
 
 
 

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 
Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých 
ľudí 

Kód výzvy OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 

 

Operačný program Ľudské zdroje 

Prioritná os 2 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí 

Investičná priorita 

2.1 Trvalo udrţateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie 
sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej 
prípravy, na trh práce, vrátane mladých ľudí ohrozených sociálnym 
vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných komunít, vrátane 
vykonávania systému záruk pre mladých ľudí 

Špecifický cieľ 
2.1.1 Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), 
ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť 
mladých ľudí na trhu práce 

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 30.06.2017 

Dátum účinnosti zmeny 01.07.2017 



 
 
Cieľ zmeny 

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

príspevok (ďalej len „výzva“) je:  

1. zmena adresy Poskytovateľa v časti výzvy 1.1 Poskytovateľ, kde sa dopĺňa slovo sídlo  

a doručovacia adresa nasledovne:  

Sídlo: Špitálska 6, 814 55 Bratislava a Doručovacia adresa: Nevädzová 5,  814 55 Bratislava; 

 

2. zmena Dátumu uzavretia v časti výzvy 1.2 Dĺţka trvania výzvy na predkladanie ŢoNFP 

z 31.07.2017 na 10.08.2017; 

 

3. zmena termínu uzavretia 3. kola v časti výzvy 1.5 Časový harmonogram konania o ŢoNFP 

z 31.07.2017 na 10.08.2017; 

 

4. zmena adresy Poskytovateľa a doplnenie textu v časti výzvy 1.6 Miesto a spôsob podania 

ŢoNFP pri písomnej forme predkladania ŢoNFP a to nasledovne:  

 

               pôvodný text: 

Ţiadateľ je povinný predloţiť ŢoNFP jedným z uvedených spôsobov: 

ŢoNFP s prílohami je moţné zaslať v listinnej (písomnej) forme doporučenou poštou na adresu 
Poskytovateľa: 

       Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
Špitálska 6 
814 55 Bratislava 
 
alebo 

ŢoNFP s prílohami je moţné doručiť v listinnej (písomnej) forme osobne do podateľne 
Poskytovateľa alebo kuriérskou sluţbou v pracovné dni v časoch zverejnených na webovom 
sídle Poskytovateľa www.ia.gov.sk na adresu: 

       Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
Špitálska 27 
814 55 Bratislava 
 

Ţiadateľ musí uviesť na obale ţiadosti nasledovné informácie: 

- názov a adresa ţiadateľa 
- názov projektu 
- názov a adresu Poskytovateľa: 
- Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky 
Špitálska 6 
814 55 Bratislava 

- názov operačného programu: Operačný program Ľudské zdroje 
- kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 
- nápis: „Ţiadosť o NFP“ a „NEOTVÁRAŤ“ 

 

 

http://www.ia.gov.sk/


 
 

sa mení na: 

 

Ţiadateľ je povinný predloţiť ŢoNFP jedným z uvedených spôsobov: 

 

ŢoNFP s prílohami je moţné zaslať v listinnej (písomnej) forme doporučenou poštou na 
doručovaciu adresu Poskytovateľa: 

       Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
Nevädzová 5 
814 55 Bratislava 
 
alebo 

ŢoNFP s prílohami je moţné doručiť v listinnej (písomnej) forme osobne do podateľne 
Poskytovateľa alebo kuriérskou sluţbou v pracovné dni v časoch zverejnených na webovom 
sídle Poskytovateľa www.ia.gov.sk na adresu: 

       Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
Nevädzová 5 
Bratislava 

 

Ţiadateľ musí uviesť na obale ţiadosti nasledovné informácie: 

- názov a adresa ţiadateľa 
- názov projektu 
- názov a doručovacia adresa Poskytovateľa:  
- Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky 
Nevädzová 5  
814 55 Bratislava 

- názov operačného programu: Operačný program Ľudské zdroje 
- kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 
- nápis: „Ţiadosť o NFP“ a „NEOTVÁRAŤ“; 

 

 

5. zmena adresy Poskytovateľa a doplnenie textu v časti výzvy 1.7 Kontaktné údaje 

Poskytovateľa a spôsob komunikácie s Poskytovateľom nasledovne:  

              pôvodný text: 

Bliţšie informácie, týkajúce sa výzvy a prípravy ŢoNFP, je moţné získať na webovom sídle 
www.ia.gov.sk, kde sú zverejnené aj všetky relevantné dokumenty vzťahujúce sa k výzve. 

Kontaktné údaje Poskytovateľa: 

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
Referát publicity 
Špitálska 6 
814 55 Bratislava 
 
 
 
 
 

http://www.ia.gov.sk/
http://www.ia.gov.sk/


 
 

sa mení na: 

Bliţšie informácie, týkajúce sa výzvy a prípravy ŢoNFP, je moţné získať na webovom sídle 
www.ia.gov.sk, kde sú zverejnené aj všetky relevantné dokumenty vzťahujúce sa k výzve.  

Kontaktné údaje Poskytovateľa – doručovacia adresa: 

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
Referát publicity 
Nevädzová 5 
814 55 Bratislava; 

 

6. zmena kontaktných údajov v prílohe výzvy č.1-2 Kontrolný zoznam úplnosti ţiadosti o NFP k 

Formuláru ŢoNFP OP ĽZ OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 v časti Obal ţiadosti o NFP z pôvodnej 

adresy Poskytovateľa:  

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
              Špitálska 6 
              814 55 Bratislava 
 
              na novú doručovaciu adresu Poskytovateľa:  

              Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
              Nevädzová 5  

814 55 Bratislava 
 

 

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. 
 
 
Popis a zdôvodnenie zmien 

1. V bodoch 1, 4, 5 a 6 ide o zmeny výzvy z dôvodu zmeny doručovacej adresy Implementačnej 
agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Poskytovateľa, 
ktorá nadobudne platnosť od 01.07.2017. 
 

2. V bode 2 ide o zmenu Dátumu uzavretia výzvy z dôvodu zmeny doručovacej adresy 
Poskytovateľa, ktorý v zmysle Systému riadenia Európskych štrukturálnych a investičných 
fondov, časť 3.1.1.1., ods. 2, písm. a) riadiaci orgán má povinnosť predĺţiť.  
 

3. V bode 3 ide o zmenu termínu uzavretia 3. kola výzvy z dôvodu zmeny doručovacej adresy 
Poskytovateľa, ktorý v zmysle Systému riadenia Európskych štrukturálnych a investičných 
fondov, časť 3.1.1.1., ods. 2, písm. a) riadiaci orgán má povinnosť predĺţiť.  
 

http://www.ia.gov.sk/

