
1.1. Základné informácie o národnom projekte1 

1 Bližšie informácie o národnom projekte sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny 
www.employment.gov.sk  

 

1.2. Dĺžka trvania Oznámenia o možnosti zapojiť sa do NP TOS 

IA MPSVR SR uzavrie Oznámenie o možnosti predkladania Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu 
Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (ďalej len „Oznámenie“) v prípade 

vyčerpania finančných prostriedkov, alebo na základe rozhodnutia IA MPSVR SR v závislosti od toho, ktorá 
skutočnosť nastane skôr, najneskôr však do 05.08.2021. IA MPSVR SR zverejní informáciu o uzavretí 

Oznámenia na webovom sídle www.employment.gov.sk.  

 

2.1. Náležitosti Žiadosti o zapojenie sa do národného projektu 

1. Vyplní a odošle elektronický formulár Žiadosti3 na webovom sídle národného projektu           
https://www.nptos.gov.sk/ziadost-na-zapojenie-nptos, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 tohto        
Oznámenia.  

2. Po elektronickom odoslaní formulára mu systém vygeneruje odoslanú Žiadosť vo formáte PDF, ktorá             
mu bude doručená na e-mail pre záväznú elektronickú komunikáciu.  

3. Žiadateľ vyplnený formulár Žiadosti vytlačí, zabezpečí jej podpísanie štatutárnym orgánom a opatrí            
odtlačkom pečiatky (ak sa používa).  

4. Následne žiadateľ predloží IA MPSVR SR Žiadosť spolu s prílohami v listinnej forme podľa bodu 2.3..  
5. Prílohy k Žiadosti žiadateľ predkladá ako originál alebo úradne overenú kópiu.  

3 Žiadosť vyplní úplne, pravdivo, jednoznačne a zrozumiteľne.   

 

2.3. Miesto a spôsob podania Žiadosti o zapojenie sa do národného projektu 

Žiadosť je možné doručiť na IA MPSVR SR (na vyššie uvedenú adresu) jedným z nasledovných spôsobov:  
- osobne do podateľne IA MPSVR SR,  
 

v pracovné dni v úradných hodinách. zverejnených na webovom sídle IA MPSVR SR www.ia.gov.sk 

 
2.4. Kontaktné údaje a spôsob komunikácie  
Informácie týkajúce sa tohto Oznámenia môžu žiadatelia získať od IA MPSVR SR na webovom sídle IA                
MPSVR SR www.nptos.gov.sk v časti - národné projekty alebo jednou z nasledovných foriem: 

 
3.2. Poradovník Žiadostí  
V prípade, ak bude žiadateľovi na kontaktný e-mail uvedený v Žiadosti elektronicky doručené stanovisko              
o neschválení Žiadosti z dôvodu nedostatočnej alokácie, žiadateľ zostáva v poradovníku žiadostí10 pre             

prípad uvoľnenia finančných prostriedkov. Poradovník Žiadostí bude zverejnený na webovom sídle           

www.employment.gov.sk. 
10 V poradovníku žiadostí sa vedú Žiadosti o zapojenie sa do NP TOS spolu so žiadosťami o schválenie počtu opatrovateliek.   


