
            
 
 

 
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje 
 

      
vydáva 

USMERNENIE č. 3 
pre žiadateľov k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania 
 
 

Prioritná os:  1 Vzdelávanie 

Špecifický cieľ:  
1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s 
dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a 
zvyšovanie kvalifikácie 

Schéma štátnej pomoci: Schéma pomoci de minimis na podporu vzdelávania v znení dodatku č. 1 

Fond: Európsky sociálny fond (ESF) 

Názov poskytovateľa pomoci:  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako 

sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje (ďalej 

„MŠVVaŠ SR“ alebo „SO pre OP ĽZ“)  

Adresa poskytovateľa pomoci: Stromová 1, 813 30 Bratislava 

Zmena výzvy na základe: 
§ 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z 
európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o EŠIF“)  

Druh zmeny: 

Doplnenie novej podmienky poskytnutia príspevku s názvom „Podmienka, 
že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa 
osobitného predpisu“ v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 

Časť výzvy dotknutá zmenou: 

Časť výzvy č. 1 –  časť 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP 
Časť výzvy č. 2 – časť 2. Podmienky poskytnutia príspevku 
Časť výzvy č. 2 – časť 2.1 Podmienky poskytnutia príspevku, zdroj 
overenia a spôsob preukazovania splnenia podmienok v rámci konania o 
žiadosti o NFP 
Príloha č. 1 výzvy formulár Žiadosti o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku s prílohami - formulár Žiadosti o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku, časť 15. Čestné vyhlásenie 
žiadateľa 

 
Zdôvodnenie vykonanej zmeny: 
 

Nadobudnutie účinnosti zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Kód výzvy:  OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 

Názov výzvy: NedisKVALIFIKUJ SA! 

Operačný program: Ľudské zdroje 
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Dátum vydania a účinnosti 
usmernenia č. 1: 

17.02.2017 

 

Cieľ zmeny 

Cieľom zmeny č. 3 (ďalej len „zmena“) k výzve na podporu celoživotného vzdelávania 
„NedisKVALIFIKUJ SA!“ (ďalej len „výzva“) je doplnenie novej podmienky poskytnutia príspevku 
s názvom „Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa 
osobitného predpisu“. 
Dôvodom vykonania zmeny je nadobudnutie účinnosti zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o 
registri partnerov VS“) od 1. februára 2017, ktorým je s účinnosťou od 1. februára 2017 
novelizovaný zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a 
investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len ,,zákon o príspevku z EŠIF“) a vydanie Metodického výkladu Centrálneho 
koordinačného orgánu č. 2 k postupu pri výzvach a vyzvaniach v nadväznosti na zákon č. 
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v súlade s kapitolou 1.2, ods. 3, písm. c) a kapitolou 1.3.1.2, ods. 3 Systému riadenia 
európskych štrukturálnych a investičných fondov 
 
Usmernením č. 3 SO pre OP ĽZ v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona o príspevku z 
EŠIF mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia 
príspevku. 

Popis a zdôvodnenie zmeny 

Zmena sa vykonáva v texte výzvy:  

 
1. V časti 1 výzvy – časť 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP sa upravujú 

termíny uzavretia hodnotiaceho kola č. 1 a č. 2 z 

Uzavretie hodnotiaceho 

kola č. 1 

Uzavretie hodnotiaceho 

kola č. 2 

20.2.2017 20.4.2017 

 

nasledovne:  

Uzavretie hodnotiaceho 

kola č. 1 

Uzavretie hodnotiaceho 

kola č. 2 

20.3.2017 9.5.2017 

 
1. V časti 2 výzvy – časť a. Oprávnenosť žiadateľa sa dopĺňa nová podmienka 

poskytnutia príspevku s poradovým číslom 11  -  Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v 
registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu. 
 
Znenie podmienky: 
 

11.   Podmienka, že žiadateľ je 
zapísaný v registri 
partnerov verejného 
sektora podľa osobitného 
predpisu
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Podmienka sa nevzťahuje na fyzické osoby a 
na právnické osoby v súlade s § 2 zákona o 
registri partnerov verejného sektora. 
Žiadateľ musí byť zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora najneskôr do momentu 
poskytnutia súčinnosti podľa § 25 ods. 4 
zákona o príspevku z EŠIF v prípade vydania 
rozhodnutia o schválení ŽoNFP, ak sa naňho 
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takáto povinnosť bude vzťahovať.V prípade 
nesplnenia tejto podmienky SO pre OP ĽZ 
nezašle žiadateľovi návrh zmluvy o NFP (§ 25 
ods. 5 zákona o príspevku z EŠIF). 

 
Znenie poznámky pod čiarou č. 8 je nasledovné: „Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj zákon 
o registri partnerov verejného sektora)“. 
 
Číslovanie nasledujúcich podmienok poskytnutia príspevku a číslovanie nasledujúcich 
poznámok pod čiarou bolo zodpovedajúcim spôsobom upravené. 
 

2. V časti 2 výzvy – časť 2.1 Podmienky poskytnutia príspevku, zdroj overenia a 
spôsob preukazovania splnenia podmienok v rámci konania o žiadosti o NFP, sa 

do tabuľky dopĺňa nová podmienka poskytnutia príspevku s poradovým číslom 11  -  
„Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa 
osobitného predpisu“ spolu s informáciou o zdroji overenia a spôsobe preukázania 
splnenia podmienky poskytnutia príspevku žiadateľom v rámci predloženia žiadosti 
o NFP.  
 
 

Podmienka 
poskytnutia 
príspevku: 

Zdroj overenia   Spôsob preukázania 
splnenia podmienky 
poskytnutia príspevku 
žiadateľom v rámci 
predloženia žiadosti o NFP 

11. Podmienka, že 
žiadateľ je zapísaný 
v registri partnerov 
verejného sektora 
podľa osobitného 
predpisu 

Splnenie podmienky overí 
poskytovateľ pomoci v registri 
partnerov verejného sektora na 
webovom sídle Ministerstva 
spravodlivosti SR: 
https://rpvs.gov.sk/rpvs/. 

Čestné vyhlásenie žiadateľa o 
NFP v časti 15 žiadosti o NFP 

 
 

Číslovanie nasledujúcich podmienok poskytnutia príspevku v tabuľke bolo 
zodpovedajúcim spôsobom upravené. 
 

3. V prílohe č. 1 výzvy, formulár Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku s prílohami sa vo formulári Žiadosti o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku v časti 15. Čestné vyhlásenie žiadateľa na koniec zoznamu 

doplnila nová odrážka v znení: 

 „najneskôr do momentu poskytnutia súčinnosti podľa § 25 ods. 4 zákona o 
príspevku z EŠIF v prípade vydania rozhodnutia o schválení žiadosti o 
poskytnutie NFP budem zapísaný v registri partnerov verejného sektora v 
súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak sa na mňa povinnosť vyplývajúca 
z predmetného zákona bude vzťahovať.“ 

 

 
 
 
 
Schválil:    ...................... 
 

Peter Plavčan, minister ŠVVaŠ SR 
 

 
Dátum: 
 

https://rpvs.gov.sk/rpvs/

