
            
 
 

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

      
vydáva 

USMERNENIE č. 2 
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:  

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: Stromová 1, 813 30 Bratislava 

Zmena výzvy na základe: 
§ 17 ods. 6 a 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: 

Zmena formálnych náležitostí uvedených v § 17 ods. 2 a spresnenie 
podmienok poskytnutia príspevku uvedených v § 17 ods. 3 zákona o EŠIF 

 

Časť výzvy dotknutá zmenou: 

Časť výzvy č. 1 – kapitola 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP 

Časť výzvy č. 2 – časť 2. Podmienky poskytnutia príspevku 

Časť výzvy č. 2 – časť 2. Podmienky poskytnutia príspevku, podmienka č. 
15, poznámka pod čiarou č. 15 

Časť výzvy č. 5 – časť 5. Prílohy výzvy, názov prílohy č. 11 

Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP, príloha Prehľad o poskytnutej pomoci 
de minimis za programové obdobie 2007 – 2013 a 2014 - 2020  

Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP, príloha Súhlasné stanovisko  

Príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa, Príloha č. 1a Rozpočet projektu 

Príloha č. 4 výzvy – Jednotková štandardná stupnica jednotkových 

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

Názov výzvy: NedisKVALIFIKUJ SA! 

Operačný program: Ľudské zdroje 
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nákladov „ECDL certifikát“ 

Príloha č. 6 výzvy – Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov 

Príloha č. 11 výzvy – Riadenie a administrácia projektu – vytypované 
pozície – náplň činnosti a kvalifikačné predpoklady 

 
Zdôvodnenie vykonanej zmeny: 
 

Zosúladenie výzvy a príloh výzvy, odstránenie administratívnych chýb, 
spresnenie podmienok poskytnutia príspevku a optimalizácia časového 
priestoru na predloženie žiadosti o NFP. 

Dátum vydania a účinnosti 
usmernenia č. 2: 

31.01.2017 
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Cieľ zmeny 

Cieľom zmeny č. 2 (ďalej len „zmena“) k výzve na podporu celoživotného vzdelávania 
„NedisKVALIFIKUJ SA!“ (ďalej len „výzva“) je úprava výzvy z dôvodu zosúladenia výzvy a 
príloh výzvy, odstránenie administratívnych chýb, spresnenie podmienok poskytnutia príspevku 
a optimalizácia časového priestoru na predloženie žiadosti o NFP. 
 
Touto zmenou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Sprostredkovateľský orgán 
pre operačný program Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 a 7 zákona o EŠIF 
mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia 
príspevku v zmysle § 17 ods.6 zákona o príspevku z EŠIF. 

Popis a zdôvodnenie zmeny 

Zmena sa vykonáva v texte výzvy a v prílohách výzvy nasledovne:  

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

termíny uzavretia hodnotiaceho kola č. 1 a č. 2 z dôvodu optimalizácie časového 
priestoru na predloženie žiadostí o NFP z: 

Uzavretie hodnotiaceho 

kola č. 1 

Uzavretie hodnotiaceho 

kola č. 2 

3.2.2017 20.3.2017 

 

nasledovne:  

Uzavretie hodnotiaceho 

kola č. 1 

Uzavretie hodnotiaceho 

kola č. 2 

20.2.2017 20.4.2017 

 
2. V časti 2 výzvy – kapitola Podmienky poskytnutia príspevku sa z dôvodu 

administratívneho pochybenia vo vete „S cieľom zabezpečiť optimálne čerpanie 
finančných prostriedkov v rámci OP ĽZ, prioritná os Vzdelávanie, v nadväznosti na 
ukazovatele výkonnostného rámca OP ĽZ, prioritná os Vzdelávanie,  budú úspešní 
žiadatelia/prijímatelia povinní v prvej polovici dĺžky realizácie projektu predložiť 
prostredníctvom žiadostí o platbu (žiadosti o priebežnú platbu/záverečnú platbu) 
výdavky v minimálnej výške 40 % z celkových oprávnených výdavkov projektu 
uvedených v zmluve o NFP” vypúšťa text „(žiadosti o priebežnú platbu/záverečnú 
platbu)”. 
 

3. V časti 2 výzvy – kapitola Podmienky poskytnutia príspevku, podmienka 
poskytnutia príspevku č. 15, sa z dôvodu spresnenia podmienky poskytnutia 
príspevku do poznámky pod čiarou č. 15 dopĺňa nasledovný text: „Pri cieľovej skupine 
uchádzačov o zamestnanie podľa zákona o službách zamestnanosti a dobrovoľne 
nezamestnaných osobách je rozhodujúce územie, v rámci ktorého majú tieto osoby 
trvalý pobyt“. 
 

4. V časti 5 výzvy sa z dôvodu zosúladenia obsahu prílohy s prílohou č. 1 Metodického 
pokynu CKO č. 6, verzia 3  mení názov prílohy č. 11 z „Riadenie a administrácia 
projektu – vytypované pozície – náplň činnosti a kvalifikačné predpoklady“ na 
„Riadenie projektu – vytypované pozície – náplň činnosti a kvalifikačné predpoklady“. 

 
5. V prílohe výzvy č. 1 Formulár ŽoNFP s prílohami sa z dôvodu spresnenia 

podmienky poskytnutia príspevku nahrádza príloha Prehľad o poskytnutej pomoci de 
minimis za programové obdobie 2007 – 2013 a 2014 - 2020 novou prílohou Prehľad o 
prijatej minimálnej pomoci podľa nariadení o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. 
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6. V prílohe výzvy č. 1 Formulár ŽoNFP s prílohami sa z dôvodu spresnenia 

podmienky poskytnutia príspevku mení názov prílohy zo „Súhlasné stanovisko, 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny“ na 
„Stanovisko, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Úrad práce sociálnych vecí 
a rodiny“   a text prílohy. 
 

7. V prílohe výzvy č. 2 Príručka pre žiadateľa pre prioritnú os Vzdelávanie OP ĽZ sa 

mení príloha č. 1a Rozpočet projektu 1 - vo formulári rozpočtu sa vypúšťajú 
riadky/položky 3.1.7 Príspevok zamestnávateľa na stravovanie a 3.1.8 Použitie 
prostriedkov sociálneho fondu z dôvodu, že vynechanie rozpočtovej položky 3.1.7 sa 
vzťahuje výhradne na riadenie projektu, avšak tieto výdavky sa považujú za 
oprávnené v rámci paušálnej sadzby 15%- nepriame výdavky. Vypustenie rozpočtovej 
položky 3.1.8 súvisí so zosúladením so zoznam oprávnených a neoprávnených 
výdavkov. 

8. V prílohe výzvy č. 4 Jednotková štandardná stupnica jednotkových nákladov  
„ECDL certifikát“ sa z dôvodu spresnenia podmienky poskytnutia príspevku dopĺňa 

text prílohy. 
 

9. V prílohe č. 6 výzvy Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov sa z 

dôvodu administratívneho pochybenia a spresnenia podmienky poskytnutia príspevku 
mení text prílohy.  
 

10. Príloha č. 11 výzvy Riadenie a administrácia projektu – vytypované pozície – 
náplň činnosti a kvalifikačné predpoklady sa z dôvodu zosúladenia obsahu prílohy 

s prílohou  č.1 Metodického pokynu CKO č. 6, verzia 3 mení názov prílohy na 
„Riadenie projektu – vytypované pozície – náplň činnosti a kvalifikačné predpoklady” 
a text prílohy. 
 

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

Peter Plavčan, minister ŠVVaŠ SR 
 

 
Dátum: 
 


