
 
 
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje 

 
vydáva 

Zmenu č. 1 k 
 

výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

Názov výzvy Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II 

Kód výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 

 

Operačný program Ľudské zdroje 

Prioritná os 4 Sociálne začlenenie 

Investičná priorita 
4.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké 
príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti 

Špecifický cieľ 4.1.2 Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie 

Schéma štátnej pomoci/Schéma 

pomoci de minimis 

SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS  
na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania 
zamestnancov 

(schéma DM č. 1/2015) 

Fond Európsky sociálny fond 

1.1 Poskytovateľ 

Názov 
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a 
rodiny Slovenskej republiky ako poskytovateľ nenávratného 
finančného príspevku (ďalej len „Poskytovateľ“) 

Adresa Špitálska 6, 814 55 Bratislava 

  

Dátum vydania zmeny 30.04.2018 

Dátum účinnosti zmeny 30.04.2018 



 
 
Cieľ zmeny 

Cieľom zmeny č. 1 (ďalej len „zmena“) k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok (ďalej len „výzva“) je:  

1. zmena znenia právnej formy „neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby“ 

na „neziskové organizácie“ v podmienke poskytnutia príspevku č. 1; 

2. doplnenie kódu oprávnenej právnej formy 119 spolu s legislatívnym odkazom v prílohe č.9 

Špecifické pravidlá k vybraným podmienkam poskytnutia príspevku určených vo výzve. 

 

K bodu 1: 

 v podmienke poskytnutia príspevku č.1 (Oprávnený ţiadateľ/Právna forma) 

pôvodné znenie oprávneného ţiadateľa v bode 5  

neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby 

 

sa mení na   

neziskové organizácie  

Ostatné časti podmienky ostávajú nezmenené. 

 

K bodu 2: 

 

 v Prílohe č. 9 (Špecifické pravidlá k vybraným podmienkam poskytnutia príspevku 
určených vo výzve) 

pôvodná časť textu : 

 K bodu 2.1 Oprávnenosť ţiadateľa – podmienka č.1 výzvy 

Podľa kódov právnych foriem: 
 
 

sa dopĺňa o: 

Kód právnej formy Ţiadateľ Zákon 

119 Nezisková organizácia zák. 308/1993 ,  zák. 460/2007, zák. 

13/2002, § 7, zák. 596/2003 §19 ods. 2 

písm. d), e), zák. 274/2009 § 32 ods. 1 

písm. a), zák. 91/2010 

 

 

Touto zmenou Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako riadiaci orgán pre operačný program 
Ľudské zdroje, 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 (ďalej len „zákon o príspevku EŠIF“) mení výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú 
zmenu podmienok poskytnutia príspevku. 
 

Z dôvodu vykonaných zmien Poskytovateľ výzvy, v zmysle Systému riadenia európskych 
štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014-2020 (časť 3.1.1.1), predĺži 
hodnotiace kolo minimálne o 7 pracovných dní. 
 
 
 
Popis a zdôvodnenie zmien 

Cieľom výzvy je zvýšenie informovanosti o predchádzaní všetkých foriem diskriminácie a 
spôsoboch ochrany pred ňou. Subjekty, ktoré pôsobia v oblasti ľudských práv a základných slobôd, ale 
nespadajú pod právnu formu 120 - nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, 
ktorá je zverejnená v databáze oprávnených žiadateľov, nemôžu v súčasnosti predložiť žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok.  

Výpočet právnych foriem v Prílohe č. 9 predmetnej výzvy neobsahuje právnu formu neziskovej 
organizácie s kódom 119, ktorá zahŕňa aj neziskové organizácie zriadené osobitným zákonom 
pôsobiace v oblasti nediskriminácie. Preto je potrebné doplniť do výpočtu právnych foriem oprávnených 
žiadateľov aj právnu formu 119 – nezisková organizácia.  

Zmena vo výzve je v súlade s oprávnenými typmi prijímateľov v rámci OP ĽZ a špecifického 
cieľa 4.1.2 - Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie.  


