
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  
ako vykonávateľ v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky  

 

 

 

 

vyhlasuje 

 

 

 

 

 

Výzvu na predkladanie projektových zámerov na rozšírenie kapacít 

komunitnej starostlivosti  

 
 

 

 

 
Kód výzvy: 13I01-22-V01 

Komponent: 13 Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť 

Reforma/ Investícia: Investícia 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti 

Cieľ výzvy: Rozšíriť kapacity v zariadeniach komunitného typu a v ambulantných  

zariadeniach, čím sa umožní presun časti klientov z veľkokapacitných zariadení do 

menších zariadení komunitného typu.  

V prípade renovácie budov priemerná úspora primárnej energie vo výške  30 %. 

Právna úprava v SR: § 15a zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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1. Formálne náležitosti 

1.1 Identifikačné a kontaktné údaje vykonávateľa 

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

len „vykonávateľ“) 

Adresa 
Špitálska 4, 6, 8 

816 43 Bratislava 

Kontaktné údaje 
e-mail: komponent13@employment.gov.sk 

www.employment.gov.sk 

1.2 Trvanie výzvy na predkladanie projektových zámerov (ďalej ako „výzva“) 

Dátum vyhlásenia 05.10.2022 

Dátum uzavretia 30.06.2024  

1.3 Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu vyčlenených na výzvu  

192 236 760,- eur bez DPH1 

 

Alokácia bude rozčlenená podľa počtu nových miest pre klientov v jednotlivých typoch podporených zariadení sociálnych služieb 

nasledovne: 

A. Ambulantné sociálne služby – 2585 miest 

B. Nízkokapacitné pobytové sociálne služby s kapacitou do 12 miest - 1000 miest 

C. Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie s kapacitou do 30 miest - 480 miest 

1.4 Miesto a spôsob predloženia projektových zámerov 

Projektový zámer musí byť predložený včas a vo forme určenej vykonávateľom. 

Projektový zámer je považovaný za predložený včas, ak je dátum doručenia najneskôr v posledný deň uzávierky výzvy 

- do elektronickej schránky vykonávateľa2 na Ústredný portál verejnej správy (vykonávateľ v tomto prípade nevydáva potvrdenie o prijatí 

projektového zámeru) podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom, kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom 

alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou podľa zákona o e-Governmente,  

 

Žiadateľ môže predložiť projektový zámer kedykoľvek od vyhlásenia výzvy na predkladanie projektových zámerov až do termínu uzavretia tejto 

výzvy.  

Termíny uzavretia jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne: 

31.3, 30.6, 30.9 a 31.12. (prvé kolo 31.10.2022, posledné kolo 30.06.2024). Ak uvedený dátum nepripadne na pracovný deň, platí prvý 

pracovný deň po uvedenom dátume. 

 

Projektový zámer je považovaný za predložený vo forme určenej vykonávateľom, ak  

- je doručený do elektronickej schránky vykonávateľa  

- na formulári uvedenom v prílohe výzvy  

- je vyplnený v slovenskom alebo českom jazyku 

- je vyplnený písmom, ktoré umožňuje rozpoznanie obsahu textu 

- je podpísaný štatutárnym orgánom žiadateľa 

- je úplný. 

 

Ďalšie informácie: Prílohy projektového zámeru žiadateľ zašle vo formáte PDF do elektronickej schránky vykonávateľa. V prípade objektívnej 

nemožnosti konverzie príloh projektového zámeru do elektronickej formy alebo nemožnosti predloženia príloh do elektronickej schránky 

vykonávateľa je žiadateľ oprávnený doručiť prílohy projektového zámeru, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe, resp. ich zaručená 

                                                           
1 Indikatívna výška prostriedkov  a  údaje o počte vytvorených miest sa môžu zmeniť z dôvodu plánovanej aktualizácie Plánu obnovy a odolnosti SR. Uvedená zmena nebude mať 

vplyv na zníženie finančných prostriedkov pre prijímateľa.  
2 Vo výnimočnom prípade vážnej technickej poruchy (ak napr. nefunkčnosť Ústredného portálu verejnej správy)je možné doručiť projektový zámer listinne. Rozhodujúcim dátumom 

pre splnenie podmienky doručenia je v tomto prípade dátum doručenia dokumentov vykonávateľom.  

mailto:komponent13@employment.gov.sk
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konverzia vykonaná postupom podľa § 36 zákona o e-Governmente do elektronickej podoby by neúmerne zaťažila žiadateľa, v listinnej podobe 

osobne do podateľne alebo prostredníctvom poštovej, resp. inej prepravy na adresu: 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

Sekcia fondov EÚ 

Odbor projektov inklúzie 

Špitálska 4, 6, 8 

816 43 Bratislava 

 

Ak bude formulár projektového zámeru a prílohy podpisovať splnomocnená osoba na základe splnomocnenia štatutárneho orgánu žiadateľa, 

žiadateľ je povinný spolu s projektovým zámerom predložiť úradne overené Plnomocenstvo na podpis projektového zámeru a príloh (Príloha 

č. 3 výzvy) autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom, kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo 

kvalifikovanou elektronickou pečaťou. Uvedený postup sa primerane použije aj v prípade, ak žiadateľ koná v procese posudzovania 

projektového zámeru prostredníctvom inej osoby ako svojho štatutárneho orgánu.  

 

Ak má žiadateľ aktivovanú elektronickú schránku, vykonávateľ je povinný doručovať všetky informácie súvisiace s posudzovaním projektového 

zámeru elektronicky, v súlade so zákonom o e-Governmente. 

1.5 Spôsob komunikácie s vykonávateľom 

Bližšie informácie, týkajúce sa výzvy a prípravy projektového zámeru, je možné získať na webovom sídle www.employment.gov.sk, kde sú 

zverejnené aj všetky relevantné dokumenty vzťahujúce sa k výzve, alebo priamo u vykonávateľa na e-mailovej adrese: 

komponent13@employment.gov.sk 

 

Vykonávateľ na otázky žiadateľov ohľadne predkladania projektových zámerov odpovedá zverejnením odpovede na webovom sídle 

www.employment.gov.sk (ak ide o všeobecné otázky)  alebo prostredníctvom e-mailu.  

 

Odporúčame žiadateľom, aby: 

- sa zúčastnili informačných seminárov realizovaných vykonávateľom, ak relevantné (informácie k miestu, času konania a možnosti účasti 

budú zverejnené na webovom sídle www.employment.gov.sk); 

- sledovali vyššie uvedené webové sídlo, kde budú v prípade zmien zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou 

výzvou. 

2. Obsahové náležitosti  

2.1 Kritéria posúdenia projektových zámerov a poradie alebo váha ich dôležitosti  

Jednotlivé objekty v projektovom zámere musia splniť kritériá pre posudzovanie projektových zámerov uvedené v prílohe č. 4 tejto výzvy. 

 

2.2 Spôsob posudzovania projektových zámerov  

Posudzovanie projektového zámeru sa začína dňom nasledujúcim po dni doručenia projektového zámeru vykonávateľovi. 

Vykonávateľ posudzuje žiadateľmi predložené projektové zámery v súlade s výzvou na predkladanie projektových zámerov, zákonom 

o mechanizme3 a ďalšími relevantnými právnymi predpismi podľa kritérií určených v tejto výzve. Vykonávateľ overí splnenie všetkých 

stanovených podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu určených vo výzve. 

Splnenie podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu bude posudzované formalizovane a v rámci  odborného posúdenia a musia byť 

splnené k dátumu predloženia projektového zámeru, pokiaľ výzva pri jednotlivých podmienkach nestanovuje inak.  

Ak projektový zámer nie je úplný po formálnej stránke, vykonávateľ vyzve žiadateľa na doplnenie projektového zámeru. Vykonávateľ môže 

žiadať vo výzve na doplnenie aj o poskytnutie vysvetlení týkajúcich sa projektového zámeru.  

Závery posúdenia projektového zámeru uvedie vykonávateľ v hodnotiacej správe, ktorá obsahuje informáciu o tom, či projektový zámer spĺňa 

alebo nespĺňa podmienky určené vo výzve na predkladanie projektových zámerov. Hodnotiaca správa môže obsahovať odporúčania                 

pre žiadateľa vo vzťahu k žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu. Hodnotiaca správa nezakladá právny nárok na poskytnutie 

prostriedkov mechanizmu. Hodnotiaca správa bude podmienkou pri predložení žiadosti o prostriedky mechanizmu podľa § 15 ods.5 písm. c) 

zákona o mechanizme2. 

                                                           
3 Zákon č. 368/2021 Z. z. zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

http://www.employment.gov.sk/
mailto:komponent13@employment.gov.sk
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Vykonávateľ vydá pre všetky projektové zámery prijaté v rámci výzvy, ktoré budú predmetom odborného posúdenia, hodnotiace správy 

najneskôr do 30 kalendárnych dní od dátumu uzavretia príslušného kola výzvy, resp. výzvy na predkladanie projektových zámerov.          

V prípade, ak z objektívnych dôvodov nebude môcť byť ukončené posudzovanie projektových zámerov vo vyššie uvedenom termíne, lehota 

môže byť predĺžená. Informáciu o predĺžení lehoty na ukončenie posudzovacieho procesu zverejní vykonávateľ na svojom webovom sídle.     

Do lehoty na vydanie hodnotiacej správy sa nezapočítava lehota potrebná na predloženie chýbajúcich náležitostí zo strany žiadateľa. 

Vykonávateľ umožní žiadateľom, opätovné predloženie projektového zámeru v rámci tej istej výzvy za podmienky, že projektový zámer je 

predložený v lehote určenej na predkladanie projektových zámerov. Uvedený postup je možné využiť najmä na objekty/zariadenia, ktoré neboli 

predmetom posúdenia v rámci tejto výzvy v predchádzajúcom období. 

3. Podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu  

V nasledujúcich častiach je uvedené znenie podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu, špecifikácia jednotlivých podmienok, forma 

preukázania ich splnenia zo strany žiadateľa a partnera a relevantné prílohy preukazujúce splnenie podmienok.  

Podmienky oprávnenosti predstavujú súbor podmienok overovaných vykonávateľom v procese posudzovania projektových zámerov. V prípade 

akýchkoľvek pochybností alebo ak z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov verejnej správy     

v rozsahu zdrojových registrov, vykonávateľ vyzve žiadateľa na preukázanie splnenia podmienky.  

3.1 Podmienky oprávnenosti žiadateľa a partnera 

Oprávnenými žiadateľmi sú:  

1. Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí poskytujú sociálnu službu4 na základe zápisu do registra sociálnych 

služieb v súlade s § 62 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.                                   

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov; 

2. Subjekty, ktoré po realizácii aktivít projektu získajú oprávnenie na poskytovanie sociálnej služby na základe žiadosti o zápis                   

do registra sociálnych služieb podľa § 62 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 

Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov; 

3. Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí poskytujú sociálnu službu na základe zápisu do registra sociálnych služieb 

v súlade s § 62 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorí sú v partnerstve podľa § 2 zákona č. 368/2021 Z. z. 

o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov5; 

4. Obec, VÚC a združenie obcí podľa § 20b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako 

zriaďovatelia poskytovateľov sociálnych služieb6. 

Oprávnená právna forma žiadateľa  

a) obec (obec, mesto, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy, mestská časť mesta Košice) 

b) príspevková a rozpočtová organizácia ako právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou/mestom/ mestskou časťou 

c) vyšší územný celok 

d)  príspevková a rozpočtová organizácia ako právnická osoba zriadená alebo založená vyšším územným celkom 

e) iná osoba, ktorá poskytuje sociálnu službu bez cieľa dosiahnuť zisk 

5. cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností7 

6. občianske združenie8 

7. nezisková organizácia9 

8. nadácia 

f) združenie obcí podľa § 20b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

                                                           
4 Berie sa do úvahy akákoľvek sociálna služba. 
5 Partner vybuduje zariadenie sociálnych služieb a žiadateľ zabezpečí poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení. 
6 Poskytovateľ sociálnej služby, ktorý je organizáciou zriadenou alebo založenou obcou, VÚC a združením obcí s väčšinovými vlastníckymi /majetkovými právami 

obce/VÚC/združenia obcí.  
7 v zmysle zákona č.308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov 
8 v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov 
9 v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov vrátane Slovenského Červeného kríža 

v zmysle zákona č.460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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Oprávnená právna forma partnera 

1. obec (obec, mesto, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy mestská časť mesta Košice) 

2. Vyšší územný celok 

3. združenie obcí podľa § 20b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

Žiadateľ alebo ním zriadená alebo založená organizácia je povinný podať žiadosť o zápis/zmenu do registra sociálnych služieb do 

troch mesiacov od vydania kolaudačného rozhodnutia alebo odovzdávacieho protokolu a zároveň byť zapísaný/mať zapísanú 

zmenu v registri sociálnych služieb najneskôr 30.4.2026. 

Forma preukázania:  

Žiadatelia podľa bodu 1, 2 a 4 nevyžaduje sa  
Žiadatelia podľa bodu 3 – scan zmluvy o partnerstve 

Spôsob overenia:  
Žiadatelia podľa bodu 1 - 4 
údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy (https://rpo.statistics.sk / https://oversi.gov.sk ))/ 
https://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/cirkvi-a-nabozenske-spolocnosti/evidencia-cirkevnych-pravnickych-osob/ 
https://ives.minv.sk/rmno/ 
 
Žiadatelia podľa bodu 1 a 3 
Register sociálnych služieb - https://sos.mpsvr.gov.sk/pm/poskytovatel-sos  
Žiadatelia podľa bodu 3 – scan zmluvy o partnerstve (Príloha č. 6 výzvy) 

3.2 Podmienky doručenia projektového zámeru   

Projektový zámer musí byť predložený včas a vo forme určenej vykonávateľom v súlade s informáciami v časti 1.4 tejto výzvy. 

Žiadateľ môže predložiť projektový zámer od vyhlásenia otvorenej výzvy až do termínu uzavretia výzvy. 

Forma preukázania: Formulár projektového zámeru 

Spôsob overenia: Registratúrny informačný systém vykonávateľa - záznam o doručení projektového zámeru,  Formulár projektového zámeru. 

3.3 Podmienky vyplývajúce z osobitných predpisov 

3.3.1 Podmienka súladu s pravidlami EÚ o štátnej pomoci 

Podpora z prostriedkov mechanizmu musí spĺňať podmienky preukázateľnosti lokálneho charakteru a miestneho účinku v zmysle pravidiel EÚ 

o štátnej pomoci (článok 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie).  

 

Každé opatrenie pomoci, ktoré má byť posúdené z hľadiska lokálneho charakteru, bude vyhodnotené samostatne, s prihliadnutím na osobitosti 

každého prípadu.  

 

Otázky v teste „lokálneho charakteru“ majú vylučujúci charakter alebo informatívny charakter. V prípade, ak odpovede na jednotlivé otázky 

preukazujú lokálny charakter, opatrenie by nemalo spadať pod pravidlá pre poskytovanie štátnej pomoci a podporu je možné poskytnúť mimo 

pravidiel o štátnej pomoci. 

 

Test „lokálneho charakteru“ zohľadňuje posúdenie aj subjektov v prihraničných regiónoch. Bude posúdený a vyhodnotený každý jednotlivý 

prípad z hľadiska nastavených podmienok pre preukázanie lokálneho vplyvu opatrenia pomoci, aby bolo zrejmé, že napriek prihraničnému 

regiónu je vplyv na obchod zanedbateľný vzhľadom na špecifiká a osobitosti opatrenia pomoci. 

 

Uvedené podmienky v teste „lokálneho charakteru“ musia byť následne dodržané aj počas realizácie a udržateľnosti projektu. 

Forma preukázania/ Spôsob overenia: Test „lokálneho charakteru“ - KONTROLNÝ LIST PRE POSÚDENIE NAPLNENIA „LOKÁLNEHO 

CHARAKTERU“ (príloha č. 7 výzvy) 

3.4 Ďalšie podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu 

3.4.1 Podmienka súladu s horizontálnym princípom 

Žiadateľ a partner je povinný dodržiavať pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a 

presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo 

viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie berúc do úvahy Chartu základných práv Európskej únie (Charta EÚ) a 

povinnosti vyplývajúce z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (Dohovor EÚ) a zabezpečenia prístupnosti v súlade              

s jeho článkom 9 a v súlade s právom Únie, ktorým sa harmonizujú požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb.  

https://rpo.statistics.sk/
https://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/cirkvi-a-nabozenske-spolocnosti/evidencia-cirkevnych-pravnickych-osob/
https://ives.minv.sk/rmno/
https://sos.mpsvr.gov.sk/pm/poskytovatel-sos
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V súlade s horizontálnym princípom, ktorým je rovnosť medzi ženami a mužmi v zmysle článku 23 Charty základných ľudských práv a článku 

21, ktorý sa zaoberá horizontálnym princípom Nediskriminácia je dôležité zabezpečiť rovnosť medzi ženami a mužmi vo všetkých oblastiach 

vrátane zamestnania, práce a odmeňovania. V súlade s článkom 21 Charty základných ľudských práv, predchádzať akejkoľvek diskriminácii 

z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického 

alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. 

 

V zmysle článku č. 9 Dohovoru OSN je potrebné okrem iného zabezpečiť, aby sa osoby so zdravotným postihnutím mohli plne podieľať na 

všetkých aspektoch života a aby boli prijaté príslušné opatrenia, ktoré zabezpečia osobám so zdravotným postihnutím na rovnakom základe 

s ostatnými prístup k fyzickému prostrediu, k doprave, k informáciám a komunikácii vrátane informačných a komunikačných technológií a 

systémov, ako aj k ďalším prostriedkom a službám dostupným alebo poskytovaným verejnosti, a to tak v mestských, ako aj vo vidieckych 

oblastiach. Tieto opatrenia majú zahŕňať identifikáciu a odstraňovanie prekážok a bariér brániacich prístupnosti a majú sa vzťahovať okrem 

iného na: 

a) budovy, cesty, dopravné a iné vnútorné a vonkajšie zariadenia vrátane škôl, obytných budov,  

zdravotníckych zariadení a pracovísk, 

b) informačné, komunikačné a iné služby vrátane elektronických a pohotovostných služieb 

 

Bližšie informácie o horizontálnom princípe „podpora rovnosti mužov a žien a rovnosti príležitostí pre všetkých“ sú uvedené na  

https://www.gender.gov.sk/diskriminacia/files/2021/03/Mechanizmus-uplatnovania-HP-v-PO-2021-2027.pdf. 

Forma preukázania/ Spôsob overenia: Čestné vyhlásenie žiadateľa a partnera 

3.5 Účel použitia prostriedkov mechanizmu 

3.5.1 Podmienka oprávnenosti aktivít projektu 

 
Oprávnené aktivity: 
1. zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy 

komunitnej starostlivosti v prirodzenom rodinnom prostredí 

2. rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov zariadení, ktoré budú poskytovať služby na komunitnej báze.  
 

A. Ambulantné sociálne služby 

V rámci výzvy môžu byť podporené výlučne nasledovné druhy zariadení sociálnych služieb10  s ambulantnou formou v súlade s §12 ods. 1 

písm. b) a písm. c) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov: 

a) služba včasnej intervencie 

b) zariadenie pre seniorov 

c) zariadenie opatrovateľskej služby 

d) rehabilitačné stredisko 

e) domov sociálnych služieb 

f) špecializované zariadenie 

g) denný stacionár 

 

Trvalá udržateľnosť: prijímateľ prostriedkov mechanizmu je povinný poskytovať nové alebo zmenené sociálne služby v podporenom objekte 

minimálne 10 rokov odo dňa začatia poskytovania danej sociálnej služby. 

 

B. Nízkokapacitné pobytové sociálne služby s kapacitou do 12 miest 

V rámci výzvy môžu byť podporené výlučne nasledovné druhy zariadení sociálnych služieb s celoročnou alebo týždennou pobytovou  formou 

v súlade s §12 ods. 1 písm. c) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov pri dodržaní podmienky regulácie kapacity definovanej touto výzvou:  

                                                           
10 Priemerná kapacita podporeného zariadenia sociálnych služieb s ambulantnou formou je 20 – 25 miest. Uvedená priemerná kapacita vychádza z aplikačnej 

praxe, nie je pre žiadateľa striktne určená, pričom pre vybrané druhy sociálnych služieb, ktorými sú zariadenie pre seniorov (§ 35), domov sociálnych služieb (§ 
38) a špecializované zariadenie (§ 39) je, podľa príslušných ustanovení zákona o sociálnych službách, možné poskytovať sociálnu službu najviac pre 40 
prijímateľov sociálnej služby v budove zariadenia. 

https://www.gender.gov.sk/diskriminacia/files/2021/03/Mechanizmus-uplatnovania-HP-v-PO-2021-2027.pdf
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a) zariadenie podporovaného bývania 

b) zariadenie pre seniorov 

c) zariadenie opatrovateľskej služby 

d) rehabilitačné stredisko 

e) domov sociálnych služieb   

f) špecializované zariadenie 

 

Podmienky regulácie kapacity do 12 miest 

Sociálna služba v podporenom zariadení sociálnych služieb s kapacitou do 12 miest, ktorá je mimo areálu existujúceho zariadenia 

poskytovateľa sociálnych služieb, sa poskytuje v bytovej budove najviac pre 

a) šesť prijímateľov sociálnej služby v jednej bytovej jednotke    

b) dvanásť prijímateľov sociálnej služby vo viacerých bytových jednotkách so spoločným hlavným vstupom k týmto bytovým jednotkám                  

z verejnej komunikácie. 

 

Trvalá udržateľnosť: prijímateľ prostriedkov mechanizmu je povinný poskytovať nové alebo zmenené sociálne služby v podporenom objekte 

minimálne 10 rokov odo dňa začatia poskytovania danej sociálnej služby.  

 

C. Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie s kapacitou do 30 miest 

V rámci výzvy môžu byť podporené výlučne nasledovné druhy zariadení sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou v súlade s §12 

ods. 1 písm. c) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov pri dodržaní podmienky regulácie kapacity definovanej touto výzvou:  

a) zariadenie pre seniorov 

b) zariadenie opatrovateľskej služby 

c) špecializované zariadenie 

 

Kapacita týchto zariadení môže byť maximálne 30 miest v jednej budove zariadenia sociálnych služieb, ktorá je mimo areálu existujúceho 

zariadenia poskytovateľa sociálnych služieb.  

 

Zároveň musí zariadenie splniť nasledovné podmienky (nekontroluje sa pri predkladaní projektového zámeru): 

a) ku dňu ukončenia kolaudačného konania musí zariadenie vykonávateľovi predložiť záväznú organizačnú štruktúru nového zariadenia, kde 

deklaruje personálne zabezpečenie spĺňajúce požiadavky v súlade s § 22 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a 

doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a nadväzujúcich osobitných 

predpisov11  a 

b) najneskôr do 12 mesiacov od vydania kolaudačného rozhodnutia predloží vykonávateľovi doklad o uzatvorení zmluvy so zdravotnou 

poisťovňou o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení v súlade s § 22 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene 

a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

 

Trvalá udržateľnosť: prijímateľ prostriedkov mechanizmu je povinný poskytovať nové alebo zmenené sociálne služby v podporenom objekte 

minimálne 10 rokov odo dňa začatia poskytovania danej sociálnej služby. 

 

Podmienka platná pre všetky druhy pobytových sociálnych služieb 

1. Podporený objekt v oblasti sociálnych služieb musí byť včlenený do bežnej zástavby obce a primerane vzdialený od iného objektu, v ktorom 

sa poskytuje sociálna služba. 

                                                           
11 § 7 ods. 8 a 10a zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
§ 3 ods. 15 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby 
súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. 
§ 31 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
§ 7a a § 8 ods. 10 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. 
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2. V prípade investícií v pôvodných objektoch sociálnych služieb žiadateľ preukazuje, že tieto služby nebolo možné zabezpečiť zriadením/ 

výstavbou zariadení v bežnej komunite, resp. popíše ako sa výber lokality pre umiestnenie sociálnej služby riadi potrebami a preferenciami 

prijímateľov sociálnych služieb alebo sa riadi potrebou vybudovať sieť komunitných služieb v danej lokalite.  

3. Ambulantné sociálne služby musia byť zabezpečované oddelene (personálne, prevádzkovo, finančne aj priestorovo) od sociálnych služieb 

spojených s bývaním. Podmienka platí rovnako pre rôzne druhy pobytových sociálnych služieb. 

 

Informáciu o plánovaných aktivitách a splnení podmienok uvedie žiadateľ v projektovom zámere.  

Forma preukázania/ Spôsob overenia:  Formulár projektového zámeru 

3.5.2 Podmienka časovej oprávnenosti realizácie projektu 

Oprávnené obdobie realizácie projektu sa začína dňom realizácie aktivít projektu, ktorý nie je skorší ako dátum vyhlásenia výzvy                             

na predkladanie projektových zámerov a skončí najneskôr 30.4.2026. 

Forma preukázania / Spôsob overenia: Formulár projektového zámeru 

Žiadateľ uvedie plán časovej realizácie projektu – odporúčame vytvoriť si časovú rezervu z dôvodu potenciálnych problémov pri verejnom 

obstarávaní aj pri samotných stavebných prácach a kolaudačnom konaní. 

3.5.3 Podmienka definovania merateľných výsledkov projektu 

Merateľnými výsledkami, ktorých hodnotu je žiadateľ povinný zadefinovať sú: 

Počet nových miest v zariadeniach komunitného typu  

Počet nových miest v nízkokapacitných zdravotno-sociálnych zariadeniach  

Počet miest pre ambulantné služby v nových ambulantných zariadeniach 

Forma preukázania / Spôsob overenia: Formulár projektového zámeru 

3.5.4 Podmienka oprávnenosti plánovaných výdavkov 

Oprávnené sú tie výdavky, ktoré žiadateľ uhradil počas oprávneného obdobia realizácie aktivít projektu a najneskôr do 30.04.2026. 

 

Prostriedky mechanizmu nie je možné poskytnúť žiadateľovi ani partnerovi, ktorý prijal alebo prijíma dotáciu, príspevok, grant alebo 

inú formu pomoci na financovanie tých istých výdavkov a ktorá by predstavovala dvojité financovanie. Zároveň nesmie dôjsť                      

k dvojitému financovaniu DPH, t. j. aj z prostriedkov určených na financovanie investícií a aj v rámci možnosti odpočtu DPH. 

Žiadateľ vo formulári projektového zámeru uvedie, ako bude dodržiavať podmienky pre výstavbu a obnovu budov, ako stanovil výšku výdavkov 

a aké výdavky plánuje uplatňovať v rámci projektu. Odporúčame vziať do úvahy aj infláciu a rast cien stavebných materiálov a stavebných 

prác. 

 

DPH nie je oprávneným výdavkom s výnimkou prípadov, keď nie je vymáhateľná podľa vnútroštátnych právnych predpisov o DPH. 

(Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty). 

 

Výdavky vynakladané v súvislosti s realizáciou projektov musia byť v súlade s cenami obvyklými na trhu na danom mieste a v danom 

čase pri zohľadnení stanovených obchodných podmienok.  

 

Všeobecné podmienky oprávnenosti výdavkov sú: hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť. 

 

Oprávnené výdavky sú podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie:  

Stavby, stavebné práce: 

712002 Nákup budov alebo objektov určených na likvidáciu 

717001 Realizácia nových stavieb 

717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb 

716 Prípravná a projektová dokumentácia 

 

Pozemky 

711001 Nákup pozemkov 

 

Samostatné hnuteľné veci a súbor hnuteľných vecí 

713001 Nákup interiérového vybavenia  
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713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 

 

Podrobnejšie informácie sú uvedené v prílohe č. 5 výzvy. 

 

Orientačné sumy výdavkov s DPH na 1 miesto1: 

A. pre ambulantné zariadenia – výstavba: 33 500,- eur, rekonštrukcia: 40 400,- eur   

B. na miesto v zariadení komunitného typu – výstavba: 81 000,- eur, rekonštrukcia: 71 700,- eur 

C. pre nízkokapacitné zariadenia zdravotno-sociálnej starostlivosti – výstavba:86 500,- eur, rekonštrukcia 86 500,- eur. 

Forma preukázania / Spôsob overenia: Formulár projektového zámeru, Indikatívny návrh rozpočtu, Fotodokumentácia v minimálnom 

rozsahu 10 fotografií znázorňujúcich súčasný stav miesta realizácie projektu 

3.5.5 Podmienka dodržania maximálnej a minimálnej výšky oprávnených výdavkov 

Minimálna výška oprávnených výdavkov na jeden projekt:  100 000 EUR 

Maximálna výška oprávnených výdavkov na jeden projekt: neuvádza sa 

Forma preukázania / Spôsob overenia: Formulár projektového zámeru, Indikatívny návrh rozpočtu 

 

Indikatívny návrh rozpočtu môže byť súčasťou formulára projektového zámeru alebo môže ísť o samostatný dokument. 

3.5.6 Podmienka, že žiadateľ alebo partner má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu 

Nehnuteľnosti (pozemky a stavby) a hnuteľné veci, prostredníctvom ktorých dochádza k realizácii projektu, musia byť vo vlastníctve žiadateľa 

a/alebo partnera s výnimkou nižšie uvedených prípadov. Túto podmienku poskytnutia príspevku musí žiadateľ a partner spĺňať počas realizácie 

projektu a zároveň počas obdobia udržateľnosti projektu. Pri predložení projektového zámeru postačuje preukázanie vzťahu k majetku, ktorý 

má byť nadobudnutý z prostriedkov mechanizmu, formou kúpnej zmluvy, zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a pod.  

 

Podmienky platné pre žiadateľa: 

V prípade, že nehnuteľnosť – pozemok, na ktorom má byť postavená stavba alebo stavba, ktorá má byť rekonštruovaná a je uvedená 

v  projektovom zámere, je zaťažená záložným právom zriadeným v prospech banky, ktorá poskytla žiadateľovi hypotekárny úver, môže 

vykonávateľ takúto nehnuteľnosť akceptovať len v prípade, ak: 

- bude v zmysle § 151b  zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov písomnou zmluvou uzatvorenou medzi 
žiadateľom a vykonávateľom zriadené záložné právo v prospech vykonávateľa k inej nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa 
ohodnotenej znaleckým posudkom minimálne v predpokladanej hodnote poskytnutého príspevku, ktoré bude slúžiť na zabezpečenie 
prípadných budúcich pohľadávok vykonávateľa voči žiadateľovi v súvislosti s realizáciou projektu  
alebo  

- bude na zabezpečenie prípadných budúcich pohľadávok vykonávateľa v súvislosti s realizáciou projektu v rovnakej výške zriadená 
banková záruka v prospech vykonávateľa ako veriteľa. 
 

V prípade, že žiadateľ bude chcieť k nehnuteľnosti zriadiť záložné právo v prospech banky, ktorá by mu poskytla hypotekárny úver až                   

po predložení projektového zámeru na základe výzvy na predkladanie projektových zámerov, je povinný pred predložením žiadosti 

o poskytnutie prostriedkov mechanizmu splniť vo vzťahu k záložnému právu k nehnuteľnosti, ktorá bude predmetom projektu, rovnaké vyššie 

uvedené podmienky, ako už pri zriadenom záložnom práve. 

Podmienky platné pre partnera: 

 

Na nehnuteľnom majetku, ktorý má byť zhodnotený z prostriedkov mechanizmu alebo jeho časti, alebo na nehnuteľnom majetku, ktorý má byť 

z prostriedkov mechanizmu alebo jeho časti nadobudnutý nesmie viaznuť záložné právo. 

 

Úhrada splátok hypotekárneho úveru, na ktorého zabezpečenie má hypotekárna banka zriadené záložné právo nie je oprávneným výdavkom 

z prostriedkov mechanizmu. 

 

Forma preukázania / Spôsob overenia: Formulár projektového zámeru, kópia z katastrálnej mapy k nehnuteľnostiam, na ktorých má byť 

realizovaný projekt s vyznačením miesta intervencie, ktorá ku dňu predloženia projektového zámeru nie je staršia ako 3 mesiace, nákres 

priestorového riešenia projektu, kópia listu vlastníctva alebo scan zmluvy o budúcej kúpnej zmluve alebo scan kúpnej zmluvy.  
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Dokumentácia zahŕňa technické riešenie celého projektu v znení jednoduchého nákresu priestorového usporiadania riešeného objektu / 

technickej/architektonickej štúdie. V prípade, keď je riešená len časť objektu, resp. v prípade projektov rozširovania existujúcich budov, je 

nevyhnutné graficky vyznačiť ktorých častí sa týka realizácia projektu. Odporúča sa, aby uskutočniteľnosť a osadenie objektu na pozemku 

potvrdil autorizovaný projektant alebo architekt. 

 

Pozn. Žiadateľ vo formulári projektového zámeru uvedie spôsob vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov ku dňu predloženia 

projektového zámeru a v prípade plánovanej kúpy pozemku plánovaný spôsob vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov. 

3.5.7 Podmienka súladu projektu s národnými stratégiami a legislatívou v oblasti sociálnych služieb 

Oprávnené sú len zariadenia, ktoré spĺňajú podmienky poskytovania sociálnych služieb na komunitnej úrovni v súlade so strategickým 

dokumentom „Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2021 – 2030“, „Stratégia dlhodobej starostlivosti v Slovenskej republike“„ 

Národnou stratégiou deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti“ a v súlade do zákonom č. 448/2008 Z. z. 

o sociálnych službách. 

 

Vybudované resp. rekonštruované objekty musia splniť: 

1. všeobecné technické požiadavky na výstavbu a všeobecné technické požiadavky na stavby užívané fyzickými osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie podľa § 143 ods. 1 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.; Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na 

stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

2. objekty, v ktorých sa poskytuje druh sociálnej služby uvedenej v § 34 až 40 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách musia splniť:  

a)  požiadavky na vnútornč.2é prostredie budov a minimálne požiadavky na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia podľa § 

21, 24, 26 a 62 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov       

v znení zákona č. 140/2008 Z. z.; Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach                   

o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia 

b) požiadavky na zariadenia spoločného stravovania podľa § 62 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z.                    

o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania 

Forma preukázania / Spôsob overenia: Formulár projektového zámeru a  prílohy 

3.5.8 Podmienka  energetickej efektívnosti 

Úspora primárnej energie musí byť minimálne vo výške 30 %, v prípade realizácie aktivity Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia 

stavebných objektov, v ktorých sa po realizácii aktivít budú poskytovať služby na komunitnej báze.  

 

Žiadateľ alebo partner je povinný pri realizácii projektu dodržať podmienky pre výstavbu a obnovu budov v zmysle Metodickej príručky           

k výstavbe a obnove budov - Príloha č. 3.1 – 4 k Systému implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR - Dokumenty | Plán obnovy 

(planobnovy.sk). 

Forma preukázania / Spôsob overenia: Čestné vyhlásenie žiadateľa alebo partnera 

4. Informácie pre žiadateľa 

Zmena a zrušenie výzvy 

V nevyhnutných prípadoch, kedy nie je možné posúdiť projektové zámery predložené na základe pôvodne vyhlásenej výzvy, alebo zmena je 

potrebná za účelom jej optimalizácie, vykonávateľ je oprávnený výzvu zmeniť alebo zrušiť. 

Vykonávateľ je oprávnený vo výzve zmeniť: 

a) formálne náležitosti výzvy, 
b) podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu uvedené vo výzve, len ak táto zmena nevyvolá zmenu v posudzovaní už 

predložených projektových zámerov12, alebo 
c) ak zmena podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu vyplýva zo zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov.  

                                                           
12 Zmenou v posudzovaní už predložených projektových zámerov sa myslí zmena, v dôsledku ktorej by sa zmenil výsledok posúdenia podmienky poskytnutia prostriedkov 
mechanizmu. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1976/50/#paragraf-143.odsek-1.pismeno-d
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1976/50/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/448/20220401#paragraf-34
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/355/#paragraf-21
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/355/#paragraf-21
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/355/#paragraf-24
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/355/#paragraf-26
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/355/#paragraf-62
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/355/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/355/#paragraf-62.text.pismeno-l
https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/
https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/
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Informáciu o zmene podmienok poskytovania prostriedkov mechanizmu vykonávateľ zverejňuje na svojom webovom sídle. Zmena je účinná 

dňom zverejnenia na webovom sídle vykonávateľa alebo dňom stanoveným vo zverejnenej informácii o zmene výzvy, ak je tento dátum 

neskorší. 

Vykonávateľ je oprávnený výzvu zrušiť, ak dôjde k podstatnej zmene podmienok stanovených vo výzve, alebo ak z objektívnych dôvodov nie 

je možné vydať hodnotiace správy projektových zámerov na základe výzvy. Projektové zámery predložené do dátumu zrušenia výzvy 

vykonávateľ vráti všetkým žiadateľom.  

Zverejňovanie informácií 

Žiadateľ berie na vedomie, že zverejňované informácie, ktoré sú považované za osobné údaje je vykonávateľ oprávnený zverejniť bez 

osobitného súhlasu žiadateľa v súlade s § 25 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Prílohy výzvy  

1. Formulár projektového zámeru 

2. Čestné vyhlásenie partnera 

3. Plnomocenstvo vzor 

4. Kritériá pre posudzovanie projektových zámerov  

5. Oprávnenosť výdavkov 

6. Zmluva o partnerstve 

7. Test „lokálneho charakteru“ - KONTROLNÝ LIST PRE POSÚDENIE NAPLNENIA „LOKÁLNEHO CHARAKTERU“ 

 

 


