
 

 
 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
 

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

 

             Stručný opis výzvy 

Hlavná aktivita a zámer výzvy 

 
Oprávneným žiadateľmi tejto výzvy sú: 
 
-  sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb v zmysle 

ustanovenia § 3 ods. 3 zákona  č. 448/2008 Z.  z. o sociálnych službách 
v znení neskorších predpisov  a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov: 

- obec, právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou, 
(verejný poskytovateľ sociálnej služby) 

- iná osoba (neverejný poskytovateľ sociálnej služby) 
 

Oprávnenou cieľovou skupinou tejto výzvy sú: 
 
- deti (maloleté osoby) a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú 

sociálne služby  
- zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho 

začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore 
 
Oprávnenými aktivitami realizácie projektu sú: 
 
- Poskytovanie opatrovateľskej služby  

 
Poskytovanie opatrovateľskej služby musí prebiehať v zmysle zákona o 
sociálnych službách  v zmysle ustanovení § 12 odsek 1 písm. c) bod 2; § 13 
odsek 3 a § 41. 
Oprávnenou aktivitou je poskytovanie služby všeobecného hospodárskeho 

záujmu (SVHZ) podľa Rozhodnutia Komisie č. 2012/21/EÚ z 20. decembra 2011, 

ktorou bola určená opatrovateľská služba, ako sociálna služba vykonávaná 

v zmysle ustanovení zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a 

doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 

zákon) v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 

Finančné prostriedky na výzvu 

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 5 882 308 € 
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 € 
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Minimálna výška príspevku na jednu ŽoNFP:      5 000€ 
Maximálna výška príspevku na jednu ŽoNFP: 500 000€ 

 

Maximálny počet podporených pracovných miest v rámci projektu je 50 na 

ustanovený týždenný pracovný čas.  

Maximálny počet podporených pracovných miest v rámci všetkých projektov 
žiadateľa je 100 na ustanovený týždenný pracovný čas. 
 
Minimálna dĺžka realizácie projektu: 6 mesiacov 
Maximálnu dĺžka realizácie projektu: 26 mesiacov 

 

Oprávnené skupiny výdavkov 

521 – Mzdové výdavky  

Oprávnenými výdavkami sú skutočne vynaložené mzdové výdavky žiadateľa v 
maximálnej mesačnej výške celkovej ceny práce (ďalej aj „CCP“) 570€ na 
pracovné miesto, ktorého predmetom je poskytovanie opatrovateľskej služby 
kvalifikovanou opatrovateľkou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný 
pracovný čas  alebo pracovnom pomere na skrátený pracovný úväzok (v 
alikvotnej výške) zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 
neskorších predpisov.  
 
Bližšie podmienky oprávnenosti výdavkov sú zadefinované v článku H)  Schémy 
štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby, ktorá je prílohou výzvy. 
 
V rámci výzvy sa pri poskytovaní NFP  uplatňuje Schéma štátnej pomoci na 
podporu opatrovateľskej služby (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady 
za služby všeobecného hospodárskeho záujmu) pri všetkých oprávnených 
žiadateľoch / prijímateľoch - Príloha č. 3 výzvy.   
 

Oprávnené miesto realizácie 

Žiadateľ je povinný realizovať aktivity projektu v prospech územia, pre ktoré je 
registrovaný ako poskytovateľ opatrovateľskej služby. 
 
Pre realizáciu projektu je oprávneným územím celé územie SR. 
 

Termíny uzavretia jednotlivých kôl výzvy 

 
Termín uzavretia 1. kola – 31.08.2018 
Termín uzavretia 2. kola – 09.11.2018 
Termín uzavretia 3. kola – 28.02.2019 
 
Žiadateľ môže predložiť ŽoNFP najskôr 15 dní pred termínom uzavretia 1. 
kola, teda 17.08.2018. 
 
Žiadateľ môže v rámci výzvy predložiť len jednu ŽoNFP pre každý samosprávny 
kraj. V rámci nasledujúcich kôl môže žiadateľ predložiť ďalšiu žiadosť iba pre 
kraje, v ktorých nemá už schválený NFP na základe ŽoNFP predloženej v rámci 
predchádzajúcich kôl. 
 

 

 

 

 

 


