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1. Vymedzenie výzvy v rámci priority a opatrenia JPD Bratislava Cieľ 3 

 
 Žiadatelia o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z ESF (ďalej žiadatelia) môžu na 
základe tejto výzvy predkladať  projekty v rámci Jednotného programového dokumentu NUTS II - 
Bratislava Cieľ 3 (ďalej JPD Cieľ 3). Výzva je zameraná na opatrenie č.1.1. priority č.1.   
 
 
Priorita č. 1: 
Rozvoj aktívnej politiky trhu práce a sociálnej integrácie 

 
Opatrenie č. 1.1: 
Zvýšenie zamestnateľnosti znevýhodnených skupín na trhu práce a  skupín ohrozených 

sociálnym vylúčením 

 
Cieľom opatrenia 1.1 je zlepšiť zamestnateľnosť uchadzačov o zamestnanie1 v bratislavskom 
regióne prostredníctvom zásahov aktívnej politiky trhu práce založených na individuálnom 
prístupe. Pomoc je adresovaná  výhradne cieľovým skupinám  pôsobiacim na území Cieľa 3 t.j. 
Bratislavského samosprávneho kraja (okresy Malacky, Pezinok, Senec a všetky mestské časti 
hlavného mesta Bratislavy). 

 
Žiadateľ môže, ale nemusí mať sídlo v rámci spomínaného územia, musí však dodržať podmienky 
pre cieľovú skupinu projektov a ich miesto realizácie.   
 
2. Účel výzvy 

 
Výzva je zameraná na komplexné projekty vzdelávania a prípravy uchádzačov o zamestnanie, 
ktoré dopĺňajú ponuku úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, aktívne predchádzajú dlhodobej 
nezamestnanosti a znižujú počet dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie. Pri 
realizácii projektov v rámci tejto výzvy nepôjde o aktivity zamerané na zvýšenie dosiahnutého 
stupňa vzdelania. 
Účelom je taktiež podpora tvorby nových pracovných miest pre skupiny znevýhodnených 
a rizikových uchádzačov o zamestnanie a podpora projektov zameraných na zamedzenie 
sociálneho vylúčenia. 

                                                                                              
3. Špecifické ciele výzvy 
 

1. Znížiť dlhodobú nezamestnanosť a zvýšiť zamestnateľnosť uchádzačov o zamestnanie 

formou školení a rekvalifikačných programov, ktoré sú pripravované na mieru podľa  

individuálnych potrieb uchádzačov o zamestnanie. 

 

2. Podporovať zamestnávateľov pri vytváraní pracovných príležitostí pre znevýhodnených 

uchádzačov o zamestnanie, s dôrazom na ľudí so zdravotným postihnutím a motivovanie 

uchádzačov o zamestnanie pri zakladaní vlastných podnikov. 

 

3. Zvýšiť motiváciu a aktivizovať osoby s rizikom sociálneho vylúčenia  

 

                                                 
1 Podľa § 6 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, je ním občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať a hľadá si 
zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu a ktorý:  

- nie je zamestnanec,  
- neprevádzkuje ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,  
- nevykonáva zárobkovú činnosť v cudzine,  
- vykonáva zárobkovú činnosť v rozsahu najviac 64 hodín mesačne a ktorého mzda alebo odmena za výkon 
tejto činnosti nepresahuje  3 200 Sk mesačne 



4. Stimulovať aktivity na miestnej úrovni so zameraním na identifikáciu a reagovanie na 

individuálne potreby špecifických skupín nezamestnaných pri uplatňovaní sa na trhu práce  

(príslušníci rómskej menšiny žijúci v izolovaných spoločenstvách, bezdomovci a ľudia 

závislí na návykových látkach a pod.).  

 
V zmysle stratégie opatrenia sú prioritne podporované projekty zamerané na realizáciu 

nasledovných typov aktivít smerujúcich k dosahovaniu naplánovaných cieľov: 
 

• Vzdelávacie a poradensko-motivačné kurzy pre znevýhodnené skupiny ( pre starších 
zamestnancov, rodičov po návrate z rodičovskej dovolenky, občanov so zdravotným 
postihnutím, občanov, ktorí stratili schopnosť vykonávať svoje doterajšie zamestnanie a nie 
sú občanmi so zdravotným postihnutím a pod.); 

• Školenia,  rekvalifikácie a  praktické stáže pre nezamestnaných, tematicky zamerané na 
potreby regiónu; 

• Cielené vzdelávanie a príprava pre zamestnávateľa, ktorý sa zaviaže prijať uchádzača o 
zamestnanie;  

• Tvorba nových pracovných miest pre skupiny znevýhodnených a rizikových uchádzačov 
o zamestnanie; 

• Programy zvyšovania zamestnateľnosti osôb so zdravotným postihnutím; 
• Projekty zamerané na zamedzenie sociálneho vylúčenia a návrat osôb postihnutých 

sociálnym vylúčením do pracovného procesu; 
• Programy aktivácie pre dlhodobo nezamestnaných ; 
• Sprievodné aktivity umožňujúce uchádzačom o zamestnanie zapojiť sa do niektorej 

z vyššie uvedených aktivít. 
 
 
4. Cieľové skupiny projektu 
 

- uchádzači o zamestnanie v zmysle § 6 zákona NR SR č. 5/2004 o službách zamestnanosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

- osoby nachádzajúce sa v hmotnej núdzi; 
- osoby ohrozené sociálnou exklúziou; 
 

 
5. Oprávnení žiadatelia 
 
-     orgány a subjekty regionálnej a miestnej správy a samosprávy; 
- subjekty mimovládneho2 sektora; 
- vzdelávacie a poradenské inštitúcie; 
- zamestnávatelia (nespadajúci pod schému štátnej pomoci); 
- poskytovatelia sociálnych služieb spadajúcich pod sprievodné aktivity; 
- úrady práce, sociálnych vecí a rodiny; 
- právnické osoby a fyzické osoby oprávnené v zmysle Schémy štátnej pomoci na podporu 

zamestnanosti evidovanej ako Schéma ŠP - 002 /04.3 
 
 

                                                 
2 Za subjekt mimovládneho sektora možno považovať  - občianske združenie, neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne 
prospešné služby, nadáciu vykonávajúcu verejnoprospešnú činnosť v zmysle zákona č.34/2002 Z.z., neinvestičný fond 
vykonávajúci verejnoprospešnú činnosť v zmysle zákona č. 147/1997 Z.z., účelovú organizáciu cirkvi v zmysle zákona č. 308/1991 
Zb. alebo organizáciu s medzinárodným prvkom v zmysle zákona č. 116/1985 Zb. 
 
3 Úplné znenie schémy štátnej pomoci nájde žiadateľ v prílohe výzvy na predkladanie projektov, resp. na www.esf.gov.sk.  
 



Pozn. Uvedená schéma sa vzťahuje na podporu tvorby pracovných miest a podporu zamestnávania 
znevýhodnených pracovníkov. Pre tých žiadateľov zo súkromného sektora, ktorí sa zameriavajú na 
vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie, viď odst. č.9 nižšie.    
 
6. Partnerstvo  

 
Partnerom žiadateľa o nenávratný finančný príspevok môže byť iba organizácia, ktorá je uvedená 
medzi oprávnenými žiadateľmi. Prípadní partneri žiadateľa sa podieľajú na navrhovaní projektu, 
ako aj na jeho realizácii v priebehu doby trvania.  

Zmluvnou stranou je žiadateľ a nie jeho partner. Výdavky partnerov nie sú oprávnené ako 
v prípade žiadateľa.  

Všetky dodávateľsko-odberateľské vzťahy podliehajú verejnému obstarávaniu, resp. 
verejnej obchodnej súťaži a toto pravidlo nemôže byť partnerstvom obchádzané.  

 

7. Monitorovacie a hodnotiace ukazovatele projektu   
 

Zoznam monitorovacích a hodnotiacich ukazovateľov určených pre opatrenie 1.1 Zvýšenie 

zamestnateľnosti  znevýhodnených skupín na trhu práce a skupín ohrozených sociálnym vylúčením 
je uvedený v Doplnku programu JPD NUTS II Bratislava Cieľ 3. Zo zoznamu si žiadateľ zvolí 
ukazovatele, ktoré sa vzťahujú k jeho projektu (ukazovatele označené „x“ sú povinné). 
Ukazovatele uvedené v doplnku sú prispôsobené monitorovaniu na úrovni opatrenia a je možné 
ich ďalej modifikovať žiadateľom pre potreby svojho projektu takým spôsobom, aby poskytli 
Riadiacemu orgánu dostatočnú a úplnú informáciu o napĺňaní cieľov projektu. 
 
Ukazovatele je nevyhnutné sledovať počas celej realizácie projektu a prostredníctvom 
monitorovacích správ informovať riadiaci orgán – MPSVR SR o pokroku pri realizácii projektu 
a o napĺňaní cieľov uvedených v projekte. Bližšie informácie o monitorovacích správach sú 
uvedené v Príručke  pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. 
 
8. Finančné vymedzenie  

 

Minimálna výška pomoci na projekt     1 000 000  Sk 
Maximálna výška pomoci na projekt   20 000 000  Sk    

 
 
9. Miera spolufinancovania projektu  

 
Výška pomoci  predstavuje sumu  nenávratného finančného príspevku z  Európskeho sociálneho 
fondu a  štátneho rozpočtu SR.  Miera spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov žiadateľa je 
určená nasledovne: 
 

Žiadatelia z verejného sektora 
a mimovládneho sektora 

Podiel 
spolufinancovania 
vlastnými zdrojmi 

� štátne rozpočtové a príspevkové organizácie a subjekty 
mimovládneho sektora 

0 % 

� orgány a subjekty regionálnej a miestnej správy a samosprávy 5 % 
 
Na základe Koncepcie systému finančného riadenia štrukturálnych fondov sa systém platieb 
upravuje nasledovne: 
 



a) Pre subjekty verejného sektora sa financovanie projektu uskutočňuje prostredníctvom  
zálohových platieb alebo formou refundácie. Žiadosť o zálohovú platbu môže 
žiadateľ predložiť po podpise zmluvy a po začatí realizácie projektu spolu s dokladmi 
overujúcimi začatie realizácie projektu. 

 
b) Pre subjekty mimovládneho a  súkromného sektora sa financovanie projektu 

uskutočňuje len systémom refundácie. 
 
 
Miera spolufinancovania projektu ak žiadateľom je subjekt zo súkromného sektora,  

V prípade, že žiadateľ zameria svoj projekt na oblasť tvorby pracovných miest a  je 
malým, stredným, alebo veľkým podnikom a spadá pod pravidlá štátnej pomoci4 a musí 
v plnej miere dodržiavať všetky ustanovenia Schémy štátnej pomoci na podporu zamestnanosti.   
Schéma  uvádza  tzv. intenzitu pomoci, ktorá vyjadruje výšku pomoci ako percento z oprávnených 
nákladov.  Intenzita pomoci môže mať rôznu výšku v závislosti od  cieľovej skupiny a pod. 
V zmysle Koncepcie finančného riadenia štrukturálnych fondov sa neodporúča v jednom projekte 
aplikovať rôzne výšky intenzity pomoci. V danom prípade žiadateľ predkladá dva projekty, každý 
pre určitú výšku intenzity pomoci, alebo uplatňuje len jednu (nižšiu) intenzitu pomoci. 

.  
V prípade, že žiadateľ zameria svoj projekt na vzdelávanie nezamestnaných a  je subjektom 
zo súkromného sektora nespadá pod pravidlá štátnej pomoci a musí v plnej miere dodržiavať 
ustanovenia platné všeobecne aj pre subjekty z verejného a mimovládneho sektora.  

Takýto subjekt sa musí spolupodieľať na celkových oprávnených nákladoch projektu 
vlastnými zdrojmi vo výške minimálne 5 %.   
 
  
10. Oprávnené výdavky  

 
Základný rámec oprávnenosti výdavkov určuje Nariadenie komisie ES č. 448/2004 o 

 pravidlách oprávnenosti financovania štrukturálnymi fondmi. 
 
Odporúčaný rozpis oprávnených výdavkov v rámci realizovaných aktivít je uvedený 

v Doplnku programu JPD NUTS II Bratislava Cieľ 3  (kapitola venovaná opatreniu č. 1.1) a v 
Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. 

 
Nenávratný finančný príspevok na projekt sa poskytuje až na základe rozhodnutia komisie 

pre výber projektov a po potvrdení rozhodnutia zo strany  ministra práce, sociálnych vecí a rodiny 
(bližšie informácie kapitola č. 5 Doplnku programu JPD NUTS II Bratislava Cieľ 3). 
 

Pred schválením projektu a podpisom zmluvy neexistuje právny nárok na 
poskytnutie nenávratného finančného príspevku. 
 
 
11. Hodnotiace kritériá 
 

Zoznam hodnotiacich kritérií schválených Monitorovacím výborom pre JPD NUTS II 
Bratislava Cieľ 3, na základe ktorých sa budú hodnotiť predložené projekty je uvedený v Doplnku 
Programu JPD NUTS II Bratislava Cieľ 3. 
 
 
 

                                                 
4 Kritériá sú uvedené v schéme štátnej pomoci,  Príloha č. 5 Definícia malých a stredných podnikov 



12. Dĺžka trvania projektu 
 

Minimálna dĺžka trvania projektu je 6 mesiacov.  
Maximálna dĺžka trvania projektu je 24 mesiacov.  

 
  
13. Časové vymedzenie výzvy a spôsob doručenia projektovej spisu  
 

 
Termín vyhlásenia výzvy 1. júl 2005 
Termín ukončenia predkladania projektov 19. september 2005, do 16.00 hod. (platí 

v prípade osobného doručenia projektu) 
 
Projektový spis v písomnej podobe vrátane príloh žiadateľ predloží v jednom origináli 

a v 4 kópiách. K Projektovému spisu priloží aj jeden exemplár Žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok, Logickú plánovaciu maticu a  Maticu personálneho krytia na elektronickom médiu 
(disketa, CD nosič). Uvedené kópie Projektového spisu spolu s jednou kópiou na elektronickom 
médiu žiadateľ predloží v zalepenej obálke (resp. podobnom uzavretom obale) na MPSVR SR ako 
doporučenú zásielku, osobne, alebo kuriérom. Originál aj každá kópia žiadosti spolu so všetkými 
prílohami musia byť zviazané jednotlivo hrebeňovou alebo porovnateľnou väzbou. 
 

Žiadosť musí byť potvrdená podpisom štatutárneho zástupcu žiadateľa. Podpísaním 
žiadosti žiadateľ potvrdzuje správnosť údajov. Podpísaním žiadosti žiadateľ akceptuje podmienky 
výzvy a súčasne potvrdzuje správnosť údajov. 
 
Žiadateľ označí spisový obal nasledovne: 
 
- „PROJEKT ESF - NEOTVÁRAŤ“ 
- označenie kódu príslušnej výzvy „JPD3 - 2005/1.1/01“ 
- meno žiadateľa 
- adresa žiadateľa 
 
Projekt je potrebné doručiť na adresu: 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Špitálska 6 
816 43  Bratislava 

 
Sekcia riadenia Európskeho sociálneho fondu 
Odbor riadiaceho orgánu JPD NUTS II Bratislava Cieľ 3 
 

 Uzávierka predkladania žiadostí je dňa 19. septembra 2005 o 16.00 hod. v prípade 
osobného doručenia. V prípade doručenia poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky. 

 
Predpokladaný termín oznámenia výsledkov výberu projektov a vydanie rozhodnutia 

o poskytnutí, resp. neposkytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu bude 
žiadateľovi oznámené koncom roka 2005. 
 

Ďalšie informácie pre vypracovanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku s povinnými prílohami (sú súčasťou Projektového spisu, ktorý je dostupný v 
elektronickej verzii na web stránke www.esf.gov.sk a www.employment.gov.sk pri každej výzve). 
 
• Žiadateľ vypĺňa Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v slovenskom 

jazyku. 



• Žiadateľ musí dodržať predpísané formáty Projektového spisu a priložiť všetky požadované 
prílohy v predpísanom počte. 

• Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku sa vypĺňa vo všetkých bodoch 
presne, jednoznačne a zrozumiteľne, písacím strojom alebo na počítači (rukou písané žiadosti 
budú zamietnuté). Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku musí byť 
podpísaná štatutárnym zástupcom a potvrdená pečiatkou štatutárneho zástupcu. 

• Ak sa na projekte podieľajú partneri, musia byť súčasťou  Projektového spisu nimi podpísané 
a potvrdené rovnaké čestné prehlásenia, aké dáva žiadateľ. 

• V rámci horizontálneho princípu rovnosti príležitostí uplatňovaného na všetkých úrovniach 
JPD NUTS II Bratislava Cieľ 3 je nutné prispievať realizáciou projektu k podpore rovnosti 
príležitostí žien a mužov. 

• Akreditácia MŠ SR alebo iných relevantných inštitúcií nie je požadovaná, pokiaľ sa 
nevyžaduje zo zákona. 

Bližšie informácie ohľadne monitorovania a hodnotenia pomoci, publicity projektu, 
archivácie projektovej dokumentácie, realizácie projektov, riešenia možných nezrovnalostí 
a ukončenia projektov uvádza Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku. 

 

14. Ostatné informácie 

Otázky týkajúce sa výzvy môžete zasielať elektronicky na adresu 
grecnerova@employment.gov.sk, jpdc3@employment.gov.sk alebo faxom na číslo 02/5975 2421. 
Písomné dotazy prosím označte kódom - „JPD3 - 2005/1.1/01“. Najčastejšie otázky spolu 
s odpoveďami budú publikované na stránke www.esf.gov.sk a www.employment.gov.sk. 
 
 Osobné konzultácie sú možné vždy v pondelok, v čase od 9.00 hod. do 13.00 hod. Prosíme 
Vás o to, aby ste Váš záujem o osobné konzultácie nahlásili dopredu na telefónnom čísle 02/5975 
2420. 

Telefonicky sa môžete informovať vždy v stredu a v piatok, v čase od 9.00 hod do 13.00 
hod na čísle 02/5975 2420. Kontaktnou osobou je p. Ing. Alena Grečnerová. 

 
Záväzné sú len informácie poskytnuté v písomnej forme. 

 
• Jeden žiadateľ môže v rámci tejto výzvy predložiť viac návrhov projektov. 
 
• Riadiaci orgán posiela po obdržaní Žiadosti o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku žiadateľovi Potvrdenie o prijatí žiadosti o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku. 

 
• V prípade neúplnosti projektového spisu si zástupca Riadiaceho orgánu vyžiada 

doplnenie príloh od žiadateľa. V prípade nedoplnenia chýbajúcich príloh 
v stanovenom termíne bude žiadosť vyradená. 

 
Informácie o udelení príspevkov na projekty v rámci ESF z tejto výzvy budú publikované 

na stránke www.esf.gov.sk a www.employment.gov.sk. 
 
 
 
 



Súčasťou výzvy sú: 
 
a)  Projektový spis (Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s povinnými 

prílohami) 
 
b) Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (slúži ako 

návod na vypracovanie Projektového spisu) 
 

c) Podporné dokumenty (slúžia ako zdroj ďalších dôležitých informácií pri vypracovaní 
Projektového spisu) 
• Doplnok programu JPD NUTS II Bratislava Cieľ 3 
• manuál verejného obstarávania 
• manuál publicity 
• hodnotiaca tabuľka 
• štatút a rokovací poriadok komisie na výber projektov 
• schéma štátnej pomoci 
 

 Uvedené materiály tvoria súčasť výzvy publikovanej v elektronickej verzii na web stránke 
www.esf.gov.sk a www.employment.gov.sk. 
 
 Informácie k výzve možno taktiež získať na web stránke www.strukturalnefondy.sk. 


