
 
 
 

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

 
vydáva 

Zmenu č. 1 k 
 

výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

Názov výzvy Podpora pracovných miest 

Kód výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 

 

Operačný program Ľudské zdroje 

Prioritná os 3 Zamestnanosť 

Investičná priorita 

3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k 
zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú 
vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti 
zamestnávania a podpory mobility pracovnej sily 

Špecifický cieľ 

3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť 
nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo 
nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne 
postihnuté osoby 

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 18.01.2019 

Dátum účinnosti zmeny 22.01.2019 



 
 

Cieľ zmeny 

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

príspevok (ďalej len „výzva“) je: 

 

1. navýšenie pôvodnej indikatívnej výšky finančných prostriedkov za zdroje EÚ vyčlenených na 

výzvu 

2. zmena znenia výzvy v časti 1.5 

3. zmena znenia výzvy v časti 2.7 

 

 

K bodu 1: 
 

 v časti výzvy 1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 
(zdroje EÚ) 

 
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 15 000 000 €. 

sa mení na: 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 50 000 000 €. 

 

K bodu 2: 
 

 v časti výzvy 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP 

pôvodné znenie: 

„Poskytovateľ je povinný vydať predmetné rozhodnutie o ŽoNFP najneskôr v termíne 35 pracovných dní 

od konečného termínu uzavretia príslušného kola, resp. uzavretia výzvy.“ 

 sa mení na: 

„Poskytovateľ je povinný vydať predmetné rozhodnutie o ŽoNFP v termíne do 70 pracovných dní od 

termínu uzavretia príslušného kola, resp. uzavretia výzvy.“ 

V nadväznosti na uvedené sa z dôvodu optimalizácie časového priestoru na predkladanie žiadosti o 

NFP menia termíny uzavretia jednotlivých kôl predmetnej výzvy nasledovne: 

pôvodné termíny: 

Termín uzavretia 1. kola – 28.01.2019 
Termín uzavretia 2. kola – 28.02.2019 
Termín uzavretia 3. kola – 15.04.2019 
 

sa  menia na: 

Termín uzavretia 1. kola – 31.01.2019 
Termín uzavretia 2. kola – 29.03.2019 
Termín uzavretia 3. kola – 29.05.2019 



 
 
 

 
K bodu 3: 
 

 v časti výzvy 2.7 Kritériá na výber projektov v podmienke poskytnutia príspevku č. 28 - 
Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov 

 
pôvodné znenie: 

Nakoľko sa pre túto výzvu uplatňuje kritérium odborného hodnotenia „Prínos k podpore najmenej 
rozvinutých okresov“, pre jednotný prístup, sa budú za najmenej rozvinuté okresy považovať tie, ktoré 
sú aktuálne platné vždy ku dňu začiatku nového kola výzvy. 
 

sa mení na: 

Nakoľko sa pre túto výzvu uplatňuje kritérium odborného hodnotenia „Prínos k podpore najmenej 
rozvinutých okresov“, pre jednotný prístup, sa budú za najmenej rozvinuté okresy považovať tie, ktoré 
sú aktuálne platné v čase predloženia žiadosti o NFP na základe zoznamu najmenej rozvinutých 
okresov. 
 

 
Popis a zdôvodnenie zmeny 

Cieľom zmeny v časti výzvy 1.3 je navýšenie alokácie  finančných prostriedkov za zdroje EÚ 
vyčlenených na výzvu z dôvodu vysokého záujmu potenciálnych žiadateľov o predkladanie žiadostí o 
NFP.  
Zmena znenia výzvy v časti výzvy 1.5 súvisí s aktualizáciou Systému riadenia EŠIF, verzia 7, pričom 
ide o zosúladenie aktuálneho znenia textácie vo výzve s platnou a účinnou riadiacou dokumentáciou. V 
nadväznosti na uvedené sa z dôvodu optimalizácie časového priestoru na predkladanie žiadosti o NFP 
menia termíny uzavretia jednotlivých kôl predmetnej výzvy.  
Zmena znenia výzvy v časti výzvy 2.7 predstavuje zosúladenie preukazovania podmienky poskytnutia 
príspevku  so záväznou riadiacou dokumentáciou, pričom zmena nie je v rozpore s princípmi 
transparentnosti, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania. 
 

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. 

 

  


