
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie 
 

vyhlasuje 
 

POZASTAVENIE VÝZVY 
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

 
„Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov“ 

 
Kód výzvy:  OPV-2014/2.2/01 
                                        
 

Operačný program Vzdelávanie  
 

 
Prioritná os 2: Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov 

Opatrenie č. 2.2: Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve 
2.2.1 Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov 

 
 

 
 
 

                                                       
 

 
 
 
 
 
 
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 
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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“), výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok (ďalej len „výzva“) „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných 
odborníkov“  s kódom výzvy OPV-2014/2.2/01, v súvislosti so zmenou podmienok 
poskytnutia pomoci uvedených v § 13 ods. 3 písm. d) a j) zákona o pomoci a podpore vo 
vzťahu k ďalším podmienkam poskytnutia pomoci alebo podpory, na dobu 16 kalendárnych 
dní. Podľa § 13 ods. 8 zákona o pomoci a podpore sa doba pozastavenia výzvy nepočíta do 
lehoty na predkladanie žiadostí o NFP. Žiadosť o NFP podanú do termínu pozastavenia výzvy 
je žiadateľ oprávnený doplniť alebo zmeniť najneskôr do dátumu uzavretia výzvy.  
Zmenou podmienok poskytnutia pomoci v rámci vyššie uvedenej výzvy nie sú dotknuté 
podmienky poskytnutia pomoci v zmysle § 13 ods. 3 písm. a) až i) zákona o pomoci a 
podpore. 
Na základe pozastavenia výzvy a zmeny podmienok poskytnutia pomoci uvedených v § 13 
ods. 3 písm. d) a j) zákona o pomoci a podpore sa text výzvy OPV-2014/2.2/01 aktualizuje 
nasledovne:   
 

1) Úplné znenie výzvy s kódom OPV-2014/2.2/01, titulná strana:  
Pôvodný text 
 „Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP: 18.06.2014“  
 
sa nahrádza textom  
„Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP: 04.07.2014“ 
 

2) Odporúčané formálne náležitosti predloženia žiadosti o NFP, str. 10-11 
Pôvodný text  
„Po vypracovaní žiadosti a jej zadaní do portálu ITMS ju žiadateľ vytlačí, podpíše a v 
požadovanom množstve (1 originál a 1 kópia) vrátane príloh (1 originál a 1 kópia) ju zviazanú 
(originál a kópia samostatne) v hrebeňovej alebo tepelnej väzbe doručí najneskôr do 18. júna 
2014 do 14.00 hod do podateľne MŠVVaŠ SR, alebo ju najneskôr v stanovenom termíne 18. 
júna 2014 zašle poštou na nižšie uvedenú adresu vyhlasovateľa.“ 
„Žiadosť o NFP vrátane všetkých povinných príloh doručí žiadateľ najneskôr do 18. júna 2014 do 
14.00 hod. do podateľne MŠVVaŠ SR, alebo ju do stanoveného dátumu zašle poštou/kuriérom na 
adresu:  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Stromová 1  
813 30 Bratislava“ 
 
sa nahrádza textom 
„Po vypracovaní žiadosti a jej zadaní do portálu ITMS ju žiadateľ vytlačí, podpíše a v 
požadovanom množstve (1 originál a 1 kópia) vrátane príloh (1 originál a 1 kópia) ju zviazanú 
(originál a kópia samostatne) v hrebeňovej alebo tepelnej väzbe doručí najneskôr do 04. júla 
2014 do 14.00 hod do podateľne MŠVVaŠ SR, alebo ju najneskôr v stanovenom termíne 04. 
júla 2014 zašle poštou na nižšie uvedenú adresu vyhlasovateľa.“  
„Žiadosť o NFP vrátane všetkých povinných príloh doručí žiadateľ najneskôr do 04. júla 2014 do 
14.00 hod. do podateľne MŠVVaŠ SR, alebo ju do stanoveného dátumu zašle poštou/kuriérom na 
adresu:  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
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Stromová 1  
813 30 Bratislava“ 
 

3) Zoznam príloh výzvy, str. 17 
Príloha č. 05, k prílohám povinných príloh žiadosti o NFP č. 14 a 15 sa dopĺňajú poznámky 
pod čiarou v znení „V prípade, že oprávnený žiadateľ počas vyhlásenia výzvy nepodpíše 
zmluvu o podpore špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka s poskytovateľom 
zdravotnej starostlivosti čím zároveň nepredloží ani zmluvy medzi poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti a zdravotníckym pracovníkom študujúcim v špecializačnom štúdiu je povinný 
nahradiť resp. doplniť prílohu č. 18  a 19 indikatívnym zoznamom potenciálnych 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí budú zapojení do projektu ako spolupracujúce 
subjekty a uviesť indikatívny harmonogram podpisu Zmlúv o podpore špecializačného štúdia 
zdravotníckeho pracovníka s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a Zmlúv medzi 
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a zdravotníckym pracovníkom študujúcim v 
špecializačnom štúdiu“; 
 

Príloha č. 21 Zoznam oprávnených výdavkov v rámci výzvy OPV-2014/2.2/01, odsek 5, bod č. 
2, text v zátvorke sa dopĺňa o text „...(... a/alebo prijímateľom)“.  

Nové znenie odseku 5, bod č. 2:   

„Výdavky na  odborný personál  - školiteľov podieľajúcich  sa  na  priamych  aktivitách  
projektu: 

- uzatvorená pracovná zmluva so zamestnávateľom (poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti a/alebo prijímateľom) – výdavky predstavujúce náhradu alikvotnej časti mzdy, 
vrátane tomu zodpovedajúcich odvodov zamestnávateľa za zamestnanca“. 

 
Ďalšie časti textu výzvy OPV-2014/2.2/01 a jeho príloh zostávajú nezmenené.  

 
V Bratislave dňa:  

 
 
 

.........................................................................  
doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc.  

minister školstva, vedy, výskumu a športu SR  
 
 
 
 
Prílohy:  
 
1. Úplné znenie výzvy OPV-2014/2.2/01 
2. Príloha č. 5 Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP 
3. Príloha č. 21  Zoznam oprávnených výdavkov v rámci výzvy OPV-2014/2.2/01 
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