
 

 
 

 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  

ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje 

 

vydáva 

Zmenu č. 3  

k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný  finančný príspevok 

 
Názov výzvy Rozvoj zručností na podporu trhu práce 
Kód výzvy OPĽZ-DOP-2022/8.1.1/RO-01 

Cieľ výzvy 

Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 na základe 

rozvoja zručností osôb na obnovujúcom sa trhu práce, vrátane zručností 

prispievajúcich  k prechodu na digitálnu  ekonomiku a tiež zvýšenie odolnosti 

dotknutých zamestnancov a  zamestnávateľov na zvládnutie podobných 

krízových situácií v  budúcnosti. Aktivity sú zamerané na 

nadobúdanie/zvyšovanie zručností na účely zabezpečenia kvalifikovanej 

pracovnej sily, disponujúcej zručnosťami reagujúcimi na vývoj jednotlivých 

pracovných činností na pracovných miestach obnovujúceho  sa trhu práce. 

1. Formálne náležitosti 

Operačný program Ľudské zdroje 

Prioritná os 8. REACT-EU 

Investičná priorita 

8.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej 

sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia 

hospodárstva 

Špecifický cieľ 

8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej 

sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia 

hospodárstva 

Schéma štátnej pomoci/Schéma pomoci de minimis 

SCHÉMA ŠTÁTNEJ POMOCI na podporu vzdelávania zamestnancov 

u zamestnávateľa, evidovaná pod č. SA.103051 (ďalej len „schéma ŠP na 

podporu vzdelávania zamestnancov u zamestnávateľa“) 

 

SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti 

a vzdelávania zamestnancov v znení dodatku č.2 zo dňa 07.04.2022 (ďalej len 

„schéma pomoci DM č. 3/2021“)   

Fond ESF REACT-EU 

1.1 Poskytovateľ 

Názov 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len 

„poskytovateľ“) 

 

Dátum vydania zmeny  07.02.2023  

Dátum účinnosti zmeny  08.02.2023  
 

 

   Cieľ zmeny: 

   Cieľom Zmeny č. 3 (ďalej len „zmena“) k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“) je navýšenie       

indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu zo 40 000 000 eur na 60 000 000 eur. 
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   Popis zmeny v časti 1 Formálne náležitosti:   

Pôvodný text sa mení v bode 1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) nasledovne: 

„Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 60 000 000 eur. 

   V súlade so zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) môže dôjsť kedykoľvek v priebehu trvania výzvy 

k zmene indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu zo zdrojov EÚ. Prípadná zmena indikatívnej alokácie za zdroje EÚ, 

vrátane zdôvodnenia tejto zmeny, bude zverejnená na webovom sídle www.employment.gov.sk, Sekcia fondov EÚ - MPSVR SR (gov.sk); za 

zmenu sa nepovažuje postupné znižovanie disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu z dôvodu postupného schvaľovania 

ŽoNFP. 

Poskytovateľ minimálne raz mesačne zverejňuje na webovom sídle www.employment.gov.sk údaje platné ku dňu ukončenia ostatného 

posudzovaného časového obdobia výzvy1 (to znamená celkovú sumu žiadaného NFP a zdrojov EÚ v doručených ŽoNFP v ITMS2014+).“ 

 
Uvedená zmena je v súlade s ustanoveniami § 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, mení výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje 

podstatnú zmenu podmienok poskytnutia príspevku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Tzv. hodnotiace kolo výzvy.  

http://www.employment.gov.sk/
https://www.employment.gov.sk/sk/esf/
http://www.employment.gov.sk/

