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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 znevýhodnených osôb 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.   
 
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. Účelom výzvy je tiež podpora projektov zameraných na zamedzenie sociálneho 
vylúčenia. Pri realizácii projektov v rámci tejto výzvy nepôjde o aktivity zamerané na 
zvýšenie dosiahnutého stupňa vzdelania. 

                                                                                              
 
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. Zvýšiť motiváciu a aktivizovať osoby s rizikom sociálneho vylúčenia  

 

3. 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.).  
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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 staršie 
osoby, 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;  

• 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 cieľovým skupinám zapojiť sa do niektorej z vyššie 

uvedených aktivít. 
 
 
Cieľové skupiny projektu 
 

- uchádzači o zamestnanie v zmysle § 6 zákona NR SR č. 5/2004 o službách 
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov1; 

- znevýhodnení uchádzači o zamestnanie v zmysle § 8 zákona NR SR č. 5/2004 
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

- osoby nachádzajúce sa v hmotnej núdzi2; 
- osoby ohrozené sociálnou exklúziou3; 
- záujemcovia o zamestnanie4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
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. 
2 Osoby nachádzajúce sa v hmotnej núdzi v zmysle zákona 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a 
doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov. 
 
3 Osoby ohrozené sociálnou exklúziou v zmysle Národného akčného plánu sociálnej inklúzie 2004 - 2006, 
resp. jeho aktualizácie na roky 2006 – 2008. 
4 S obmedzením na nasledovné skupiny:  občania poberajúci rodičovský príspevok (od 6. mesiaca  veku dieťaťa 
do 3 rokov, občania bez rodičovského príspevku starajúci sa o dieťa na základe lekárskeho rozhodnutia (od 3 
rokov veku do 5 rokov), občania so zdravotným postihnutím. 
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Oprávnení žiadatelia 
 

- orgány a subjekty regionálnej a miestnej samosprávy a štátnej správy; 
- rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené orgánmi štátnej správy  a samosprávy; 
- mimovládne organizácie5; 
- vzdelávacie a poradenské inštitúcie; 
- zamestnávatelia; 
- poskytovatelia sociálnych služieb spadajúcich pod sprievodné aktivity; 
- úrady práce, sociálnych vecí a rodiny; 

 
Partnerstvo  
 
Partnerom žiadateľa môže byť len organizácia registrovaná a sídliaca na území Slovenskej 
republiky, ktorá je uvedená medzi oprávnenými žiadateľmi. Musí teda spĺňať rovnaké kritériá 
pre oprávnenosť ako žiadateľ. 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. Žiadateľ v popise aktivít odôvodní výber 
partnera a uvedie, ako sa podieľa na realizácii projektu. 

Náklady, ktoré vzniknú partnerom zúčastňujúcim sa na tvorbe a realizácii projektu, nie sú 
oprávnenými nákladmi projektu. Zároveň partneri nesmú mať zisk z realizácie projektu. 

Aj v prípade uplatnenia princípu partnerstva je nevyhnutné obstarávanie všetkých tovarov a 
služieb v projekte realizovať v súlade so zákonom  č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Všetky dodávateľsko-odberateľské vzťahy podliehajú verejnému obstarávaniu (pozri 
Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok, kap. Verejné obstarávanie) 
a toto pravidlo nemôže byť partnerstvom obchádzané. 

 
Finančné vymedzenie  
 

 

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

 
 
 
 
 

                                                 
5V zmysle platnej legislatívy SR, a to najmä: Zákon č. 83/1990 Z.z. o združovaní občanov, zákone č. 213/1997 
Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, Zákon č. 34/2002 Z.z. o nadáciách 
a o zmene Občianskeho zákonníka, Zákon č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch, Zákon č. 116/1985 
o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v ČSSR v znení neskorších predpisov, 
Občianskom zákonníku č. 40/1964 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 20f-20j o záujmových združeniach 
právnických osôb. 
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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: 
 

Oprávnení žiadatelia  
Podiel 

spolufinancovania 
vlastnými zdrojmi 

� štátne rozpočtové a príspevkové organizácie a nimi zriadené 
organizácie  a mimovládne organizácie 

0 % 

� orgány a subjekty regionálnej a miestnej samosprávy a nimi 
zriadené organizácie 

5 % 

� subjekty súkromného sektora 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, formou refundácie alebo ich 
kombináciou. 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 súkromného sektora a mimovládne organizácie  sa financovanie 

projektu uskutočňuje len systémom refundácie. 
 
 
Monitorovacie a hodnotiace ukazovatele projektu   
 
Zoznam monitorovacích a hodnotiacich ukazovateľov určených pre príslušné opatrenie je 
uvedený vo formulári Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. 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 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. 
 
Oprávnené výdavky  
 
Základný rámec oprávnenosti výdavkov určuje Nariadenie komisie ES č. 448/2004 o 
pravidlách oprávnenosti  financovania štrukturálnymi fondmi. 

Rozpis oprávnených výdavkov v rámci realizovaných aktivít je uvedený v Doplnku programu 
JPD  Cieľ 3 (kapitola. 4. Podrobný popis opatrení) a v Príručke pre žiadateľa o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku. 
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Výber  projektov  
Postup pri výbere projektov je popísaný v príslušnej kapitole Príručky pre žiadateľa o 

nenávratný finančný príspevok. Zoznam hodnotiacich kritérií schválených Monitorovacím 
výborom pre JPD Cieľ 3, na základe ktorých sa budú hodnotiť predložené projekty, je 
uvedený v Doplnku Programu JPD Cieľ 3 a na stránke www.esf.gov.sk  v časti podporná 
dokumentácia k  príslušnej výzve.  

 
O pridelení nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) rozhoduje komisia 

na výber projektov a rozhodnutie komisie potvrdzuje ministerka práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR. Nenávratný finančný príspevok na projekt sa prideľuje až na základe zmluvy o 
poskytnutí NFP podpísanej ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny SR.  

Dĺžka trvania projektu 
 
Minimálna dĺžka trvania projektu je 6 mesiacov. Všetky aktivity projektu musia byť ukončené 
do 30. septembra 2008.  
 
Vyplnenie žiadosti   
 
• Žiadateľ vypĺňa Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
v slovenskom jazyku.  
• Žiadateľ musí dodržať predpísané formuláre Projektového spisu  

Projektový spis obsahuje nasledujúce časti: 
1. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z ESF 
2. Prílohy – podľa zoznamu uvedeného na konci Žiadosti o poskytnutie NFP 

• Projektový spis v písomnej podobe vrátane príloh žiadateľ predloží v jednom 
origináli a v 3 kópiách. K Projektovému spisu priloží aj jeden exemplár elektronického 
média, na ktorom bude Žiadosť o nenávratný finančný príspevok a prílohy č. 1,2,3,4.  
• Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je potrebné vyplniť 
kompletne (vo všetkých bodoch), presne, jednoznačne a zrozumiteľne, a to písacím strojom 
alebo na počítači (rukou písané žiadosti budú zamietnuté). 
• Originál spolu so všetkými prílohami aj každá kópia žiadosti musia byť zviazané 
jednotlivo hrebeňovou alebo porovnateľnou väzbou (1 originál, 3 kópie). 
• Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku musí byť podpísaná 
štatutárnym zástupcom žiadateľa a potvrdená pečiatkou žiadateľa (viď. vo formulári Žiadosti 
v bode č. 21 Čestné vyhlásenie žiadateľa). Podpísaním žiadosti žiadateľ potvrdzuje správnosť 
údajov. Podpísaním žiadosti žiadateľ akceptuje podmienky výzvy a súčasne potvrdzuje 
správnosť údajov. 
• Ak sa na projekte podieľajú partneri, musia byť súčasťou Projektového spisu nimi 
podpísané a potvrdené príslušné čestné prehlásenia, ktoré sú súčasťou žiadosti. 
 
 
Časový harmonogram výzvy a spôsob doručenia projektového spisu 
 
Termín vyhlásenia výzvy 14.september 2006 
Termín ukončenia predkladania projektov 13.november 2006 do 16,00 hod. 

(platí v prípade osobného doručenia projektu). 
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Kompletný projekt žiadateľ predloží na MPSVR SR ako doporučenú zásielku, osobne, alebo 
kuriérom, 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 13. novembra 2006 o 16.00 hod. v prípade osobného 
doručenia. V prípade doručenia poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky. 
 
Projektový spis (1 originál, 3 kópie) musí byť odovzdaný v jednom uzavretom 
a neprehľadnom obale. Žiadateľ označí projektový obal nasledovne: 
 
-  „PROJEKT ESF - NEOTVÁRAŤ“ 
- názov projektu 
- označenie kódu príslušnej výzvy „JPD3-2006/1.1/01“. 
- meno žiadateľa 
- adresa žiadateľa 
 
  
Predpokladaný termín oznámenia výsledkov výberu projektov a vydanie rozhodnutia 
o poskytnutí, resp. neposkytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu 
bude zverejnený na stránke www.esf.gov.sk. 
Ďalšie informácie pre vypracovanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku s povinnými prílohami (sú súčasťou Projektového spisu, ktorý je dostupný v 
elektronickej verzii na stránke www.esf.gov.sk pri každej výzve). 
 

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. 

 
Konzultácie ku výzve 

Žiadateľom o finančný nenávratný príspevok  odporúčame konzultovať prípravu projektu 
priamo s pracovníkmi RO JPD Cieľ 3 a poradcami RPC ESF . 

Písomné otázky týkajúce sa výzvy môžete zasielať elektronicky na adresu 
jpdc3@employment.gov.sk alebo faxom na číslo 02/5975 2833. Otázky prosím označte 
kódom - „JPD3-2006/1.1/01“.  
Otázky budú zodpovedané do 5 pracovných dní. Najčastejšie otázky spolu s odpoveďami 
budú publikované na stránke www.esf.gov.sk v rubrike FAQ. 
 
Osobné konzultácie budú prebiehať v  utorok a štvrtok v čase od 9.00 hod. do 13.00 hod. 
v budove MPSVR SR na Špitálskej 6 v Bratislave. Záujem o osobné konzultácie je potrebné 
nahlásiť vopred na telefónnom čísle 02/ 5975 2810. 
 
Telefonicky je možné sa  informovať vždy v stredu a v piatok, v čase od 9.00 hod do 13.00 
hod na telefónnych číslach 02/5975 2810 alebo 02/ 5975 2917.  
 
Odpovede poskytnuté žiadateľovi telefonicky nie sú záväzné a žiadateľ sa na ne nemôže 
odvolávať. Záväzné sú iba odpovede listom a e-mailom. 
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Informačné semináre k výzve 
 
Vaše otázky k výzvam môžete konzultovať aj na informačnom seminári, ktorý sa uskutoční: 
 
Dňa 5.októbra 2006 v hoteli Doprastav v Bratislave. Ďalšie informácie o seminári budú 
zverejnené na stránke www.esf.gov.sk. 

Ostatné informácie 

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

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

 
• Riadiaci orgán si v prípade neúplnosti projektového spisu 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 . 
 

 
 
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 
 
 

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

 

 


