
 

 

Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na 
komunitnej úrovni 

 
Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7  

 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 

Vyhlasovateľ výzvy:         Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Termín vyhlásenia:   10.07.2018 

Termín uzavretia:             10.09.2018 

Vyčlenené finančné prostriedky na celú výzvu: 13 484 458 EUR 

 
V podmienkach IROP sa v rámci špecifického cieľa 2.1.1. časť C uplatňuje dvojkolový proces výberu 
projektov, tzn. projekt, ktorý je predmetom konania ŽoNFP (druhé kolo procesu výberu projektov) musí 
mať vydanú hodnotiacu správu projektového zámeru, ktorá je povinnou prílohou č. 16 ŽoNFP. Hodnotiacu 
správu projektového zámeru vydáva RO/SO pre IROP v rámci prvého kola procesu výberu projektov.  
 

Oprávnený subjekt – žiadateľ:    

 

v sociálnych službách:  

• Obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy); 

• právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou/mestom/mestskou časťou;  

• samosprávny kraj;  

• právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom;  

• iná osoba bez cieľa dosahovania zisku - neverejný poskytovateľ/zriaďovateľ sociálnej služby - cirkev a 

náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a 

náboženských spoločností, občianske združenie, nezisková organizácia. 

 

 

Spôsob financovania:    

Predfinancovanie a refundácia, resp. ich kombinácia. 

Min. výška príspevku nie je stanovená. 

Max. výška príspevku nie je stanovená. 

Príspevok zo zdrojov IROP: 95% (z vlastných zdrojov žiadateľa 5%) 

 

Podporované aktivity v rámci výzvy:    

 
d) výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v 
záujme zosúladenia rodinného a pracovného života;  
 
f) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.  



 

 

 

Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít IROP, na realizáciu 
ktorých je vyhlásená táto výzva. Typ aktivity f) nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ aktivity.  

 

Definícia zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (448/2008 Z.z.) 

 
§ 32b 
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 
 
(1) V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytuje služba na podporu 
zosúlaďovania rodinného života a pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa do troch rokov 
veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe 
rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na 
trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva 
zárobkovú činnosť. 
 
(2) V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytuje starostlivosť o dieťa do troch 
rokov veku aj rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe 
rozhodnutia súdu, ak 

a) nemôže z dôvodov podľa § 31 ods. 3 zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa sama alebo s 
pomocou rodiny a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa 
osobitného predpisu, 

b) voľné miesto nemožno obsadiť dieťaťom rodiča alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do 
osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, podľa písmena a) alebo odseku 1. 
 
(3) V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytujú 

a) bežné úkony starostlivosti o dieťa, 
b) stravovanie, 
c) výchova. 

 
(4) V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa sociálna služba poskytuje do 31. augusta 
bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa. 
 
(5) V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa možno poskytovať starostlivosť najviac o 12 
detí v jednej dennej miestnosti, ktorá spĺňa funkciu herne a spálne; to platí, aj ak je spálňa stavebne 
oddelená od herne a deti užívajú oba tieto priestory. Počet detí podľa prvej vety možno zvýšiť najviac o tri 
deti, ak sa v dennej miestnosti alebo v priestoroch spálne a herne neposkytuje starostlivosť o dieťa do 
jedného roku veku. 

 

Územie, kde sa môžu aktivity projektu realizovať:    

 
Celé územie Slovenskej republiky: menej rozvinutý región / viac rozvinutý región. 
 

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

 

• Žiadateľ nesmie v predloženej ŽoNFP v porovnaní s príslušným projektovým zámerom zmeniť rozsah 
nasledovných údajov, a to kumulatívne: 



 

 

a) hodnoty merateľných ukazovateľov ŽoNFP znížiť o viac ako 10%, 
b) výšku celkových oprávnených výdavkov projektu v ŽoNFP zvýšiť o viac ako 15%, 
c) zmeny hlavných aktivít, ktorými by došlo k zmene povahy projektu vzhľadom na výsledky podpory 

IROP v rámci špecifického cieľa danej investičnej priority; 

• žiadateľ nesmie ukončiť fyzickú realizáciu všetkých oprávnených hlavných aktivít projektu pred 
predložením ŽoNFP RO/SO pre IROP bez ohľadu na to, či žiadateľ uhradil všetky súvisiace platby; 

• nebyť dlžníkom na daniach; 

• nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení;  

• nebyť dlžníkom na sociálnom poistení;  

• voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo 
v reštrukturalizácii;  

• nie je podnikom v ťažkostiach; 

• žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba 
splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestný čin 
korupcie, za trestný čin;  

• musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora; 

• podmienkou kapacitného zabezpečenia objektov zariadení je podpora novovzniknutých ale aj 
existujúcich zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktoré sú zamerané na 
poskytovanie služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života a služby pomoci 
pri osobnej starostlivosti o dieťa v systéme sociálnych služieb, pričom maximálna kapacita týchto 
zariadení je 20 miest v jednom objekte.  
 

 
 
 
Kontakt pre bližšie informácie:   
Octigon, a.s. 
Helena Krempaská 
Mobil: +421 917 497 078 
Tel.: +421 2 4464 53 84 
E-mail: krempaska@octigon.sk  
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