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Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

ako Sprostredkovateľský orgán  pre Operačný program Ľudské zdroje 

 

 

 

vydáva 

 

ZMENU č. 2 

 

 

 

 

VÝZVY NA PREDKLADANIE 

ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK 

 

 

 

 

Kód výzvy OPLZ-PO5-2021-2 

Prioritná os 5 

Špecifický cieľ 5.1.1 

Zameranie  Podpora programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve 
(VSRD) pre deti z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) vo 
veku 0 až 3 roky a s tým súvisiacim rozvojom rodičovských 
kompetencií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  strana: 2 

 

Dátum vydania a účinnosti Zmeny č. 2: 28.1.2022 

 

Cieľ zmeny 

Cieľom Zmeny č. 2 k predmetnej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „zmena“) 
je úprava formulára výzvy z dôvodu zabezpečenia plynulosti implementácie a čerpania OPĽZ, PO5 a to úprava 
podmienky poskytnutia príspevku (PPP). 

SO pre OP ĽZ mení výzvu v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona 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“).  

V súlade so Systémom riadenia EŠIF verzia 11, kap. 3.1.1.1 Zmena a zrušenie výzvy, bod 2 b) nedochádza úpravou 
textácie PPP k jej podstatnej zmene.  

Popis a zdôvodnenie zmeny 

Vo výzve, časť 2 Podmienky poskytnutia príspevku, PPP č. 4 

Popis a zdôvodnenie zmeny:  

Bola upravená textácia podmienky poskytnutia príspevku č. 4 týkajúcej sa zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči 

žiadateľovi tak, aby bola v súlade s formou preukazovania v zmysle platného Systému riadenia EŠIF, ktorý dáva SO 

možnosť overiť si splnenie podmienky buď iba čestným vyhlásením žiadateľa alebo aj cez portál www.cre.sk. Pre 

overenie uvedenej PPP bude postačovať iba predloženie čestného vyhlásenia žiadateľa.   

Zmena výzvy nemá žiadny vplyv na potrebu úpravy žiadostí o NFP predložených v rámci výzvy. 

Dokumenty dotknuté zmenou  

Touto zmenou sa mení formulár výzvy. 

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny. 

Zmena č. 2 a upravený formulár výzvy vo forme sledovania vykonaných zmien sú zverejnené na webovom sídle TU. 
 

 

http://www.cre.sk/
https://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=vyzva-na-podporu-programov-vzdelavania-a-starostlivosti-v-ranom-detstve-pre-deti-z-mrk-vo-veku-0-az-3-roky-a-s-tym-suvisiacim-rozvojom-rodicovskych-kompetencii

