
 

 
 

 

 

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 
Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom 

zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 2 
Kód výzvy OPĽZ-DOP-2021/8.1.1/RO-02 

1. Formálne náležitosti 

Operačný program Ľudské zdroje 

Prioritná os 8. REACT-EU 

Investičná priorita 

8.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej 

sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia 

hospodárstva 

Špecifický cieľ 

8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej 

sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia 

hospodárstva 

Schéma štátnej pomoci/Schéma pomoci de minimis 
SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti 

a vzdelávania zamestnancov (schéma DM č. 3/2021 v znení dodatku č. 1) 

Fond ESF REACT-EU 

1.1 Poskytovateľ 

Názov 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len 

„Poskytovateľ“) 

Adresa 
Špitálska 4, 6, 8 

816 43 Bratislava 

 

Dátum vydania zmeny  03.12.2021  

Dátum účinnosti zmeny  06.12.2021  
 

 

Cieľ zmeny 

Cieľom Zmeny č. 1 (ďalej len „zmena“) k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“) je: 

1. Zmena názvu Investičnej priority a špecifického cieľa prioritnej osi 8. REACT-EU revidovaného Operačného programu ľudské zdroje, 

2. Precizovanie textu v časti 1.6 Miesto a spôsob podania ŽoNFP, 

3. Precizovanie textu v časti 2.7 Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku - 20. Podmienka časovej oprávnenosti realizácie projektu. 

K bodu 1.: 

 V časti 1 Formálne náležitosti  

Investičná priorita 
8.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava 

zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva 

Špecifický cieľ 
8.1.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava 

zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva 

  
sa mení na: 



 
 

2 

 

Investičná priorita 
8.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych 

dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva 

Špecifický cieľ 
8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych 

dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva 

 
K bodu 2.: 

 V časti 1.6 Miesto a spôsob podania ŽoNFP 

Veta: Ak žiadateľ predloží dve alebo viacero žiadosti o NFP v rámci výzvy, tak poskytovateľ uskutoční konanie o tej žiadosti o NFP, ktorá bola 

predložená ako prvá a v prípade ostatných žiadostí NFP konanie zastaví z dôvodu nepredloženia žiadosti o NFP vo forme určenej 

poskytovateľom.  

sa mení na: 

Ak žiadateľ predloží dve alebo viacero identických žiadosti o NFP v rámci výzvy, tak poskytovateľ uskutoční konanie o tej žiadosti o NFP, ktorá 

bola predložená ako prvá a v prípade ostatných žiadostí NFP konanie zastaví z dôvodu nepredloženia žiadosti o NFP vo forme určenej 

poskytovateľom. 

K bodu 3.: 

 V časti 2.7 Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku - 20. Podmienka časovej oprávnenosti realizácie projektu  

Veta: Oprávnené obdobie realizácie projektu sa začína dňom realizácie projektu, ktorý nie je skorší ako dátum vyhlásenia výzvy a trvá max. 24 

mesiacov a zároveň do 30.11.2023.  

 
sa mení na: 
 
Oprávnené obdobie realizácie aktivít projektu sa začína dňom realizácie aktivít projektu, ktorý nie je skorší ako dátum vyhlásenia výzvy a trvá 

max. 24 mesiacov a zároveň do 30.11.2023.  

 

Popis a zdôvodnenie zmien  

Cieľom zmeny č. 1 výzvy je úprava názvu prioritnej osi a špecifického cieľa Prioritnej osi 8 REACT-EU na základe zverejnenia upraveného 
Operačného programu ľudské zdroje, verzia 8.0 v súlade s vykonávacím rozhodnutím EK C(2021)4005 z 15.11.2021 a precizovanie 
jednoznačnosti textu výzvy. 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


