
            
 
 

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

      
vydáva 

USMERNENIE č. 4 
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. 7 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: Zvýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na 
výzvu a optimalizácia časového priestoru na predkladanie žiadosti o NFP 

Časť výzvy dotknutá zmenou: 
Časť výzvy č. 1 –  časť 1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov 
vyčlenených na výzvu 
Časť výzvy č. 1 –  časť 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP 

 
Zdôvodnenie vykonanej zmeny: 
 

Vysoká miera záujmu o predkladanie žiadostí o NFP 

Dátum vydania a účinnosti 
usmernenia č. 4: 5.5.2017 

 

Cieľ zmeny 

Cieľom zmeny č. 4 (ďalej len „zmena“) k výzve na podporu celoživotného vzdelávania 

Kód výzvy:  OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 
Názov výzvy: NedisKVALIFIKUJ SA! 
Operačný program: Ľudské zdroje 



 

„NedisKVALIFIKUJ SA!“ (ďalej len „výzva“) je zvýšenie indikatívnej výšky finančných 
prostriedkov vyčlenených na výzvu a posun termínu uzavretia hodnotiaceho kola č. 2. 
Dôvodom vykonania zmeny je vysoký záujem potenciálnych žiadateľov o predkladanie žiadostí 
o NFP. V nadväznosti na uvedené sa z dôvodu optimalizácie časového priestoru na 
predkladanie žiadosti o NFP mení termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 2. 
 
Usmernením č. 4 SO pre OP ĽZ v súlade s ustanovením § 17 ods. 7 zákona o príspevku z 
EŠIF mení formálne náležitosti výzvy a mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k 
podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku v súlade s § 6 zákona o príspevku z EŠIF. 

Popis a zdôvodnenie zmeny 

Zmena sa vykonáva v texte výzvy:  

 
1. V časti 1 výzvy – časť 1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov 

vyčlenených na výzvu sa zvyšuje výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ 
vyčlenených na výzvu. 
 
Pôvodná indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na 
výzvu: 

15 000 000EUR 
 
Nová indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu: 

17 000 000 EUR 
 

2. V časti 1 výzvy – časť 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP sa upravuje 
termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 2 z: 

Uzavretie hodnotiaceho kola č. 2 

9.5.2017 

 
nasledovne:  

Uzavretie hodnotiaceho kola č. 2 

26.6. 2017 

 
 

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

Peter Plavčan, minister ŠVVaŠ SR 
 

 
Dátum: 
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