
 
 
 

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

 
vydáva 

Zmenu č. 3 k 
 

výzve na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok 

Názov výzvy 
Vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným 
postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím 

Kód výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 

 

Operačný program Ľudské zdroje 

Prioritná os 4 Sociálne začlenenie 

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

Špecifický cieľ 4.1.2 Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie 

Schéma štátnej pomoci/Schéma 

pomoci de minimis 
Nerelevantné 

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 14.03.2018 

Dátum účinnosti zmeny 23.03.2018 



 
 
Cieľ zmeny 

Cieľom  Zmeny č. 3 (ďalej len „zmena“) k výzve na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej 

len „výzva“) je:  

1. nahradenie znenia podmienok č.1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 24 v časti: Spôsob overenia/Forma preukázania 

splnenia podmienky poskytnutia príspevku a primerané zohľadnenie zmeny v popise dotknutých 

podmienok, 

2. nahradenie znenia podmienky č. 12 v časti: Spôsob overenia/Forma preukázania splnenia podmienky 

poskytnutia príspevku, 

3. z dôvodu spustenia funkcionalít  integrácií v ITMS2014+ pri overovaní poskytnutia príspevku v zmysle 

MP CKO č. 28 (časť 3.1 ods. 2) sa vyraďuje zo zoznamu príloh výzvy Príloha č. 1-2 Formulára ŢoNFP 

OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01: Kontrolný zoznam úplnosti ţiadosti o NFP. V zmysle  uvedeného sa 

odstraňuje veta vo výzve v časti 2. Podmienky poskytnutia príspevku a to konkrétne: Relevantné prílohy, 

preukazujúce splnenie podmienok sú súhrnne uvedené v Prílohe č. 1-2 Formulára ŢoNFP- Kontrolný 

zoznam úplnosti ţiadosti o NFP. 

 

K bodu 1: 

 

 V podmienke č. 1 (Právna forma/ konkrétny oprávnený ţiadateľ), časť: Spôsob overenia/Forma 
preukázania splnenia podmienky poskytnutia príspevku 

 
pôvodný text:  
 

Forma preukázania:  

Identifikácia ţiadateľa vo formulári ŢoNFP (bod 1) 

 

Spôsob overenia: 

Register a identifikátor právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci 

https://rpo.statistics.skalebo 

Ţivnostenský register 

http://www.zrsr.sk/ alebo  

Register občianskych zdruţení 

http://www.ives.sk/registre/zoznamoz.do alebo 

Register neziskových organizácií 

http://www.ives.sk/registre/startrno.do alebo 

Register nadácií 

http://www.ives.sk/registre/startrnd.do 
 

sa mení na: 

Forma preukázania:  

nevyţaduje sa 

 

Spôsob overenia: 

ITMS2014+ 

alebo 

vyuţitím sluţby „poskytovanie konsolidovaných údajov o subjekte“ Ministerstva financií SR – CSRÚ v rámci 

webového sídla www.slovensko.sk alebo  

centrálnym doţiadaním údajov a informácií z informačného systému verejnej správy 

 

https://rpo.statistics.sk/
http://www.zrsr.sk/
http://www.ives.sk/registre/zoznamoz.do
http://www.ives.sk/registre/startrno.do
http://www.ives.sk/registre/startrnd.do
http://www.slovensko.sk/


 
 

 

 V podmienke č. 2 (Podmienka nebyť dlţníkom na daniach ),časť: Spôsob overenia/Forma 

preukázania splnenia podmienky poskytnutia príspevku 

  

pôvodný text: 

ITMS2014+ 

alebo 

Potvrdenie miestne príslušného správcu dane vydané za účelom predloţenia ŢoNFP zo zdrojov EÚ nie staršie 
ako 3 mesiace ku dňu predloţenia ŢoNFP;  

v čase podania ŢoNFP postačuje Čestné vyhlásenie ţiadateľa (bod 15 ŢoNFP)  

 
sa mení na: 

Forma preukázania: 

Čestné vyhlásenie ţiadateľa (bod 15 ŢoNFP) 

 

Spôsob overenia: 

ITMS2014+  

alebo 

vyuţitím sluţby „poskytovanie konsolidovaných údajov o subjekte“ Ministerstva financií SR – CSRÚ v rámci 

webového sídla www.slovensko.sk alebo  

centrálnym doţiadaním údajov a informácií z informačného systému verejnej správy 
 

 V podmienke č. 3 (Podmienka nebyť dlţníkom poistného na zdravotnom poistení),časť: Spôsob 

overenia/Forma preukázania splnenia podmienky poskytnutia príspevku 

 

pôvodný text: 

Potvrdenie kaţdej zdravotnej poisťovne nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloţenia ŢoNFP;  

v čase podania ŢoNFP postačuje Čestné vyhlásenie ţiadateľa (bod 15 ŢoNFP) 
 

sa mení na: 

 
Forma preukázania: 

Čestné vyhlásenie ţiadateľa (bod 15 ŢoNFP) 

 

Spôsob overenia: 

ITMS2014+  

alebo 

vyuţitím sluţby „poskytovanie konsolidovaných údajov o subjekte“ Ministerstva financií SR – CSRÚ v rámci 

webového sídla www.slovensko.sk alebo  

centrálnym doţiadaním údajov a informácií z informačného systému verejnej správy 

 
 

 V podmienke č. 4 (Podmienka nebyť dlţníkom na sociálnom poistení),časť: Spôsob 

overenia/Forma preukázania splnenia podmienky poskytnutia príspevku  

 

pôvodný text: 

Potvrdenie Sociálnej poisťovne nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloţenia ŢoNFP; 

v čase podania ŢoNFP postačuje Čestné vyhlásenie ţiadateľa (bod 15 ŢoNFP) 
 

http://www.slovensko.sk/
http://www.slovensko.sk/


 
 

sa mení na: 

Forma preukázania: 

Čestné vyhlásenie ţiadateľa (bod 15 ŢoNFP) 

 

Spôsob overenia: 

ITMS2014+  

alebo 

vyuţitím sluţby „poskytovanie konsolidovaných údajov o subjekte“ Ministerstva financií SR – CSRÚ v rámci 

webového sídla www.slovensko.sk alebo  

centrálnym doţiadaním údajov a informácií z informačného systému verejnej správy 

 

 V podmienke č. 5 (Podmienka, ţe voči ţiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, 

reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii),časť: Spôsob 

overenia/Forma preukázania splnenia podmienky poskytnutia príspevku  

 

pôvodný text: 

ITMS2014+ 

alebo 

Potvrdenie miestne príslušného konkurzného súdu nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloţenia ŢoNFP;  

v čase podania ŢoNFP postačuje Čestné vyhlásenie ţiadateľa (bod 15 ŢoNFP) 
 

sa mení na: 

Forma preukázania: 

Čestné vyhlásenie ţiadateľa (bod 15 ŢoNFP)  

 

Spôsob overenia: 

ITMS2014+ 

 

V časti popisu podmienky: 

 

pôvodný text: 

Ţiadateľ podáva ţiadosť o vydanie potvrdenia miestne príslušnému konkurznému súdu, a to za účelom predloţenia 

ţiadosti o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ. 

sa  mení na: 

 

Voči ţiadateľovi nesmie byť vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, ţiadateľ nesmie byť v 

konkurze alebo v reštrukturalizácii. 

 

 V podmienke č. 8 (Podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu),časť: Spôsob 

overenia/Forma preukázania splnenia podmienky poskytnutia príspevku 

pôvodný text: 

 

pôvodný text: 

Forma preukázania:  

http://www.slovensko.sk/


 
 
Doklady preukazujúce zabezpečenie spolufinancovania, napr. výpis z bankového účtu (internetbanking), 
resp. potvrdenie komerčnej banky, ţe ţiadateľ disponuje poţadovanou výškou finančných prostriedkov 
alebo úverová zmluva  prípadne aj úverový prísľub banky 

(doklady preukazujúce zabezpečenie spolufinancovania nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP) 

Spôsob overenia: 

údaje v predloţených dokladoch 

 
sa mení na: 

Forma preukázania: 

Elektronické predloţenie dokladov preukazujúcich zabezpečenie spolufinancovania, napr. výpis z bankového účtu 

(internetbanking), resp. potvrdenie komerčnej banky, ţe ţiadateľ disponuje poţadovanou výškou finančných 

prostriedkov alebo úverová zmluva  prípadne aj úverový prísľub banky vo forme skenu (nie staršie ako 3 mesiace 

ku dňu predloţenia Poskytovateľovi) 

 

Spôsob overenia: 

ITMS2014+ (účtovná závierka) 

Údaje zo zoskenovaných dokumentov 

 

 V podmienke č. 9 (Podmienka, ţe ţiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani ţiadny člen štatutárneho 

orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať ţiadateľa v konaní o ŢoNFP neboli 

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 

zaloţenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri 

verejnom obstarávaní a verejnej draţbe ),časť: Spôsob overenia/Forma preukázania splnenia 

podmienky poskytnutia príspevku 

 

pôvodný text: 

Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloţenia ŢoNFP 

v čase podania ŢoNFP postačuje Čestné vyhlásenie ţiadateľa (bod 15 ŢoNFP) a súčasne Systém včasného 

varovania a vylúčenia (EDES)   

sa mení na: 

Forma preukázania: 

Čestné vyhlásenie ţiadateľa (bod 15 ŢoNFP)  

 

Spôsob overenia: 

ITMS2014+  

(výpis z registra trestov)  

Systém včasného odhaľovania rizika a vylúčených subjektov 

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm 

 

 V podmienke č. 10 (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),časť: Spôsob overenia/Forma preukázania splnenia 

podmienky poskytnutia príspevku 

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm


 
 
 

pôvodný text: 

Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloţenia ŢoNFP 

v čase podania ŢoNFP postačuje Čestné vyhlásenie ţiadateľa (bod 15 ŢoNFP) 
 

sa mení na: 

Forma preukázania: 

Čestné vyhlásenie ţiadateľa (bod 15 ŢoNFP)  

 

Spôsob overenia: 

ITMS2014+ (výpis z registra trestov) https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob 

 

 

 

 V podmienke č. 24 (Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho 

zamestnávania za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŢoNFP),časť: Spôsob 

overenia/Forma preukázania splnenia podmienky poskytnutia príspevku 

pôvodný text:  

ITMS2014+ 

alebo 

Potvrdenie miestne príslušného inšpektorátu práce nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloţenia ŢoNFP;  

v čase podania ŢoNFP postačuje Čestné vyhlásenie ţiadateľa (bod 15 ŢoNFP) 

 
sa mení na: 

 

Forma preukázania: 

Čestné vyhlásenie ţiadateľa (bod 15 ŢoNFP) 

Spôsob overenia:  

ITMS2014+ 

alebo 

vyuţitím sluţby „poskytovanie konsolidovaných údajov o subjekte“ Ministerstva financií SR – CSRÚ v rámci 

webového sídla www.slovensko.sk alebo  

centrálnym doţiadaním údajov a informácií z informačného systému verejnej správy 

 

 

K bodu 2: 

 

 V podmienke č. 12 (Podmienka, ţe ţiadateľ je 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 ),časť: Spôsob overenia/Forma preukázania splnenia podmienky poskytnutia 

príspevku  

pôvodný text: 

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


 
 
V  čase podania ŢoNFP postačuje Čestné vyhlásenie ţiadateľa (bod 15 ŢoNFP).  
 
V čase pred uzavretím zmluvy: 
Register partnerov verejného sektora na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti 
SR:  https://rpvs.gov.sk/rpvs/  
alebo 
Čestné vyhlásenie, ţe sa na ţiadateľa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora 

nevzťahuje s odôvodnením a dokladmi preukazujúcimi túto skutočnosť 

 
 

sa mení na: 

Forma preukázania / Spôsob overenia: 

Register partnerov verejného sektora na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:  https://rpvs.gov.sk/rpvs/ 

v prípade, ak sa povinnosť zápisu  do registra partnerov v čase konania o ŢoNFP na ţiadateľa vzťahuje.  

 

Najneskôr pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa: 

Register partnerov verejného sektora na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:  https://rpvs.gov.sk/rpvs/ 

 
 

V časti popisu podmienky: 

 

pôvodný text: 

Pozn.: Podmienka sa nevzťahuje na fyzické osoby a na právnické osoby v súlade s § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o 

registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení. 

Táto podmienka je stanovená vo výroku Rozhodnutia o schválení ŢoNFP a ţiadateľ ju musí splniť pred uzavretím 

zmluvy o poskytnutí NFP (ak nie je zapísaný v predmetnom registri v čase právoplatnosti rozhodnutia, tak 

najneskôr v lehote, ktorá je stanovená poskytovateľom na poskytnutie súčinnosti). 

Ak Poskytovateľ po uplynutí lehoty na poskytnutie súčinnosti  zistí, ţe ţiadateľ, na ktorého sa povinnosť zápisu v 

súvislosti s poskytnutím NFP vzťahuje, nie je v predmetnom registri zapísaný, nebude ţiadateľovi zaslaný návrh 

zmluvy o NFP.  

NFP nebude poskytnutý prijímateľovi, ktorý nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade s touto 

podmienkou výzvy a/alebo v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.   

 

sa  mení na: 

Pozn.: Podmienka sa nevzťahuje na fyzické osoby a na právnické osoby v súlade s § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o 

registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení. 

Ak Poskytovateľ po uplynutí lehoty na poskytnutie súčinnosti  zistí, ţe ţiadateľ, na ktorého sa povinnosť zápisu v 

súvislosti s poskytnutím NFP vzťahuje, nie je v predmetnom registri zapísaný, nebude ţiadateľovi zaslaný návrh 

zmluvy o NFP.  

NFP nebude poskytnutý prijímateľovi, ktorý nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade s touto 

podmienkou výzvy a/alebo v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.   

 
 
 
 

 

https://rpvs.gov.sk/rpvs/
https://rpvs.gov.sk/rpvs/
https://rpvs.gov.sk/rpvs/


 
 
Popis a zdôvodnenie zmien 

 
1. V podmienkach č. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 24 ide o zmeny vyplývajúce z poţiadavky na vyuţívanie integrácii 

v ITMS2014+ pri overovaní poskytnutia príspevku v zmysle MP CKO č. 28 (časť 3.1 ods. 2) a primerané 
zohľadnenie zmeny v popise dotknutých podmienok.  
 

2. V podmienke č. 12 ide o zmenu vyplývajúcu zo znenia zákona č. 315/2016 Z. z. (Zákon o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vrátane primeraného 
zohľadnenia zmeny v popise dotknutej podmienky. Doterajšie znenie poţiadavky v časti Spôsob 
overenia/Forma preukázania splnenia podmienky poskytnutia príspevku bolo uvedené nad rámec  § 3 
odsek 2 uvedeného zákona. 
 

3. Z dôvodu spustenia funkcionalít  integrácií v ITMS2014+ pri overovaní poskytnutia príspevku v zmysle 
MP CKO č. 28 (časť 3.1 ods. 2) sa vyraďuje zo zoznamu príloh výzvy Príloha č. 1-2 Formulára ŢoNFP 
OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01: Kontrolný zoznam úplnosti ţiadosti o NFP. V zmysle  uvedeného a z dôvodu 
zosúladenia sa odstraňuje veta vo výzve v časti 2. Podmienky poskytnutia príspevku a to konkrétne: 
Relevantné prílohy, preukazujúce splnenie podmienok sú súhrnne uvedené v Prílohe č. 1-2 Formulára 
ŢoNFP - Kontrolný zoznam úplnosti ţiadosti o NFP. 
 
 
   
 


