
 

 
 

 

 

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 Rozvoj zručností na podporu trhu práce 
Kód výzvy OPĽZ-DOP-2022/8.1.1/RO-01 

Cieľ výzvy 

Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 na základe 

rozvoja zručností osôb na obnovujúcom sa trhu práce, vrátane zručností 

prispievajúcich  k prechodu na digitálnu  ekonomiku a tiež zvýšenie odolnosti 

dotknutých zamestnancov a zamestnávateľov na zvládnutie podobných 

krízových situácií v budúcnosti. Aktivity sú  zamerané na 

nadobúdanie/zvyšovanie zručností na účely zabezpečenia kvalifikovanej 

pracovnej sily, disponujúcej zručnosťami reagujúcimi na vývoj jednotlivých 

pracovných činností na pracovných miestach obnovujúceho  sa trhu práce. 

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 ŠTÁTNEJ POMOCI na podporu vzdelávania zamestnancov 

u zamestnávateľa, evidovaná pod č. SA.103051 (ďalej len „schéma ŠP na 

podporu vzdelávania zamestnancov u zamestnávateľa“) 

 

SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti 

a vzdelávania zamestnancov v znení dodatku č.2 zo dňa 07.04.2022 (ďalej 

len „schéma pomoci DM č. 3/2021“)   

Fond ESF REACT-EU 

1.1 Poskytovateľ 

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

„poskytovateľ“) 

 

Dátum vydania zmeny  30.06.2022  

Dátum účinnosti zmeny  06.07.2022 
 

 

Cieľ zmeny 

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

oprávnenosti navýšenia minimálnej mzdy na rok 2023, upresnenie začiatku časovej oprávnenosti realizácie aktivít projektu, odstránenie duplicity 

informácií, doplnenie formy preukázania oprávnenosti aktivít prílohou a precizovanie jednoznačnosti oprávnenosti výdavkov a zmena č.1 Prílohy 

č. 4 k výzve Zoznam merateľných ukazovateľov a zoznam iných údajov projektu. 
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Zmenou č. 1 výzvy je dotknutá časť 2. - Podmienky poskytnutia príspevku (ďalej len „PPP“)   

 PPP č. 1   Podmienka oprávnenosti žiadateľa / právnej formy – odstránená duplicita textu vo vzťahu k podmienke č. 11.2, 

 PPP č. 13 Podmienka oprávnenosti aktivít – doplnená príloha do textu v časti „Forma preukázania / Spôsob overenia“, 

 PPP č. 15 Podmienka časovej oprávnenosti realizácie aktivít - upresnená podmienka vo vzťahu k začiatku časovej realizácie aktivít 

projektu, 

 PPP č. 23 Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené – doplnený text k oprávnenosti navýšenia minimálnej mzdy na rok 2023 a 

precizovanie jednoznačnosti textu podmienky v časti týkajúcej sa riadenia projektu. 

a Príloha č. 4 k výzve Zoznam merateľných ukazovateľov a iných údajov projektu. 

Popis zmien v časti 2 Podmienky poskytnutia príspevku:   

 

 PPP 1 Podmienka oprávnenosti žiadateľa / právnej formy 

Odstránená duplicita textu vo vzťahu k podmienke č. 11.2 v časti Forma preukázania: „Uvedené neplatí pre profesijné organizácie, komory 

a záujmové združenia právnických osôb, ktoré preukazujú zoznam svojich členov, ktorých združujú (právnické osoby) a ktorým budú 

poskytovať vzdelávacie aktivity zamerané na rozvoj zručností pre ich zamestnancov. Doklad musí byť potvrdený štatutárnym orgánom 

žiadateľa.“ Zosúladenie odstránenia duplicity textu aj v časti Spôsob overenia. 

Pôvodný text sa mení: 

Forma preukázania: nevyžaduje sa.  

Spôsob overenia: ITMS2014+, resp. údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy  

https://rpo.statistics.sk / Portál OverSi.gov.sk ; https://ives.minv.sk/rmno/. 

 

 PPP 13 Podmienka oprávnenosti aktivít  

Doplnený text v podmienke v časti Spôsob overenia: „Forma preukázania / Spôsob overenia: Plánované aktivity / činnosti, ktoré uvedie 

žiadateľ vo formulári ŽoNFP (bod 7.2, 9.1, 10.1 a 11A)“ 

Pôvodný text sa mení: 

Forma preukázania / Spôsob overenia: Plánované aktivity / činnosti, ktoré uvedie žiadateľ vo formulári ŽoNFP (bod 7.2, 9.1, 10.1 a 11A) 

a príloha výzvy č. 16. 

 

 PPP 15 Podmienka časovej oprávnenosti realizácie aktivít 
Upresnenie podmienky vo vzťahu k oprávnenému začiatku realizácie aktivít projektu.  

 

Pôvodný text sa mení: 
 

„Oprávnené obdobie realizácie projektu sa začína dňom realizácie aktivít projektu, ktorý nie je skorší ako dátum predloženia žiadosti o 

NFP a končí najneskôr termínom, ktorý je v súlade s oprávnenosťou stanovenou v zmysle článku 65 ods. 2 všeobecného nariadenia č. 

1303/2013, t. j. najneskôr do 31.12.2023. 

Odporúčame ukončiť realizáciu aktivít projektu 1 mesiac pred 31.12.2023 (ak relevantné), za účelom plynulého finančného vysporiadania 
projektu, t.j. do 30.11.2023.“ 
 

 PPP 23 Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené 

1. Doplnená oprávnenosť navýšenia minimálnej mzdy na rok 2023 a precizovanie jednoznačnosti textu výzvy v ostatných častiach 

podmienky.  

Pôvodný text v časti II. Mzdové výdavky vynaložené na účastníkov vzdelávacích aktivít sa mení:  

„Výška príspevku pre jednotlivých účastníkov vzdelávacích aktivít je na úrovni celkovej ceny práce, v sume súčtu hrubej minimálnej 

mesačnej mzdy (ak relevantné podľa stupňov náročnosti práce príslušného pracovného miesta), platnej v čase podania ŽoNFP 

a povinných odvodov zamestnávateľa za zamestnanca hradených do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní. Pri vypracovávaní 

žiadosti o NFP je možné v indikatívnom rozpočte projektu navýšiť sumu minimálnej mzdy na rok 2023 uplatnením vzorca podľa § 8 

zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov (ďalej len „aktuálneho zákona o minimálnej mzde“). Jej výška 

https://rpo.statistics.sk/
file:///C:/Users/zilkova/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0D4QASNK/Portál%20OverSi.gov.sk
https://ives.minv.sk/rmno/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/663/#paragraf-9.odsek-1
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bude zodpovedať sume 57% priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve spred dvoch rokov, pokiaľ nebude legislatívne 

ustanovená jej suma na kalendárny rok 2023. V prípade zvýšenej minimálnej mesačnej mzdy po 1.1.2023 bude výška príspevku oprávnená 

na úrovni celkovej ceny práce, v sume súčtu platnej minimálnej mesačnej mzdy (podľa relevantnosti stupňov náročnosti) a príslušných 

povinných odvodov zamestnávateľa do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.“ 

2. Precizovanie jednoznačnosti textu predmetnej podmienky výzvy vo vzťahu k riadeniu projektu. 

Pôvodný text v časti III. Mzdové výdavky vynaložené na riadenie projektu sa mení:  

 „Oprávnenými mzdovými výdavkami pre podporované pozície vykonávajúce riadenie projektu (uvedené v tabuľke 2) je celková 

cena práce, v sume hrubej mesačnej mzdy / resp. hrubej hodinovej odmeny a príslušných povinných odvodov žiadateľa/prijímateľa 

hradených do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, a ostatné mzdové výdavky / náhrady v zmysle platnej legislatívy, ktoré je 

zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi. (Bližšie pravidlá pre oprávnenosť mzdových výdavkov sú stanovené v prílohe 1 výzvy - 

Príručke pre žiadateľa). 

Hrubá mesačná mzda / hrubá hodinová odmena odborného personálu na podporovaných pozíciách pracujúcich na ustanovený týždenný 
pracovný čas (UPČ) je oprávnená iba do výšky uvedenej v tabuľke 2. V prípade kratšieho pracovného času sa hrubá mzda prepočíta 
proporcionálne. Žiadateľ / prijímateľ môže reálne vyplácať aj vyššiu mzdu / odmenu, ale oprávnená z projektu bude maximálna suma v 
stanovenej výške podľa tabuľky 2.“ 

 

Popis zmeny Prílohy č. 4 k výzve „Zoznam merateľných ukazovateľov a zoznam iných údajov projektu“ 
 
Zo zoznamu merateľných ukazovateľov sa vypúšťa merateľný ukazovateľ P CV33 „Počet subjektov, ktorým bola poskytnutá podpora v 
rámci boja s pandémiou COVID-19  alebo v rámci zmierňovania jej následkov“ a dopĺňa sa merateľný ukazovateľ P CVR2 „Počet 
účastníkov, ktorí v čase odchodu získali alebo získavajú kvalifikáciu v aktivitách podporených v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v 
rámci zmierňovania jej následkov“. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


