
 
 
 

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

 
vydáva 

Zmenu č. 4 k 
 

výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

Názov výzvy 
Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so 
zdravotným postihnutím 

Kód výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 

 

Operačný program Ľudské zdroje 

Prioritná os 4 Sociálne začlenenie 

Investičná priorita 
4.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a 
aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti 

Špecifický cieľ 4.1.2 Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie 

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 
Sídlo: Špitálska 6, 814 55 Bratislava 

Doručovacia pošta: Nevädzová 5, 814 55 Bratislava 

  

Dátum vydania zmeny 21.06.2019 

Dátum účinnosti zmeny 25.06.2019 

  



 
 
 

Cieľ zmeny 

Cieľom zmeny č. 4 (ďalej len „zmena“) k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok (ďalej len „výzva“) je úprava výzvy a jej príloh v súvislosti s aplikáciou ustanovenia § 1, ods. 1 
a ods. 3, písm. c) zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej 
záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon proti byrokracii) v rámci relevantných podmienok poskytnutia príspevku a v nadväznosti na danú 
aplikáciu úprav výzvy a jej príloh vo väzbe na technické možnosti systému ITMS2014+ v procese 
overovania ich splnenia.  
 
Zmenou výzvy sa upravuje  v časti výzvy 2.1 Oprávnenosť žiadateľa  zmena spôsobu overenia a formy 
preukázania splnenia podmienok poskytnutia príspevku č.9 a č.10 a to nasledovne: 
 

 

1. 

pôvodné znenie podmienky poskytnutia príspevku č.9: 

9. 

Podmienka, že 
žiadateľ ani jeho 
štatutárny orgán, ani 
žiadny člen 
štatutárneho orgánu, 
ani prokurista/i, ani 
osoba splnomocnená 
zastupovať žiadateľa 
v 
konaní o ŽoNFP nebo
li právoplatne 
odsúdení za trestný 
čin korupcie, za 
trestný čin 
poškodzovania 
finančných záujmov 
Európskych 
spoločenstiev, za 
trestný čin 
legalizácie príjmu z 
trestnej činnosti, za 
trestný čin založenia, 
zosnovania a 
podporovania 
zločineckej skupiny, 
alebo za trestný čin 
machinácie pri 
verejnom 
obstarávaní a 
verejnej dražbe  

Žiadateľ, jeho štatutárny orgán, žiadny 
člen štatutárneho orgánu, prokurista/i ani 
osoba splnomocnená zastupovať 
žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli 
právoplatne odsúdení podľa Trestného 
zákona za trestný čin (ďalej len „TČ“) 
korupcie (§ 328-§ 336), TČ 
poškodzovania finančných záujmov 
Európskych spoločenstiev (§ 261-§ 263), 
TČ legalizácie príjmu z trestnej činnosti 
(§ 233-§ 234), TČ založenia, zosnovania 
a podporovania zločineckej skupiny 
(§ 296) alebo TČ machinácie pri 
verejnom obstarávaní a verejnej dražbe 
(§ 266-§ 268). 
Pozn.: Ak práva a povinnosti zmluvných 
vzťahov štatutárnych orgánov 
k organizácii, resp. spôsob vymenovania 
štatutárneho orgánu upravuje osobitný 
predpis1, je možné nahradiť výpis 
z registra trestov čestným vyhlásením, 
že všetci členovia štatutárneho orgánu 
žiadateľa a osoba splnomocnená 
zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP 
neboli právoplatne odsúdení za vyššie 
uvedené TČ. 

Forma preukázania: 

Čestné vyhlásenie žiadateľa (bod 15 
ŽoNFP) v čase podania ŽoNFP 
 
Spôsob overenia: 
na základe informácií dožiadaných od 
správcov príslušných informácií alebo 
vyžiadaním výpisu z registra trestov od 
žiadateľa  vo forme skenu alebo 
prostredníctvom ITMS2014+ v prípade, 
ak bude v prevádzke funkčná integrácia 
 
Poskytovateľ je oprávnený pri 
organizáciách, pri ktorých práva a 
povinnosti zmluvných vzťahov 
štatutárnych orgánov k organizácii, resp. 
spôsob vymenovania štatutárneho 
orgánu upravuje osobitný predpis, overiť 
podmienku poskytnutia príspevku iba 
prostredníctvom čestného vyhlásenia 

 

 

 

                                                           
1 Napr. zákon o štátnej službe, zákon o výkone práce vo verejnom záujme, § 4 a § 22 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii 
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 



 
 
 

sa mení na:  

9. 

Podmienka, že 
žiadateľ ani jeho 
štatutárny orgán, ani 
žiadny člen 
štatutárneho orgánu, 
ani prokurista/i, ani 
osoba splnomocnená 
zastupovať žiadateľa 
v 
konaní o ŽoNFP nebo
li právoplatne 
odsúdení za trestný 
čin korupcie, za 
trestný čin 
poškodzovania 
finančných záujmov 
Európskych 
spoločenstiev, za 
trestný čin 
legalizácie príjmu z 
trestnej činnosti, za 
trestný čin založenia, 
zosnovania a 
podporovania 
zločineckej skupiny, 
alebo za trestný čin 
machinácie pri 
verejnom 
obstarávaní a 
verejnej dražbe  

Žiadateľ, jeho štatutárny orgán, žiadny 
člen štatutárneho orgánu, prokurista/i ani 
osoba splnomocnená zastupovať 
žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli 
právoplatne odsúdení podľa Trestného 
zákona za trestný čin (ďalej len „TČ“) 
korupcie (§ 328-§ 336), TČ 
poškodzovania finančných záujmov 
Európskych spoločenstiev (§ 261-§ 263), 
TČ legalizácie príjmu z trestnej činnosti 
(§ 233-§ 234), TČ založenia, zosnovania 
a podporovania zločineckej skupiny 
(§ 296) alebo TČ machinácie pri 
verejnom obstarávaní a verejnej dražbe 
(§ 266-§ 268). 
Pozn.: Ak práva a povinnosti zmluvných 
vzťahov štatutárnych orgánov 
k organizácii, resp. spôsob vymenovania 
štatutárneho orgánu upravuje osobitný 
predpis2, je možné nahradiť výpis 
z registra trestov čestným vyhlásením, 
že všetci členovia štatutárneho orgánu 
žiadateľa a osoba splnomocnená 
zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP 
neboli právoplatne odsúdení za vyššie 
uvedené TČ. 

Forma preukázania: 

Čestné vyhlásenie žiadateľa (bod 15 
ŽoNFP) v čase podania ŽoNFP 
 
Spôsob overenia: 
ITMS2014+ / čestné vyhlásenie 
 
 
 
Pokiaľ nebude možné overiť túto 

podmienku poskytnutia príspevku 

prostredníctvom ITMS2014+, žiadateľ je 

povinný podľa § 1 ods. 6 zákona proti 

byrokracii predložiť výpis z registra 

trestov nie starší ako 30 dní. 

Pozn. Udelenie súhlasu na vyžiadanie 
výpisu z registra trestov je nevyhnutnou 
podmienkou, aby poskytovateľ v zmysle 
zákona č. 330/2007 Z.z. v spojitosti s § 
47 a zákona o príspevku z EŠIF mohol 
overiť túto podmienku poskytnutia 
príspevku prostredníctvom ITMS2014+. 

 

 

pôvodné znenie podmienky poskytnutia príspevku č.10: 

 

10. 

Podmienka, že 
žiadateľ, ktorým je 
právnická osoba, 
nemá právoplatným 
rozsudkom uložený 
trest zákazu prijímať 
dotácie alebo 
subvencie, trest 
zákazu prijímať 
pomoc a podporu 
poskytovanú 
z fondov Európskej 
únie alebo trest 
zákazu účasti vo 
verejnom 

  

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. 

Forma preukázania: 
Čestné vyhlásenie žiadateľa (bod 15 
ŽoNFP) v čase podania ŽoNFP 
 
Spôsob overenia: 
na základe informácií dožiadaných od 
správcov príslušných informácií alebo 
vyžiadaním výpisu z registra trestov od 
žiadateľa vo forme skenu alebo 
prostredníctvom ITMS2014+ v prípade, 
ak bude v prevádzke funkčná integrácia  
 

                                                           
2 Napr. zákon o štátnej službe, zákon o výkone práce vo verejnom záujme, § 4 a § 22 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii 
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 



 
 

obstarávaní podľa 
osobitného predpisu3 

 

sa mení na: 

 

10. 

Podmienka, že 
žiadateľ, ktorým je 
právnická osoba, 
nemá právoplatným 
rozsudkom uložený 
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 predpisu4 

  

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. 

Forma preukázania: 
Čestné vyhlásenie žiadateľa (bod 15 
ŽoNFP) v čase podania ŽoNFP 
 
Spôsob overenia: 
https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-
odsudenych-pravnickych-osob 
 
 

 

 

2. 
 
Vzhľadom na vyššie uvedené úpravy relevantných podmienok poskytnutia príspevku sa k prílohe výzvy 
č.1 Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok dopĺňa nová príloha č.1-2 -  Súhlas pre 
poskytnutie výpisu z registra trestov. 
 

  

Popis a zdôvodnenie zmeny 

V bode 1 uvedená zmena súvisí s potrebou zosúladiť ustanovenia výzvy týkajúce sa spôsobu, akým 

žiadateľ, štatutárny orgán žiadateľa, každý člen štatutárneho orgánu žiadateľa, prokurista/i, osoba 

splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP preukazuje splnenie týchto podmienok 

poskytnutia príspevku, ako aj so spôsobom, akým poskytovateľ overuje ich splnenie s technickými 

možnosťami systému ITMS2014+. 

V bode 2  

Doplnenie prílohy č. 1-2 k formuláru ŽoNFP je potrebné z nasledovného dôvodu: 

Udelenie súhlasu na vyžiadanie výpisu z registra trestov je nevyhnutnou podmienkou, aby poskytovateľ 

v zmysle zákona č. 330/2007 Z. z. v spojitosti s § 47a zákona o príspevku z EŠIF mohol žiadať 

prostredníctvom ITMS2014+ o vydanie výpisu z registra trestov pre konkrétnu osobu. Udelenie súhlasu 

okrem iného obsahuje aj zoznam údajov, ktoré je potrebné zo strany osoby udeľujúcej súhlas poskytnúť. 

Poskytnutie súhlasu sa týka štatutára žiadateľa, člena štatutárneho orgánu, prokuristu a osoby 

splnomocnenej zastupovať žiadateľa v konaní  o ŽoNFP. 

 

                                                           
3 Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
4 Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob
https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob


 
 
V zmysle Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 

2014-2020, má Poskytovateľ povinnosť pri zmene výzvy predĺžiť hodnotiace kolo minimálne o 7 

pracovných dní.  Z uvedeného dôvodu sa v časti výzvy 1.5 - „Časový harmonogram konania o ŽoNFP“ 

6. hodnotiace kolo posúva z 28.06.2019 na 12.07.2019. 

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. 

 

 
 

 
 


