
 

 
 

 

 

 

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 II 

Kód výzvy OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 

1. Formálne náležitosti 

Operačný program Ľudské zdroje 

Prioritná os 8 REACT-EU 

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 

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 - 2/2021 

Schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a 

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

Fond Európsky sociálny fond 

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  15. 07. 2021 

Dátum účinnosti zmeny  15. 07. 2021 
 

 

Cieľ zmeny 

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

1. Doplnenie Schémy pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov (schéma DM č. 

3/2021) do výzvy vzhľadom na spätnú oprávnenosť výdavkov a v súvislosti s tým upraviť podmienky poskytnutia príspevku 

č. 14, 15, 19. časť 4 a 7 výzvy. 

2. Doplniť spôsob preukazovania pri podmienke č. 5 Podmienka, že žiadateľ má schválený program rozvoja a príslušnú 

územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením §7 ods. 6 a § 8 ods. 6/ § 8a ods. 4 zákona o podpore regionálneho rozvoja 



 
 

2 

 

vzhľadom na to, že obce do 2000 obyvateľov nemusia mať podľa § 11 Zákona č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) spracovaný územný plán obce. 

K bodu 1: 

V časti 1 Formálne náležitosti – 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 - 2/2021 

 

sa mení na: 

Schéma štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho 

záujmu) č. ŠP SVHZ - 2/2021 

Schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov (schéma DM č. 3/2021) 

 

V podmienke poskytnutia príspevku č. 14 Podmienky dodržania pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci a vyplývajúcich zo schém štátnej 

pomoci/pomoci de minimis 

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) č. ŠP SVHZ – 2/2021 pri všetkých oprávnených žiadateľov / prijímateľov - príloha č. 3 výzvy   

 

Schéma sa uplatňuje na štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme udelenej podnikom v súvislosti so SVHZ v zmysle článku 

106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ v rámci kategórie podľa článku 2 ods. 1 písm. c) Rozhodnutia Komisie č. 2012/21/EÚ z 20. decembra 2011. 

 

Pre poskytnutie NFP žiadateľ musí splniť všetky podmienky pre poskytnutie pomoci definované príslušnou schémou pomoci. 

 

Pomoc sa poskytuje vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu pre subjekty poskytujúce opatrovateľskú službu  

regulovanú zákonom o sociálnych službách podľa ustanovení § 12 odsek 1 písm. c) bod 2; § 13 odsek 3 a § 41 zákona o sociálnych službách.  

 

Na účely schémy sa pomocou na podporu opatrovateľskej služby rozumie pomoc na poskytovanie podpory poskytovateľom sociálnej služby 

vykonávajúcim opatrovateľskú službu v zmysle zákona o sociálnych službách, ktorou je najmä ochrana pred sociálnym vylúčením a podpora 

spoločenského začlenenia a zabezpečenie základných ľudských práv - ochrany života a zdravia a zabezpečenie dôstojnosti a integrity jednotlivca 

- fyzickej osoby . 

 

Žiadateľ, ktorý sa stane prijímateľom pomoci, musí byť poverený poskytovaním SVHZ, na ktorú sa NFP (pomoc) poskytuje, pričom poverovacím 

aktom pre účely poskytovania NFP (pomoci) je Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 

 

Žiadateľ je prijímateľom pomoci, ktorý bude poverený poskytovaním služby všeobecného hospodárskeho záujmu (ďalej len „SVHZ“), ktorou je 

opatrovateľská služba, a na ktorú sa NFP poskytuje.  

 

Forma preukázania:  

nevyžaduje sa 

Spôsob overenia:  

nevyžaduje sa 

sa mení na: 

V rámci výzvy sa pri poskytovaní NFP uplatňuje: 

1. Pre žiadateľov, ktorí majú oprávnené aktivity od 1.1.2021, tzn. že výkonom služby všeobecného hospodárskeho záujmu boli poverení 

Zmluvou o NFP uzatvorenou  v rámci výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01  
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Schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov (schéma DM č. 3/2021) – príloha 

č. 10 výzvy. 

 

2. Pre žiadateľov, ktorí majú oprávnené aktivity  odo dňa poverenia výkonom služby všeobecného hospodárskeho záujmu podľa 

Zmluvy o NFP uzatvorenej v rámci tejto výzvy  

  

Schéma štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného 

hospodárskeho záujmu) č. ŠP SVHZ – 2/2021 pre všetkých oprávnených žiadateľov / prijímateľov - príloha č. 3 výzvy   

 

Pre žiadateľa v zmysle bodu 1 pri poskytnutí pomoci podľa Schémy pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a 

vzdelávania zamestnancov (schéma DM č. 3/2021) platí:  

 

Podmienka poskytnutia pomoci v zmysle Schémy pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov 

DM č- 3/2021 musí byť splnená v deň/dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy o NFP, t. j. pomoc sa považuje za poskytnutú v okamihu, kedy 

konečný užívateľ  nadobudne právny nárok na poskytnutie pomoci. 

 

V rámci podmienok schémy pomoci budú overované podmienky naplnenia definície „jediného podniku“ a neprekročenie povoleného stropu 200. 

tis eur už v konaní o  žiadosti o NFP a následne bezprostredne pred uzatvorením zmluvy o NFP. V prípade, že sa zistí v čase podpisu zmluvy, že 

je prekročený povolený strop pomoci, nedôjde k podpisu zmluvy o NFP. 

 

Pre žiadateľa v zmysle bodu 1 a 2 pri poskytnutí pomoci podľa Schémy štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby (schéma 

štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu) č. ŠP SVHZ – 2/2021 platí: 

 

Schéma sa uplatňuje na štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme udelenej podnikom v súvislosti so SVHZ v zmysle článku 

106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ v rámci kategórie podľa článku 2 ods. 1 písm. c) Rozhodnutia Komisie č. 2012/21/EÚ z 20. decembra 2011. 

 

Pre poskytnutie NFP žiadateľ musí splniť všetky podmienky pre poskytnutie pomoci definované príslušnou schémou pomoci. 

 

Pomoc sa poskytuje vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu pre subjekty poskytujúce opatrovateľskú službu   

regulovanú zákonom o sociálnych službách podľa ustanovení § 12 odsek 1 písm. c) bod 2; § 13 odsek 3 a § 41 zákona o sociálnych službách.  

 

Žiadateľ, ktorý sa stane prijímateľom pomoci, musí byť poverený poskytovaním SVHZ, na ktorú sa NFP (pomoc) poskytuje, pričom poverovacím 

aktom pre účely poskytovania NFP (pomoci) je Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 

 

Žiadateľ je prijímateľom pomoci, ktorý bude poverený poskytovaním služby všeobecného hospodárskeho záujmu (ďalej len „SVHZ“), ktorou je 

opatrovateľská služba, a na ktorú sa NFP poskytuje.  

 

Forma preukázania:  

  

1. Príloha II Schémy pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov DM č. 3/2021 

2. nevyžaduje sa 

 

Spôsob overenia:  

 

1. IS pre evidenciu a monitorovanie pomoci (IS SEMP) https://semp.kti2dc.sk/  Napĺňanie definície „jediného podniku“ je potrebné overiť aj 

prostredníctvom všetkých ostatných dostupných zdrojov   

2. nevyžaduje sa 

 

 

 

 

https://semp.kti2dc.sk/
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V podmienke poskytnutia príspevku č. 19 Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené 

Výdavky projektu sú oprávnené  

1. Pri žiadostiach o NFP prijímateľov pomoci poverených Zmluvou o NFP na službu všeobecného hospodárskeho záujmu v zmysle Schémy 

štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby č. ŠP SVHZ – 1/2018 (ďalej len „schéma ŠP SVHZ – 1/2018“) sa za oprávnené výdavky môžu 

považovať aj náklady vynaložené na SVHZ od 1. januára 2021. 

 

sa mení na 

Výdavky projektu sú oprávnené  

1. Pri žiadostiach o NFP prijímateľov pomoci poverených Zmluvou o NFP na službu všeobecného hospodárskeho záujmu v zmysle Schémy 

štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby č. ŠP SVHZ – 1/2018 (ďalej len „schéma ŠP SVHZ – 1/2018“) sa za oprávnené výdavky môžu 

považovať aj náklady vynaložené na SVHZ od 1. januára 2021 do dátumu nového poverenia v zmysle Schémy štátnej pomoci na podporu 

opatrovateľskej služby č. ŠP SVHZ – 2/2021. 

 

 

Výdavky sú oprávnené: 

a) ak maximálna výška NFP na projekt nepresiahne sumu potrebnú na pokrytie čistých nákladov, ktoré vznikli pri plnení záväzkov služieb 

všeobecného hospodárskeho záujmu v súlade s príslušnou schémou pomoci;  

 

sa mení na 

 

Výdavky sú oprávnené: 

a) ak maximálna výška NFP na projekt nepresiahne sumu potrebnú na pokrytie čistých nákladov, ktoré vznikli pri plnení záväzkov služieb 

všeobecného hospodárskeho záujmu v súlade s príslušnou schémou pomoci a povolený strop pomoci de minimis v súlade s príslušnou schémou 

pomoci de minimis;  

 

 

Príloha č. 8 výzvy Rozpočet projektu 

 

 
 

sa mení na 

Názov projektu:

P. č.
Aktivita / 

podaktivita
Názov položky Skupina výdavkov

Merná 

jednotka

Jednotková 

cena

Počet 

jednotiek
  Celkom Podrobný komentár k položke a k spôsobu výpočtu položky

1
Opatrovateľka - 

plný úväzok
521 - Mzdové výdavky mesiac 0,00 € 0,00 0,00 €

Počet opatrovateliek na plný úväzok je xx

xx opatrovateliek bude pracovať spolu yy mesiacov. 

2
Opatrovateľka - 

1/2 úväzok
521 - Mzdové výdavky mesiac 0,00 € 0,00 0,00 €

Počet opatrovateliek na 1/2 úväzok je xx (t.j. aa celých úväzkov)

xx opatrovateliek bude spolu pracovať spolu yy mesiacov. 

3
Opatrovateľka - 

1/4 úväzok
521 - Mzdové výdavky mesiac 0,00 € 0,00 0,00 €

Počet opatrovateliek na 1/4 úväzok je xx (t.j. aa celých úväzkov)

xx opatrovateliek bude pracovať spolu yy mesiacov. 

0,00 € X

x úväzkov

Maximálny počet mesiacov realizácie projektu je 24 mesiacov, vrátane spätnej oprávnenosti.

Maximálna suma NFP je 500 000 eur, vrátane spätných výdavkov. 

Spolu za projekt

Rozpočet projektu s podrobným komentárom

Úväzky spolu
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V časti 4 Overovanie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie informácie k výzve 

 

Zverejňovanie a spracovanie informácií: 

Poskytovateľ zverejní podľa § 48 zákona o príspevku z EŠIF na svojom webovom sídle www.employment.gov.sk Zoznam schválených žiadostí 

o NFP, Zásobník projektov v poradí určenom na základe aplikácie kritérií pre výber projektov pre výzvu a Zoznam neschválených žiadostí o NFP 

v poradí určenom na základe aplikácie kritérií pre výber projektov a informácie podľa § 48, a to najneskôr do 60 pracovných dní od skončenia 

rozhodovania o žiadostiach o NFP. Na tento účel žiadateľ pri predkladaní ŽoNFP poskytne na základe § 48  aj informácie v rozsahu: titul, 

meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby, ktorá sa podieľala na vypracovaní projektu. 

Uvedené  neplatí pre fyzické osoby v pracovnom pomere alebo služobnom pomere k žiadateľovi, ktoré sa podieľali na vypracovaní  

projektu. Tieto informácie uvedie vo vyplnenej prílohe č. 10 výzvy. 

 

sa mení na 

Zverejňovanie a spracovanie informácií: 

Poskytovateľ zverejní podľa § 48 zákona o príspevku z EŠIF na svojom webovom sídle www.employment.gov.sk Zoznam schválených žiadostí 

o NFP, Zásobník projektov v poradí určenom na základe aplikácie kritérií pre výber projektov pre výzvu a Zoznam neschválených žiadostí o NFP 

v poradí určenom na základe aplikácie kritérií pre výber projektov a informácie podľa § 48, a to najneskôr do 60 pracovných dní od skončenia 

rozhodovania o žiadostiach o NFP. Na tento účel žiadateľ pri predkladaní ŽoNFP poskytne na základe § 48  aj informácie v rozsahu: titul, 

meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby, ktorá sa podieľala na vypracovaní projektu. 

Uvedené  neplatí pre fyzické osoby v pracovnom pomere alebo služobnom pomere k žiadateľovi, ktoré sa podieľali na vypracovaní  

projektu. Tieto informácie uvedie v špecifických poliach v systéme ITMS2014+. (Polia budú vypĺňať žiadatelia podľa toho, koľko 

osôb/subjektov im pomáhalo pri vypracovaní ŽoNFP. Pokiaľ im nikto nepomáhal pri vypracovaní ŽoNFP, bude špecifické pole prázdne. Spravidla 

bude vyplnené len pole VYPRZoNFP1 - Osoba 1/ Subjekt 1, čo znamená, že žiadateľovi pomáhala jedna fyzická alebo jedna právnická osoba. 

Tieto špecifické polia sú textové polia, kde používateľ bude môcť vpísať text o dĺžke 400 znakov.) 

 

V časti 7 Prílohy výzvy 

10. Informácia o osobe, ktorá sa podieľala na vypracovaní projektu 

Názov projektu:

P. č.
Aktivita / 

podaktivita
Názov položky Skupina výdavkov

Merná 

jednotka

Jednotková 

cena

Počet 

jednotiek
  Celkom Podrobný komentár k položke a k spôsobu výpočtu položky

1

Opatrovateľka - 

plný úväzok 

spätná 

oprávnenosť

521 - Mzdové výdavky mesiac 0,00 € 0 0,00 €

Počet opatrovateliek na plný úväzok je xx

xx opatrovateliek bude pracovať spolu yy mesiacov (od 01.xx.2021 

do 30./31.xx.2021).

2 1
Opatrovateľka - 

1/2 úväzok spätná 

oprávnenosť

521 - Mzdové výdavky mesiac 0,00 € 0 0,00 €

Počet opatrovateliek na 1/2 úväzok je xx (t.j. aa celých úväzkov)

xx opatrovateliek bude pracovať spolu yy mesiacov  (od 

01.xx.2021 do 30./31.xx.2021).

3
Opatrovateľka - 

1/4 úväzok spätná 

oprávnenosť

521 - Mzdové výdavky mesiac 0,00 € 0 0,00 €

Počet opatrovateliek na 1/4 úväzok je xx (t.j. aa celých úväzkov)

xx opatrovateliek bude pracovať spolu yy mesiacov  (od 

01.xx.2021 do 30./31.xx.2021).

0,00 €

4
Opatrovateľka - 

plný úväzok
521 - Mzdové výdavky mesiac 0,00 € 0 0,00 €

Počet opatrovateliek na plný úväzok je xx

xx opatrovateliek bude pracovať spolu yy mesiacov (od 01.xx.2021 

do 30./31.xx.202x). 

5 1
Opatrovateľka - 

1/2 úväzok
521 - Mzdové výdavky mesiac 0,00 € 0 0,00 €

Počet opatrovateliek na 1/2 úväzok je xx (t.j. aa celých úväzkov)

xx opatrovateliek bude spolu pracovať spolu yy mesiacov (od 

01.xx.2021 do 30./31.xx.202x).  

6
Opatrovateľka - 

1/4 úväzok
521 - Mzdové výdavky mesiac 0,00 € 0 0,00 €

Počet opatrovateliek na 1/4 úväzok je xx (t.j. aa celých úväzkov)

xx opatrovateliek bude pracovať spolu yy mesiacov (od 01.xx.2021 

do 30./31.xx.202x).  

0,00 € X

x úväzkov

Maximálny počet mesiacov realizácie projektu je 24 mesiacov, vrátane spätnej oprávnenosti.

Maximálna suma NFP je 500 000 eur, vrátane spätných výdavkov. 

Irelevantné riadky je potrebné vymazať.

Spolu za projekt

Rozpočet projektu s podrobným komentárom

Úväzky spolu

Spolu za projekt spätná oprávnenosť

http://www.employment.gov.sk/
http://www.employment.gov.sk/
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sa mení na 

10 Schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov (schéma DM č. 3/2021) s prílohami , 

v znení Dodatku č. 1 https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/statna-pomoc/ 

K bodu 2: 

V podmienke poskytnutia príspevku č. 5 Podmienka, že žiadateľ má schválený program rozvoja a príslušnú územnoplánovaciu 

dokumentáciu v súlade s ustanovením §7 ods. 6 a § 8 ods. 6/ § 8a ods. 4 zákona o podpore regionálneho rozvoja – Forma preukázania 

Forma preukázania: uznesenie (výpisu z uznesenia) zastupiteľstva o schválení programu rozvoja a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie 

vo forme skenu 

sa mení na: 

Forma preukázania: uznesenie (výpisu z uznesenia) zastupiteľstva o schválení programu rozvoja a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie 

(ak relevantné) vo forme skenu 

Pozn. V prípade, ak žiadateľ nie je povinný mať schválenú príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu, predloží Čestné vyhlásenie žiadateľa 

o NFP o nepredložení príloh(y) žiadosti o NFP – príloha č. 2 Príručky pre žiadateľa. 

 

Popis a zdôvodnenie zmien  

Cieľom Zmeny č. 1 bodu 1 je zabezpečenie súladu s pravidlami štátnej pomoci pri spätnej oprávnenosti výdavkov a bodu 2 je zabezpečenie 

jednoznačných informácií v súlade s platnou legislatívou. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/statna-pomoc/

