
 
 
 

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 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 08.10.2018 

Dátum účinnosti zmeny 09.10.2018 



 
 
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 termínu uzavretia 2. a 3. kola výzvy. 

 
K bodu 1: 
 

 V časti 1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) 
 
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu zo zdrojov Európskej únie (ďalej len „zdroje EÚ“) 

je 34 050 000 EUR , z toho 32 300 000 EUR na menej rozvinuté regióny a  1 750 000 EUR na viac rozvinuté 

regióny. 

 

Členenie alokácie podľa regiónov: 

Bratislavský kraj 1 750 000,00 € 

Trnavský kraj 3 786 000,00 € 

Trenčiansky kraj 3 963 000,00 € 

Nitriansky kraj 4 581 000,00 € 

Žilinský kraj 4 656 000,00 € 

Banskobystrický kraj 4 384 000,00 € 

Prešovský kraj 5 548 000,00 € 

Košický kraj 5 382 000,00 € 

 

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. 

 

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 € 

 

 

 



 
 
 

K bodu 2: 

 V časti 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP 

Termín uzavretia 2.kola – 26.10.2018 

Termín uzavretia 3.kola – 14.12.2018 

sa mení na: 

Termín uzavretia 2.kola – 09.11.2018 

Termín uzavretia 3.kola – 07.01.2019 

 
Popis a zdôvodnenie zmien 

Cieľom Zmeny č. 1 je navýšenie alokácie  finančných prostriedkov za zdroje EÚ vyčlenených na výzvu z dôvodu 
vysokého záujmu potenciálnych žiadateľov o predkladanie žiadostí o NFP. Z dôvodu optimalizácie časového 
priestoru na predkladanie žiadosti o NFP sa mení termín uzavretia 2. kola predmetnej výzvy na 09.11.2018 
a termín uzavretia 3. kola na 07.01.2019.   
 
Uvedené zmeny sú 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 menia výzvu 
spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok poskytnutia príspevku. 

 
 

 
 

 
   
 


