
 
 
 

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

 
vydáva 

Zmenu č. 2 k 
 

výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

Názov výzvy Podpora opatrovateľskej služby 
Kód výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 

 

Operačný program Ľudské zdroje 

Prioritná os 4 Sociálne začlenenie 

Investičná priorita 
4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a 
kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb 
všeobecného záujmu 

Špecifický cieľ 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť 

Schéma štátnej pomoci/Schéma 

pomoci de minimis 

Schéma štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby  

(schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného 
hospodárskeho záujmu) č. ŠP SVHZ – 1/2018 

Fond Európsky sociálny fond 

1.1 Poskytovateľ 

Názov 
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku  

Adresa 
Sídlo: Špitálska 6, 814 55 Bratislava 

Doručovacia pošta: Nevädzová 5, 814 55 Bratislava 

  

Dátum vydania zmeny 21.01.2019 

Dátum účinnosti zmeny 23.01.2019 



 
 
Cieľ zmeny 

Cieľom zmeny č. 2 (ďalej len „zmena“) k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok (ďalej len „výzva“) je úprava textácie v časti 1.5 - „Časový harmonogram konania o 

ŽoNFP“ a to nasledovne: 

1. 

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.“ 

2.  

Zmena termínu uzavretia 3. kola výzvy z 21.01.2019 na 28.02.2019. 

Vzhľadom na to, že Poskytovateľ v zmysle výzvy je povinný zverejniť presný dátum uzavretia výzvy 

najneskôr mesiac pred predpokladaným termínom uzavretia výzvy, navrhujeme, aby dátum uzavretia 

výzvy bol zhodný s dátumom uzavretia 3. kola výzvy. 

 
 
Popis a zdôvodnenie zmeny 

V bode 1 uvedená zmena súvisí s aktualizáciou Systému riadenia EŠIF, verzia 7, pričom ide o 

zosúladenie aktuálneho znenia textácie vo výzvach s platnou a účinnou riadiacou dokumentáciou.  

V bode 2 ide o zmenu termínu uzavretia 3. kola výzvy, ktorým sa predmetná výzva aj ukončí. Dôvodom 

je prekročená disponibilná výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. 

 

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. 

 

 
 

 
 

   
 


