
 

 
 

 

 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  

ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje 

 

 

vydáva 

Zmenu č. 2 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 v znení Dodatku č. 1 (schéma DM č. 3/2021)  

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  06. 10. 2021 

Dátum účinnosti zmeny  06. 10. 2021 
 

 

Cieľ zmeny 

Cieľom Zmeny č. 2 (ďalej len „zmena“) k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“) je: 

1. Zvýšenie alokácie indikatívnej výšky finančných prostriedkov za zdroje EÚ vyčlenených na výzvu. 

 

K bodu 1: 

V časti 1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) 
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Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 55 000 000 eur.  

 

sa mení na: 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 60 550 000 eur.  

 

Členenie alokácie podľa krajov: 

Banskobystrický kraj 7 084 000,00 € 

Bratislavský kraj 4 515 500,00 € 

Košický kraj  7 155 500,00 € 

Nitriansky kraj 7 700 000,00 € 

Prešovský kraj  8 151 000,00 € 

Trenčiansky kraj 6 220 500,00 € 

Trnavský kraj 6 413 000,00 € 

Žilinský kraj 7 760 500,00 € 

 

sa mení na: 

Členenie alokácie podľa krajov: 

Banskobystrický kraj 9 608 000,00 € 

Bratislavský kraj 7 476 000,00 € 

Košický kraj  7 067 000,00 € 

Nitriansky kraj 7 024 000,00 € 

Prešovský kraj  8 986 500,00 € 

Trenčiansky kraj 6 388 000,00 € 

Trnavský kraj 5 799 000,00 € 

Žilinský kraj 8 201 500,00 € 

 

Popis a zdôvodnenie zmien  

Cieľom Zmeny č. 2 je zvýšenie alokácie finančných prostriedkov za zdroje EÚ vyčlenených na výzvu z dôvodu vyššieho záujmu potenciálnych 

žiadateľov o predkladanie žiadostí o NFP.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


