
Trieda dôvernosti: VEREJNÉ 1 

 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie 

Sekcia štrukturálnych fondov EÚ, odbor pre OP Vzdelávanie, odbor 

realizácie Operačného programu Vzdelávanie a Operačného programu 

Výskum a vývoj 

a odbor analýz a metodiky štrukturálnych fondov 

 

vyhlasuje 

 

POZASTAVENIE PÍSOMNÉHO VYZVANIA 

na národný projekt 
 

Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej 

uplatniteľnosti na trhu práce  

 
Kód písomného vyzvania:  OPV/K/NP/2013-1 

                                        

 

Oprávnený žiadateľ: Národný ústav celoživotného vzdelávania  

 
Operačný program Vzdelávanie  

 

 

Prioritná os 2: Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov 
Opatrenie č. 2.1: Podpora ďalšieho vzdelávania 

 

 

 
 
 

                                                       
 

 

 
 

 

 

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 



Trieda dôvernosti: VEREJNÉ 2 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program 

Vzdelávanie pozastavuje, na základe § 13 ods. 8 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore 

poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o pomoci a podpore“), písomné vyzvanie na národný projekt „Ďalšie vzdelávanie a 

poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce“  s kódom 

písomného vyzvania OPV/K/NP/2013-1, v súvislosti so zmenou podmienok poskytnutia 

pomoci uvedených v § 13 ods. 3 písm. j) zákona o pomoci a podpore vo vzťahu k ďalším 

podmienkam poskytnutia pomoci alebo podpory (výška pomoci), na dobu 17 kalendárnych 

dní. Podľa § 13 ods. 8 zákona o pomoci a podpore sa doba pozastavenia písomného vyzvania 

nepočíta do lehoty na predkladanie žiadostí o NFP. Žiadosť o NFP podanú do termínu 

pozastavenia písomného vyzvania je žiadateľ oprávnený doplniť alebo zmeniť najneskôr do 

dátumu uzavretia písomného vyzvania.  

 

Zmenou podmienok poskytnutia pomoci v rámci vyššie uvedenej výzvy na predkladanie 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok nie sú dotknuté podmienky poskytnutia pomoci v 

zmysle § 13 ods. 3 písm. a) až i) zákona o pomoci a podpore. 

 

Na základe pozastavenia písomného vyzvania a zmeny podmienok poskytnutia pomoci 

uvedených v § 13 ods. 3 písm. j) zákona o pomoci a podpore sa text písomného vyzvania 

OPV/K/NP/2013-1 aktualizuje nasledovne:   

 

1. Úplné znenie písomného vyzvania s kódom OPV/K/NP/2013-1, titulná strana:  

 

Pôvodný text 

 „Dátum uzávierky písomného vyzvania: 15. 03. 2013“  

 

sa nahrádza textom  

„Dátum uzávierky písomného vyzvania: 01. 04. 2013“ 

 

 

5. strana 

 

Pôvodný text  

„Národný projekt sa predkladá v 1 origináli a 1 kópii a musí obsahovať:  

1. formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok; (ďalej „žiadosť o NFP“)  

2. podrobný opis projektu;  

3. rozpočet projektu vrátane tabuľky „Predpokladané zdroje financovania oprávnených výdavkov 

projektu“  

4. prieskum trhu1
 (z dôvodu objektivizácie žiadaných výdavkov definovaných v rozpočte 

projektu). Prieskum trhu sa vyhotoví v zmysle vzorového formuláru, ktorý je prílohou č. 19 

písomného vyzvania. Prieskum trhu nemôže byť vyhotovený pred dňom vyhlásenia písomného 

vyzvania (nerelevantné pre už uzavretý zmluvný vzťah medzi žiadateľom a dodávateľom) a musí 

byť overiteľný. Žiadateľ je povinný predložiť prieskum trhu ku každej položke, resp. podpoložke 

rozpočtu projektu týkajúcej sa obstarania“  

 

 

                                                 
1
 Týmto nie je dotknutá povinnosť žiadateľa v rámci implementácie schváleného projektu postupovať v zmysle 

platných pravidiel (napr. stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky v čase vyhlásenia verejného obstarávania). 
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sa nahrádza textom 

„Národný projekt sa predkladá v 1 origináli a 1 kópii a musí obsahovať:  

1. formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok; (ďalej „žiadosť o NFP“)  

2. podrobný opis projektu;  

3. rozpočet projektu vrátane tabuľky „Predpokladané zdroje financovania oprávnených 

výdavkov projektu“  

4. prieskum trhu
2
 (z dôvodu objektivizácie žiadaných výdavkov definovaných v rozpočte 

projektu). Prieskum trhu sa vyhotoví v zmysle vzorového formuláru, ktorý je prílohou č. 19 

písomného vyzvania. Prieskum trhu nemôže byť vyhotovený skôr ako 3 mesiace pred dňom 

vyhlásenia písomného vyzvania (nerelevantné pre už uzavretý zmluvný vzťah medzi 

žiadateľom a dodávateľom) a musí byť overiteľný. Žiadateľ je povinný predložiť prieskum 

trhu ku každej položke, resp. podpoložke rozpočtu projektu týkajúcej sa obstarania 

pracovníka pre verejné obstarávanie, nájmu priestorov pre administráciu projektu (projektová 

kancelária a poradenské centrá), nájmu ostatného majetku a lízingu, nájomného za nájom 

dopravných prostriedkov, časti 2 Zariadenie/vybavenie, didaktických a ostatných pomôcok, 

overovania štandardov kvality vzdelávacích programov, školenia pre frekventantov, kampane 

pre disemináciu odbornej problematiky, systému monitorovania a prognózovania 

vzdelávacích potrieb, elektronického nástroja – register pre ďalšie vzdelávanie.“ 

 

8. strana 

 

Pôvodný text  

„Následne po elektronickom odoslaní žiadosti zabezpečí žiadateľ fyzické doručenie žiadosti 

na MŠVVaŠ SR v termíne do 15.03.2013 a podľa podmienok stanovených v písomnom 

vyzvaní.“ 

sa nahrádza textom 

„Následne po elektronickom odoslaní žiadosti zabezpečí žiadateľ fyzické doručenie žiadosti 

na MŠVVaŠ SR v termíne do 01.04.2013 a podľa podmienok stanovených v písomnom 

vyzvaní.“  

 

Ďalšie časti textu písomného vyzvania OPV/K/NP/2013-1 a jeho príloh zostávajú nezmenené.  

 

V Bratislave dňa:  

 

 

 

.........................................................................  

doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc.  

minister školstva, vedy, výskumu a športu SR  

 
 
 
 

Prílohy:  
 

1.  Úplné znenie písomného vyzvania OPV/K/NP/2013-1 

                                                 
2
 Týmto nie je dotknutá povinnosť žiadateľa v rámci implementácie schváleného projektu postupovať v zmysle 

platných pravidiel (napr. stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky v čase vyhlásenia verejného obstarávania). 


