
 
 
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje 

 
vydáva 

Zmenu č. 1 k 
 

výzve na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok 

Názov výzvy 
Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých 
ľudí 

Kód výzvy OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 

 

Operačný program Ľudské zdroje 

Prioritná os 2 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí 

Investičná priorita 

2.1 Trvalo udrţateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú 
zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, na 
trh práce, vrátane mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením 
a mladých ľudí z marginalizovaných komunít, vrátane vykonávania 
systému záruk pre mladých ľudí 

Špecifický cieľ 
2.1.1 Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí 
patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých 
ľudí na trhu práce 

Schéma štátnej pomoci/Schéma 

pomoci de minimis 

SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS  
na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania 
zamestnancov 

(schéma DM č. 1/2015) 

Fond Európsky sociálny fond 

1.1 Poskytovateľ 

Názov 
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky ako poskytovateľ nenávratného finančného 
príspevku (ďalej len „Poskytovateľ“) 

Adresa Špitálska 6, 814 55 Bratislava 

  

Dátum vydania zmeny 14/03/2017 

Dátum účinnosti zmeny 15/03/2017 

  



 
 
Cieľ zmeny 

Cieľom Zmeny č. 1 (ďalej len „zmena“) k výzve na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej 

len „výzva“) je:  

1. doplnenie novej podmienky č. 14 poskytnutia príspevku s názvom „Podmienka, ţe ţiadateľ je zapísaný v 

registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu“ v nadväznosti na nadobudnutie 

účinnosti zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov do podmienok výzvy, 

2. doplnenie textu v podmienke č. 12: „Podmienka, ţe ţiadateľ, ktorým je právnická osoba, nemá 

právoplatným rozsudkom uloţený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať 

pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom 

obstarávaní podľa osobitného predpisu“, 

3. výmena prílohy č. 1-3 Súhrnné čestné vyhlásenie. 

 
Touto zmenou Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské 
zdroje, v súlade s ustanoveniami § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom 
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
o príspevku EŠIF“) mení výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok poskytnutia 
príspevku. 
 
 
Popis a zdôvodnenie zmien 
 
 

1. Doplnenie novej podmienky poskytnutia príspevku s názvom „Podmienka, ţe ţiadateľ je zapísaný v 
registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu“ 

 
Vo výzve v časti 2.1 Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť ţiadateľa sa dopĺňa nová 
podmienka poskytnutia príspevku s názvom Podmienka, ţe ţiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora podľa osobitného predpisu6 . Znenie poznámky pod čiarou č. 6 je nasledovné: „Zákon č. 315/2016 Z. z. o 
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. Číslovanie nasledujúcich 
poznámok pod čiarou bolo zodpovedajúcim spôsobom upravené.  
Dôvodom predmetnej zmeny je nadobudnutie účinnosti zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje znenie zákona o príspevku z EŠIF a stanovuje 
podmienku, ţe príspevok sa neposkytne ţiadateľovi, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 
verejného sektora a ktorý nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. V súlade s Metodickým 
výkladom CKO č. 2 z 1. 2. 2017 sa táto podmienka vzťahuje aj na vyhlásené výzvy, ktoré neboli k 1. 2. 2017 
uzatvorené. 
 

2. Doplnenie textu v podmienke  „Podmienka, ţe ţiadateľ, ktorým je právnická osoba, nemá právoplatným 

rozsudkom uloţený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc 

a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní 

podľa osobitného predpisu“ 

Text podmienky bol doplnený z dôvodu novelizácie zákona č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických 

osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.1.2017 a to nasledovne: 

„Pozn.: Podmienka sa nevzťahuje na fyzické osoby a na právnické osoby v súlade s § 5 zákona č. 91/2016 Z. z. 
o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.316/2016 
Z.z.“. 
Doplnený text sa uvádza aj v poznámke č.5 pod čiarou danej výzvy. 



 
 
 

 

3. Výmena prílohy č. 1-3 Súhrnné čestné vyhlásenie 
 
Text prvého odseku bol upravený a doplnený pre lepšiu zrozumiteľnosť vykonania potrebných krokov. 
Na koniec zoznamu bodov čestného vyhlásenia sa doplnil nový bod 15 prehlasujúci splnenie podmienky 
vyplývajúcej zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v účinnom znení.  
Znenie bodu 15: “v prípade vydania rozhodnutia o schválení ŢoNFP najneskôr v lehote určenej Poskytovateľom v 
súlade s výzvou na poskytnutie súčinnosti k uzavretiu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
budem zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení, ak sa na mňa povinnosť zápisu do 
registra partnerov verejného sektora bude vzťahovať, resp. v opačnom prípade v súlade s výzvou na poskytnutie 
súčinnosti k uzavretiu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku predloţím Poskytovateľovi 
najneskôr v lehote uvedenej vo výzve Poskytovateľa čestné vyhlásenie o tom, ţe sa na mňa povinnosť zápisu do 
registra partnerov verejného sektora nevzťahuje, a to spolu s odôvodnením a dokladmi preukazujúcimi túto 
skutočnosť.“ 
 

 
 

Účinnosť zmien a dopad na predloţené ŢoNFP 
 
Zmena č. 1 a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 15. 03. 2017.  
 
Zmeny vykonané Zmenou č. 1 sa vzťahujú na všetky ŢoNFP predloţené pred zverejnením Zmeny č. 1, ako aj na 
všetky ŢoNFP predloţené po zverejnení Zmeny č. 1.  
 
Ţiadateľom, ktorí doručili ŢoNFP pred nadobudnutím účinnosti Zmeny č. 1 a ktorých sa zmeny v zmysle Zmeny  
č. 1 týkajú, bude umoţnené zmeniť ŢoNFP. Sprostredkovateľský orgán písomne informuje dotknutých ţiadateľov 
o moţnosti a potrebnom rozsahu zmeny/doplnenia ŢoNFP za účelom jej zosúladenia so zmenami vykonanými 
Zmenou č. 1. Lehota na zmenu alebo doplnenie ŢoNFP je 20 pracovných dní od doručenia písomnej informácie o 
moţnosti vykonania zmeny/doplnenia ŢoNFP ţiadateľovi. 
 
Touto zmenou sa v plnom rozsahu nahrádzajú všetky vyššie uvedené dokumenty pod bodmi 1-3. 
Uvedené dokumenty sú zverejnené v úplnom znení vo forme so sledovaním vykonaných zmien na 
webovom sídle www.ia.gov.sk 
 

http://www.ia.gov.sk/

