
 

 

Podpora opatrovateľskej služby 

 
Kód výzvy:  OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 

Operačný program:  Operačný program Ľudské zdroje   

Výzvu vyhlásil:          Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky  

Vyčlenené finančné prostriedky na celú výzvu: 34 050 000 Eur (z toho 32 300 000 Eur na menej rozvinuté 

a 1 7500 000 Eur na viac rozvinutý región) 

 
Zameranie výzvy:  
Oprávnenou aktivitou je poskytovanie služby všeobecného hospodárskeho záujmu (SVHZ) podľa 
Rozhodnutia Komisie č. 2012/21/EÚ z 20. decembra 2011, ktorou bola určená opatrovateľská služba, ako 
sociálna služba vykonávaná v zmysle ustanovení zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a 
doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov.  
 
Poskytovanie opatrovateľskej služby musí prebiehať v zmysle zákona o sociálnych službách v zmysle 
ustanovení § 12 odsek 1 písm. c) bod 2; § 13 odsek 3 a § 41.  

 
Oprávnené subjekty – žiadatelia:   

• obec; 

• právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou  (verejný poskytovateľ sociálnej služby) 
zapísaná do registra, ktorý vedie VÚC, minimálne 13 mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP; 

• iná osoba (neverejný poskytovateľ sociálnej služby) zapísaná do registra, ktorý vedie VÚC, 
minimálne 13 mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP: 

- nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, 
- cirkev a cirkevná charita, štátom uznaná a registrovaná náboženská spoločnosť,  
- občianske združenie, 
- Slovenský červený kríž. 

Žiadateľ je prijímateľom pomoci, ktorý bude poverený poskytovaním služby všeobecného hospodárskeho 
záujmu (ďalej len „SVHZ“), ktorou je opatrovateľská služba, a na ktorú sa NFP poskytuje.  
Oprávneným žiadateľom sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb v zmysle ustanovenia § 3 
ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 
 

Cieľová skupina:  

• deti (maloleté osoby) a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby;  

• zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v 
neverejnom sektore. 

 
Oprávnené výdavky projektu:  Mzdové výdavky v maximálnej mesačnej výške celkovej ceny práce 570 € na 
pracovné miesto. 

 



 

 

Územie,  kde sa môže projekt realizovať:  

Na celom území Slovenska. 

 
 
Termín na podanie projektov                                                          

 

Trvania projektu:  

Minimálna dĺžka trvania projektu: 6 mesiacov  
Maximálna dĺžka trvania projektu: 26 mesiacov  
 
 

 
Percento poskytnutých finančných prostriedkov na realizáciu projektu:  

Žiadateľ 

Výška príspevku zo zdrojov OP 
ĽZ celkových oprávnených 

výdavkov projektu v % (NFP) 

Výška spolufinancovania zo 
zdrojov prijímateľa v % 

Všetci prijímatelia     100 0 

 
 
Podmienky, ktoré treba splniť, ak máte záujem o danú výzvu: 

 

 

31.8.2018 
Prvé 

hodnotiace 
kolo  

 

26.10.2018 
 Druhé 

hodnotiace 
kolo  

 

14.12.2018  
Ďalšie 

hodnotiace kolá 
do uzavretia 

výzvy  



 

 

 

Výška poskytnutých finančných prostriedkov: 

 

 

 

 

 
 
 

Minimálny príspevok:  

5 000 Eur  Maximálny príspevok:  

500 000 Eur 

Kontakt pre bližšie informácie:   
Octigon, a.s. 
Lucia Lanáková  
Mobil: +421 948 271 757 
Tel.: +421 2 4464 53 84, 
E-mail: lanakova@octigon.sk 

mailto:lanakova@octigon.sk

