
 
 
 

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

 
vydáva 

Zmenu č. 3 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 09.07.2019 

Dátum účinnosti zmeny 10.07.2019 



 
 
Cieľ zmeny 

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

príspevok (ďalej len „výzva“) je prerozdelenie finančných prostriedkov za zdroje EÚ v rámci jednotlivých krajov 

menej rozvinutého regiónu (ďalej len „MRR“) z dôvodu nevyčerpania určenej alokácie v Prešovskom a Košickom 

kraji. Výška celkovej pôvodnej alokácie na výzvu navrhovanou zmenou nebude zmenená. 

Prerozdelenie nevyčerpaných finančných prostriedkov v uvedených dvoch krajoch je vykonané v súlade 

s metodikou prerozdelenia pri vyhlásení výzvy, tzn. na základe počtu obyvateľov v príslušnom kraji. Ide o Trnavský 

kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj a Banskobystrický kraj.                                                                  

V súlade so Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného 

a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 v platnom znení, časť 4.3 nie je možné nevyčerpané 

finančné prostriedky v Bratislavskom kraji presunúť do krajov v rámci MRR. 

 

 
V časti 1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) 
 
pôvodné znenie: 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu zo zdrojov Európskej únie (ďalej len „zdroje EÚ“) 

je 50 000 000 EUR , z toho 47 430 250 EUR na menej rozvinuté regióny a  2 569 750 EUR na viac rozvinuté 

regióny. 

Členenie alokácie podľa regiónov: 

Bratislavský kraj 2 569 750 € 

Trnavský kraj 5 559 983 € 

Trenčiansky kraj 5 818 804 € 

Nitriansky kraj 6 726 181 € 

Žilinský kraj 6 837 169 € 

Banskobystrický kraj 6 438 287 € 

Prešovský kraj 8 146 399 € 

Košický kraj 7 903 427 € 

 

sa mení na: 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu zo zdrojov Európskej únie (ďalej len „zdroje EÚ“) 

je 50 000 000 EUR , z toho 47 430 250 EUR na menej rozvinuté regióny a  2 569 750 EUR na viac rozvinuté 

regióny. 

Bratislavský kraj 2 569 750 € 

Trnavský kraj 5 882 308 € 

Trenčiansky kraj 6 153 878 € 

Nitriansky kraj 7 113 178 € 

Žilinský kraj 7 232 571 € 

Banskobystrický kraj 6 808 814 € 

Prešovský kraj 7 674 761 € 

Košický kraj 6 564 740 € 



 
 
Zdôvodnenie zmeny 

Dôvodom vykonania zmeny je nastavenie optimálneho čerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 

a zároveň možnosť zapojenia väčšieho počtu úspešných žiadateľov do projektov v rámci výzvy.  

 

Uvedené zmeny sú vykonané 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 

a v súlade so Systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov časť 3.1.1.1, ods.2, písm. a) a 

menia výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok poskytnutia príspevku. 

 

 

 
 

 
   
 


