
 
 
 

 
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  

Sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje 
 

      
vydáva 

USMERNENIE č. 1 
pre žiadateľov 

 
k vyzvaniu na podporu  implementácie modelu inkluzívneho vzdelávania 
v prostredí materských škôl, podporu neformálneho vzdelávania detí z 

marginalizovaných rómskych komunít a podporu implementácie 
pedagogického modelu inkluzívneho vzdelávania v základných školách 

Prioritná os:  1 Vzdelávanie 

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:  

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 písm. C) zákona o 
EŠIF 

 

Časť výzvy dotknutá zmenou: 1.2 Dĺžka trvania vyzvania na predkladanie ŽoNFP  

 
Zdôvodnenie vykonanej zmeny: 
 

Optimalizácia časového priestoru na predloženie žiadosti o NFP 

Dátum vydania a účinnosti 
usmernenia č. 1: 

02.12.2016 

 
  

Kód vyzvania:  OPLZ-PO1/2016/NP/1.1.1-02 

Názov vyzvania: Škola otvorená všetkým 

Operačný program: Ľudské zdroje 
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Cieľ zmeny 

Cieľom zmeny č. 1 (ďalej len „zmena“) k vyzvaniu na podporu  implementácie modelu inkluzívneho vzdelávania v 
prostredí materských škôl, podporu neformálneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít a 
podporu implementácie pedagogického modelu inkluzívneho vzdelávania v základných školách s názvom „Škola 
otvorená všetkým“  (ďalej len „vyzvanie“) je úprava vyzvania z dôvodu optimalizácie 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 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 príspevku z EŠIF“) mení vyzvanie spôsobom, ktorým nedochádza k zmene podmienok 
poskytnutia príspevku v zmysle § 17 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, ktoré Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR, Sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské nie je oprávnený meniť. 

Popis a zdôvodnenie zmeny 

Zmena sa vykonáva v texte vyzvania v časti 1.2 vyzvania na predkladanie žiadosti o NFP, kde sa  

pôvodný text  

„Dátum uzavretia: 05.12.2016“  

nahrádza textom  

„Dátum uzavretia: 31.12.2016“ 
 

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

Peter Plavčan, minister ŠVVaŠ SR 
 

 
Dátum: 

 


