkových nákladov 

> 20%   >16%; =< 
20% 

 >13 %; =< 
16% 

 >9%; =< 13%  < =9%  1 

5.  Podiel nákladov na 
poskytované 
poradenské služby na 
celkové náklady 
projektu  

Vypočíta sa ako podiel výšky 
požadovaného finančného grantu (v 
EUR) a výšky nákladov na 
poskytované poradenské služby  

         >=60%; <70%  => 70%  3 

6.  Podiel investičných 
nákladov na celkové 
náklady projektu  

Vypočíta sa ako podiel výšky 
požadovaného finančného grantu (v 
EUR) a výšky nákladov na menšie 
stavebné práce  

> 20%   >15%; =< 
20% 

 >10 %; =< 
15% 

 >0%; =< 10%  0%  2 

7.  Počet partnerských 
dohôd uzatvorených 
s Nórskym partnerom 

Počet partnerov z Nórska, s ktorými 
bude uzavretá partnerská dohoda. 

0           1 a viac  2 
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8. 
Udržateľnosť projektu 

Je potrebné posúdiť udržateľnosť 
projektu počas obdobia najmenej 
piatich rokov od skončenia projektu.  

neudržateľ
ný 

rizikový        udržateľný 
3 

9. 

Finančná stabilita 
žiadateľa a partnerov 

Vyplní sa v zmysle hárku Likvidita v 
rámci žiadosti o projekt 

nestabilné 
subjekty 

neurčitá 
stabilita 

prijímateľa 

stabilný 
prijímateľ, 
nestabilní 
partneri 

stabilný 
prijímateľ, 
partneri s 
neurčitou 
stabilitou 

stabilné 
subjekty 

2 

10.  Hodnotenie 
efektívnosti rozpočtu 

Hodnotiteľ zhodnotí jednotlivé 
položky rozpočtu, najmä významné 
položky (nad 5 000 EUR), pričom 
posudzuje, či položky sú nákladovo 
efektívne a či sú absolútne 
nevyhnutné k dosiahnutie cieľa, 
výstupov a výsledkov projektu.  

významné 
položky sú 
výrazne 

nadhodnot
ené alebo 
zbytočné 

významné 
položky sú 
mierne 

nadhodnote
né alebo 
zbytočné 

rozpočet 
obsahuje 
menej 

významné 
položky, ktoré 

sú 
nadhodnotené 

rozpočet 
obsahuje 
menej 

významné 
položky, 
ktoré  sú 
zbytočné 

rozpočet je 
efektívny 

2 

11.  Geografické 
umiestnenie 
poradenských služieb 

Je veľmi dôležité zriadiť poradenské 
služby v okresoch, kde je podpora  
týchto služieb pre ženy ohrozené 
násilím a obete násilia a ich deti 
žiadanejšia. Okresy sú rozdelené do 
skupín podľa dostupnosti služieb z 
hľadiska regionálneho rozloženia 
(pokrytia). Príloha č. 5  

0  G1  G2  G3  G4  3 

12.  Skúsenosti/prax 
(počet rokov) v 
poskytovaní 
sociálnych služieb  

Je potrebné uviesť, ako dlho (počet 
rokov) projektový partner ‐ garant 
poskytuje sociálne služby   

<1  1 ‐ 2  3  4 ‐ 6  >=7  1 
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13.  Miera potenciálu 
projektového 
partnera – garanta 
napĺňať minimálne 
Európske štandardy  

Podľa Monitoringu sociálnych služieb 
pre ženy zažívajúce násilie a ich deti z 
hľadiska Európskych štandardov, 
Inštitút pre výskum práce a rodiny, 
Mgr. Barbora Holubová, Mgr. Jarmila 
Filadelfiová, PhD. 2012 Príloha č. 6c 

<65%     >=65%  >=75%  >=90%  3 

14.  Poskytovanie 
primeraných služieb 
určených zraniteľným 
skupinám  

Počet rôznych skupín žien so 
špecifickými potrebami (napr. 
rómska, maďarská, rusínska a iné 
menšiny, ženy s mentálnym a 
fyzickým postihnutím a pod.), ktorým 
sú poskytované primerané služby. Je 
potrebné zvážiť relevantnosť služieb: 
služby pre rómske menšiny sú 
dôležitejšie v regiónoch s vysokou 
hustotou osídlenia Rómov, pre 
maďarskú menšinu na južnom 
Slovensku…   

      1  2  3 a viac  3 

15.  Vyhľadávacie činnosti 
(služby) 

Vyhľadávacie činnosti (outreach) by 
sa mali podniknúť pre skupiny, ktoré 
sú ohrozené sociálnym vylúčením 
alebo majú ťažkosti s prístupom k 
takýmto službám, ako ak pre menšiny 
a materiály by mali byť produkované 
vo formáte umožňujúcom 
dosiahnutie týchto skupín. Ťažko 
dostupné a vysoko rizikové skupiny 
žien najmä v oblastiach s vysokou 
koncentráciou marginalizovaných 
Rómskych komunít, ženy žijúce v 
odľahlých vidieckych sídlach, ženy vo 
väzeniach a psychiatrických 
zariadeniach, migrantky, ženy 

nie        áno    2 
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pracujúce v sex biznise a pod. 

16.  Dostupnosť 
miestnosti pre deti a 
pracovníčky pre prácu 
s deťmi  

Poskytovatelia služieb pre ženy 
ohrozené násilím alebo obete násilia 
by mali zohľadňovať potreby detí 
klientiek  

‐     Aspoň 1 
pracovníčka 
pre prácu s 
deťmi k 
dispozícii 

Aspoň 1 
pracovníčka 
pre prácu s 
deťmi  a 
miestnosť 
pre deti k 
dispozícii  

   2 

P. č.  Názov  Opis  0  2  3  4  5  Váha * 

17.  Zapojenie 
dobrovoľníčok/‐kov a 
stážistky/‐ov do 
implementácie 
opatrení  

Existujú rôzne druhy dobrovoľníckej 
práce: 
• Dobrovoľníčky, ktoré sa plne 
podieľajú na každodenných aktivitách 
ženského domu (porady, 
poradenstvo, supervízia ...) 
• Stážistky, ktoré absolvujú v 
ženskom dome prax. Ich účasť na 
aktivitách je dočasná a obmedzená 
na oblasť ich štúdia. 
• Stážistky z iných ženských domov; 
ich účasť na aktivitách má odborný 
charakter a zvyčajne je dlhodobá. 
• Sympatizantky a kamarátky, ktoré 
ženský dom podporujú darmi a 
pomocou pre špecifických aktivitách, 
ako sú aktivity v oblasti fundraisingu, 
kampane, atď. 

nie       áno     1 
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18.  Zapojenie 
projektových 
partnerov z verejného 
sektora; v prípade 
žiadateľov z 
verejného sektora – 
zapojenie partnerov z 
mimovládnych 
organizácií  

Napr. Úrady práce, sociálnych vecí a 
rodiny; gynekológia, miestne a 
regionálne orgány a pod. Či vystupuje 
v projekte partner z verejného 
sektora ( alebo mimovládna 
organizácia v prípade žiadateľov z 
verejného sektora), ktorý uzavrie 
partnerskú dohodu    

nie           áno  2 

P. č.  Názov  Opis  0  1  2  3  5  Váha * 

19.  Počet všetkých 
projektových 
partnerov  

Počet partnerov, ktorí uzavrú 
partnerskú dohodu 

0  1  2  3 a viac    1 

20.  Celkový pozitívny 
príspevok projektu k 
prierezovým prioritám  

Je potrebné konštruktívne zhodnotiť 
efekt projektu a jeho príspevok k 
prierezovým prioritám (dobré 
spravovanie, hľadisko životného 
prostredia, ekonomická udržateľnosť, 
sociálna udržateľnosť, rodová 
rovnosť). Z hľadiska rodovej rovnosti 
ide o pozitívne opatrenie: 
kvalifikovaní pracovníci v bezpečných 
ženských domoch sú ženy (len) podľa 
minimálnych Európskych štandardov   

‐  1 priorita  2 priority  3 priority  4 a viac 
priorít 

1 

21.  Spolupráca medzi 
organizáciami, ktoré 
majú podobný profil 
a/alebo záujem 
(poradenské centrá, 
ženské bezpečné 
domy, alebo medzi 

Žiadateľ by mal indikovať organizácie, 
s ktorými bude spolupracovať 
(predbežná dohoda – 
referencie/protokoly od konkrétnych 
organizácii sú potrebné). Miera: 
žiadni partneri = 0; spolupráca s 1 
partnerom = nízka; účasť a 

‐  nízka  stredná  vysoká     3 



Príloha č. 6 k výzve DGBV01 Hodnotiace kritéria 

poradenskými 
centrami a inými 
typmi ženských 
organizácií a 
verejnými úradmi 
zaoberajúcimi sa 
problematikou 
rodovo 
podmieneného 
násilia)  

spolupráca v regionálnych sieťach, 2 
a viac partnerov = stredná; účasť a 
spolupráca v pracovnej skupine 
samosprávneho kraja na regionálnej 
úrovni a/alebo na národnej úrovni = 
vysoká  
 

 
 

* Váha   1  menej dôležité 
   2  dôležité 
 

 Maximálny 
počet bodov 

3 
 
 

kľúčové 
 

375 

 
 
 
Opatrenie 3 – Podpora existujúcich poradenských centier pre obete domáceho násilia 
 

P. č.  Názov  Opis  0  2  4  6  10  Váha * 

1.  Počet prípadov, v 
ktorých bude 
poskytnuté 
poradenstvo obetiam 
domáceho násilia 
ročne  

Definovanie jedného prípadu 
zaradeného do databázy 
organizácie: 
‐ prijatý/‐á klient/‐ka a založená 
karta 
‐ minimálne 3 hod poradenskej 
činnosti v aspoň dvoch oblastiach 
špecializovaného poradenstva v 
poskytovaného mutatis mutandis 

<249  >=250; <330  >=330; <400  >=400; <550  >=550  3 
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v súlade s minimálnymi 
štandardami RE 
‐ vybavenie prípadu v zmysle 
želania klientky/‐a a vyplnený 
hodnotiaci formulár, indikujúci 
spokojnosť klienta/‐ky s 
poskytnutím poradenských 
služieb 
‐ alternatívne odstúpenie prípadu 
inej relevantnej inštitúcii a 

evidovaný záznam o odstúpení   
2.  Náklady na 

poskytované 
poradenské služby 
pre obete domáceho 
násilia mutatis 
mutandis v súlade s 
Európskymi 
štandardmi ročne  

Vypočíta sa ako podiel výšky 
nákladov na poradenské služby 
pre obete domáceho násilia 
v rámci rozpočtu projektu  (v 
EUR) a počtu rokov poskytovania 
týchto služieb počas 
implementácie projektu                    

45 001 a viac  40 001 ‐ 45 
000 

35 001 ‐ 40 
000 

30 001 ‐ 35 
000 

30 000 a 
menej 

2 

3.  Náklady na 
poskytované 
poradenské služby na 
osobu a na hodinu 
pre obete domáceho 
násilia mutatis 
mutandis v súlade s 
Európskymi 
štandardami   

Vypočíta sa ako podiel výšky 
nákladov na poradenské služby 
pre obete domáceho násilia 
v rámci rozpočtu projektu  (v 
EUR) a priemerný počet hodín 
poskytovania služieb na 1 prípad 
(1 obeť domáceho násilia)  
 

> 35 € na 
hodinu 

 > 30 € na 
hodinu; =< 35 
€ na hodinu 

 > 25 € na 
hodinu; =< 30 
€ na hodinu 

 > 20 € na 
hodinu; =< 
25 € na 
hodinu 

< = 20 € na 
hodinu 

2 

4.  Podiel prevádzkových 
nákladov na celkové 
náklady projektu 

Vypočíta sa ako podiel výšky 
požadovaného finančného grantu 
(v EUR) a výšky prevádzkových 
nákladov  

> 20%   >16%; =< 20%   >13 %; =< 
16% 

 >9%; =< 13%  < =9%  1 
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5.  Podiel nákladov na 
poskytované 
poradenské služby na 
celkové náklady 
projektu  

Vypočíta sa ako podiel výšky 
požadovaného finančného grantu 
(v EUR) a výšky nákladov na 
poskytované poradenské služby  

 < 65%;        >=65%; <75%  => 75%  3 

6.  Podiel investičných 
nákladov na celkové 
náklady projektu  

Vypočíta sa ako podiel výšky 
požadovaného finančného grantu 
(v EUR) a výšky nákladov na 
menšie stavebné práce  

> 20%   >15%; =< 20%   >5 %; =< 15%   >0%; =< 5%  0%  2 

7.  Počet partnerských 
dohôd uzatvorených 
s Nórskym partnerom 

Počet partnerov z Nórska, s 
ktorými bude uzavretá 
partnerská dohoda. 

0           1 a viac  2 

8. 
Udržateľnosť 
projektu 

Je potrebné posúdiť udržateľnosť 
projektu počas obdobia najmenej 
piatich rokov od skončenia 
projektu.  

neudržateľný  rizikový        udržateľný 

3 

9. 

Finančná stabilita 
žiadateľa a partnerov 

Vyplní sa v zmysle hárku Likvidita 
v rámci žiadosti o projekt 

nestabilné 
subjekty 

neurčitá 
stabilita 

prijímateľa 

stabilný 
prijímateľ, 
nestabilní 
partneri 

stabilný 
prijímateľ, 
partneri s 
neurčitou 
stabilitou 

stabilné 
subjekty 

2 

10.  Hodnotenie 
efektívnosti rozpočtu 

Hodnotiteľ zhodnotí jednotlivé 
položky rozpočtu, najmä 
významné položky (nad 5 000 
EUR), pričom posudzuje, či 
položky sú nákladovo efektívne a 
či sú absolútne nevyhnutné k 
dosiahnutie cieľa, výstupov a 
výsledkov projektu.  

významné 
položky sú 
výrazne 

nadhodnotené 
alebo 

zbytočné 

významné 
položky sú 
mierne 

nadhodnotené 
alebo 

zbytočné 

rozpočet 
obsahuje 
menej 

významné 
položky, ktoré 

sú 
nadhodnotené 

rozpočet 
obsahuje 
menej 

významné 
položky, 
ktoré  sú 
zbytočné 

rozpočet je 
efektívny 

2 
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11.  Skúsenosti/prax 
(počet rokov) v 
poskytovaní 
sociálnych služieb  

Je potrebné uviesť, ako dlho 
(počet rokov) žiadateľ poskytuje 
sociálne služby   

<1  1 ‐ 2  3  4 ‐ 6  >=7  1 

12.  Poradenské služby 
určené zraniteľným 
skupinám  

Požadované poradenstvo: právne 
vrátane spolupráce s 
políciou/súdnym systémom, 
psychologické a 
psychoterapeutické,  špeciálne 
sociálne a ekonomické 
poradenstvo, posilnenie a 
skupinová terapia  

0‐1     2  3  4  3 

13.  Poskytovanie 
primeraných služieb 
určených zraniteľným 
skupinám  

Počet rôznych skupín žien so 
špecifickými potrebami (napr. 
deti, rómska, maďarská, rusínska 
a iné menšiny, ľudia s mentálnym 
a fyzickým postihnutím, staršie 
osoby a pod.), ktorým sú 
poskytované primerané služby. Je 
potrebné zvážiť relevantnosť 
služieb: služby pre rómske 
menšiny sú dôležitejšie v 
regiónoch s vysokou hustotou 
osídlenia Rómov, pre maďarskú 
menšinu na južnom Slovensku…   

0     1  2  3 a viac  3 
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14.  Vyhľadávacie činnosti 
(služby) 

Vyhľadávacie činnosti (outreach) 
by sa mali podniknúť pre skupiny, 
ktoré sú ohrozené sociálnym 
vylúčením alebo majú ťažkosti s 
prístupom k takýmto službám, 
ako ak pre menšiny a materiály 
by mali byť produkované vo 
formáte umožňujúcom 
dosiahnutie týchto skupín. Ťažko 
dostupné a vysoko rizikové 
skupiny ľudí najmä v oblastiach s 
vysokou koncentráciou 
marginalizovaných Rómskych 
komunít, ľudia žijúci v odľahlých 
vidieckych sídlach, migranti a 
pod. 

nie        áno    2 

P. č.  Názov  Opis  0  2  3  4  5  Váha * 

15.  Zapojenie 
dobrovoľníčok/‐kov a 
stážistky/‐ov do 
implementácie 
opatrení  

Existujú rôzne druhy 
dobrovoľníckej práce: 
• Dobrovoľníčky, ktoré sa plne 
podieľajú na každodenných 
aktivitách ženského domu 
(porady, poradenstvo, supervízia 
...) 
• Stážistky, ktoré absolvujú v 
ženskom dome prax. Ich účasť na 
aktivitách je dočasná a 
obmedzená na oblasť ich štúdia. 
• Stážistky z iných ženských 
domov; ich účasť na aktivitách 
má odborný charakter a zvyčajne 

nie       áno     1 
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je dlhodobá. 
• Sympatizantky a kamarátky, 
ktoré ženský dom podporujú 
darmi a pomocou pre 
špecifických aktivitách, ako sú 
aktivity v oblasti fundraisingu, 
kampane, atď. 

16.  Špeciálna miestnosť 
pre deti k dispozícii  

Poskytovatelia služieb by mali 
zohľadňovať špecifické potreby 
detí  

nie        áno     2 

17.  Práca s páchateľom  Práca s páchateľom prepojená s 
určitou medzinárodnou 
osvedčenou praxou / 
programami pre páchateľov  

nie        áno     1 

18.  Spolupráca so 
školami a škôlkami 

Aktivity týkajúce sa prevencie 
násilia a zvyšovanie povedomia  

nie        áno     2 

19.  Zapojenie 
projektových 
partnerov z 
verejného sektora; v 
prípade žiadateľov z 
verejného sektora – 
zapojenie partnerov z 
mimovládnych 
organizácií  

Napr. Úrady práce, sociálnych 
vecí a rodiny; gynekológia, 
miestne a regionálne orgány a 
pod. Či vystupuje v projekte 
partner z verejného sektora ( 
alebo mimovládna organizácia v 
prípade žiadateľov z verejného 
sektora), ktorý uzavrie partnerskú 
dohodu    

nie           áno  3 

P. č.  Názov  Opis  0  1  2  3  5  Váha * 

20.  Počet všetkých 
projektových 
partnerov  

Počet partnerov, ktorí uzavrú 
partnerskú dohodu 

0  1  2  3 a viac    1 
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21.  Celkový pozitívny 
príspevok projektu k 
prierezovým 
prioritám  

Je potrebné konštruktívne 
zhodnotiť efekt projektu a jeho 
príspevok k prierezovým 
prioritám (dobré spravovanie, 
hľadisko životného prostredia, 
ekonomická udržateľnosť, 
sociálna udržateľnosť, rodová 
rovnosť). Z hľadiska rodovej 
rovnosti ide o pozitívne 
opatrenie: kvalifikovaní 
pracovníci v bezpečných ženských 
domoch sú ženy (len) podľa 
minimálnych Európskych 
štandardov    

‐  1 priorita  2 priority  3 priority  4 a viac 
priorít 

1 

22.  Spolupráca medzi 
organizáciami, ktoré 
majú podobný profil 
a/alebo záujem 
(poradenské centrá a 
iné typy 
mimovládnych alebo 
súkromných 
organizácií a 
verejnými úradmi 
zaoberajúcimi sa 
problematikou 
domáceho násilia)  

Žiadateľ by mal indikovať 
organizácie, s ktorými bude 
spolupracovať (predbežná 
dohoda – referencie/protokoly 
od konkrétnych organizácii sú 
potrebné). Miera: žiadni partneri 
= 0; spolupráca s 1 partnerom = 
nízka; účasť a spolupráca v 
regionálnych sieťach, 2 a viac 
partnerov = stredná; účasť a 
spolupráca v pracovnej skupine 
samosprávneho kraja na 
regionálnej úrovni a/alebo na 
národnej úrovni = vysoká  
 

‐  nízka  stredná  vysoká     3 
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* Váha   1  menej dôležité 
   2  dôležité 
 

 Maximálny 
počet bodov 

3 
 
 

kľúčové 
 

358 

 


