
 
 
 

 
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  
 

Prioritná os:  1 Vzdelávanie 

Investičná priorita: 

1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a 
podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému 
vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania 
za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy 

Špecifický cieľ:  
1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť 
výsledky a kompetencie detí a žiakov 

Schéma štátnej pomoci: neuplatňuje sa 

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: Úprava výzvy, časť 1.6 Časový harmonogram konania o ŽoNFP 

Časť výzvy dotknutá zmenou: Časť výzvy 1.6 Časový harmonogram konania o ŽoNFP  

Zdôvodnenie vykonanej zmeny: Optimalizácia časového priestoru na predkladanie ŽoNFP  

Cieľ zmeny 

Cieľom zmeny č. 2 (ďalej len „zmena“) k výzve na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania „V základnej škole úspešnejší II“ (ďalej 

len „výzva“) je optimalizácia časového priestoru pre žiadateľov na predkladanie žiadostí o NFP. Žiadateľov informujeme, 
že v rámci druhého hodnotiaceho kola je možné predkladať žiadosti o NFP len pre menej rozvinutý región. Predložené 
žiadosti o NFP za viac rozvinutý región na SO pre OP ĽZ v prvom hodnotiacom kole presiahli alokáciu stanovenú vo 
výzve pre tento región.  

Usmernením č. 2 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. 

Kód výzvy:  OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02 

Názov výzvy: V základnej škole úspešnejší II 

Operačný program: Ľudské zdroje 



 

2 
 

Popis a zdôvodnenie zmeny 

Vykonávajú sa nasledovné zmeny:  

 
1. V texte výzvy, v časti 1.6 Časový harmonogram konania o ŽoNFP sa upravuje termín uzavretia hodnotiaceho 

kola č. 2 len pre menej rozvinutý región nasledovne: 
 

Pôvodné znenie: 

Termín uzavretia hodnotiaceho 

kola č. 1 

Termín uzavretia hodnotiaceho 

kola č. 2  

Termín uzavretia 3. – n. 

hodnotiaceho kola bude zverejnený 

na webovom sídle 

http://www.minedu.sk/operacny-

program-ludske-zdroje/. 

17.01.2019 18.02.2019  

 

Nové znenie:  

Termín uzavretia hodnotiaceho 

kola č. 1 

Termín uzavretia hodnotiaceho 

kola č. 2  

Termín uzavretia 3. – n. 

hodnotiaceho kola bude zverejnený 

na webovom sídle 

http://www.minedu.sk/operacny-

program-ludske-zdroje/. 

17.01.2019 – MRR a VRR 18.02.2019 – MRR  

 

 

 

 

Schválila:    ...................... 
 

Martina Lubyová  
 
ministerka školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky 
 

 
Dátum: 28.1.2019 
 


