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Zámer národného projektu
Podpora zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
v zmysle § 26 zákona o príspevku z EŠIF a kapitoly 3.4.1 Národné projekty systému riadenia EŠIF
na programové obdobie 2014-2020
1. Zdôvodnite čo najpodrobnejšie prečo nemôže byť projekt realizovaný prostredníctvom výzvy
na predkladanie žiadostí o NFP?
(napr. porovnanie s realizáciou prostredníctvom dopytovo orientovaného projektu vzhľadom na
efektívnejší spôsob napĺňania cieľov OP, efektívnejšie a hospodárnejšie využitie finančných
prostriedkov)
Predkladaný zámer národného projektu (ďalej len „zámer NP“) je zameraný na podporu dlhodobej
dostupnosti, udržateľnosti a kvality zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
prostredníctvom poskytnutia finančného príspevku na vytvorenie podmienok na zabezpečenie
kvalitnejšieho a inovatívnejšieho materiálneho vybavenia v týchto zariadeniach. Finančný príspevok
bude určený najmä na kúpu pomôcok, hračiek a športových potrieb za účelom:
 rozvoja psychomotoriky detí do troch rokov,
 jemnej a hrubej motoriky,
 rozvoja reči, komunikácie a spolupráce,
 rozvíjanie umeleckej a hudobnej expresie,
 technických zručností,
 pohybových aktivít,
 podporu kolektívnych aktivít.
Zámerom tohto NP je zvýšiť kvalitu poskytovanej sociálnej služby s cieľom podpory rozvoja detí do
troch rokov veku dieťaťa, ktorým je poskytovaná formalizovaná starostlivosť v zaradeniach
starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa1. Podporou týchto zariadení v ktorých sa poskytuje
služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života rodičovi sa vytvárajú
podmienky na zabezpečenie dostupnosti a udržateľnosti služieb pre rodiny s deťmi. Zlepšením
podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života sa zvýši zamestnanosť osôb s rodičovskými
povinnosťami starajúcich sa o deti do troch rokov veku dieťaťa.
Z hľadiska komplexného vývinu dieťaťa je obdobie prvých rokov života dieťaťa kritické. Je to
dôvodu, že v tomto období sa mozog dieťaťa vyvíja najrýchlejšie, pričom má veľkú kapacitu na
absorbovanie podnetov z okolia, čo pozitívne pôsobí na rozvoj jeho myslenia. Vývin dieťaťa v ranom
detstve zohráva veľkú úlohu pre ďalšie etapy jeho života. Z tohto dôvodu je potrebné, aby dieťa trávilo
čas v dostatočne podnetnom prostredí, ktoré je vybavené aj vhodnými pomôckami a hračkami
s inovatívnymi prvkami využívanými pri výchove a poskytovanej starostlivosti. Na rozvoj myslenia
dieťaťa má vplyv nielen individuálna skúsenosť, ale aj sociálne prostredie v ktorom sa nachádza. Dieťa
dosahuje samostatnosť prostredníctvom vlastnej aktivity a hrania sa, rozvoja jemnej či hrubej motoriky,
poznávacími procesmi a pohybovými hrami. Hra je druh činnosti, ktorá poskytuje pocit šťastia,
spoznávania, uspokojenia a je jednou zo základných potrieb dieťaťa. Hra je prirodzenou činnosťou
dieťaťa a vychádza z jeho základných potrieb - byť činné a aktívne. Hru možno označiť aj ako
prostriedok na dosahovanie výchovných cieľov. Prostredníctvom hry sa deti učia aj slovnej zásobe,
komunikácií, vnímaniu sebe samých ale aj iných, chápaniu neverbálnej komunikácie, rešpektu a úcte,
pričom sa im buduje aj ich sebavedomie.
§32b) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
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Z tohto dôvodu je potrebné, aby malo dieťa aj v prostredí zariadenia starostlivosti o deti do troch
rokov veku dieťaťa k dispozícií vhodné inovatívne hračky a pomôcky, ktoré podporia jeho vývin.
Rôznorodosť činností, ktoré je možné pod pojem hra zahrnúť, predstavuje spektrum príležitostí na
vlastný zážitok, skúšanie, prežívanie a skúmanie okolitého sveta a k tomuto je dôležité aj
primerané materiálne vybavenie zariadení pre najmenšie deti.
Z dôvodu pandémie spôsobenej COVID-19 zaznamenali zariadenia starostlivosti o deti do troch
rokov veku dieťaťa zvýšené náklady na prevádzku týchto zariadení, a to z dôvodu potreby
zavedenia a prísneho dodržiavania protiepidemiologických opatrení. Kríza spôsobená pandémiou
ochorením COVID-19 má vplyv aj na finančnú situáciu rodín a tým pádom sú zasiahnutí aj
poskytovatelia služieb tejto starostlivosti. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila šírenie
koronavírusu za globálnu pandémiu (11. marca 2020). Pandémia COVID-19 zasiahla všetky oblasti
každodenného života na Slovensku. Tzv. prvá vlna pandémie bola formálne ukončená 13. júna 2020,
kedy sa uznesením vlády SR ukončil núdzový stav vyhlásený na území SR. Epidemiologická
situácia sa však v treťom kvartáli roku 2020 začala opätovne zhoršovať a Slovenskú republiku
zasiahla druhá vlna pandémie. V súlade s čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o
bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení
neskorších predpisov sa dňom 1. októbra 2020 na postihnutom území Slovenskej republiky vyhlásil
opätovne núdzový stav, ktorý sa následne až do 14. mája 2021 niekoľkokrát predlžoval.
Epidemiologická situácia sa začala opätovne zhoršovať v treťom kvartáli roku 2021 a Slovenskú
republiku zasiahla tretia vlna pandémie. Dňa 25. novembra 2021 bol na celom území Slovenskej
republiky vyhlásený núdzový stav.
Aj z tohto dôvodu majú zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa limitované
vlastné finančné zdroje na kúpu vhodného vybavenia - inovatívnych hračiek a pomôcok pre deti,
ktorým poskytujú starostlivosť.
Vecné zameranie zámeru NP, charakter aktivity, geografický rozmer, dopad na celé územie SR, sú
dôvodmi realizácie projektu formou národného projektu (ďalej len „NP“). Prijímateľom NP bude
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „UPSVR“) ako orgán štátnej správy disponujúci
odbornými kapacitami a skúsenosťami v rámci implementácie NP.
V záujme znižovania administratívnej záťaže, administratívnych a finančných nákladov
poskytovateľov sociálnych služieb v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,
ako aj v záujme plynulosti finančných tokov je efektívne zabezpečiť predmetnú pomoc, resp.
podporu pre zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, formou NP a nie
prostredníctvom dopytovo-orientovanej výzvy.
NP je efektívnejším nástrojom realizácie centrálne riadených aktivít projektu a znamená nižšiu
administratívnu náročnosť pre zapojené subjekty. Predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných
príspevkov, žiadostí o úhradu platby, ich dokladovanie (vrátane refundácie finančných prostriedkov),
je jednoduchšie a realizované v kratších časových intervaloch.
Využitie NP sa zdôvodňuje aj tým, že ide o projekt, ktorý realizuje UPSVR, ktorého kompetencie
vyplývajú z osobitných predpisov, akými sú najmä zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy
v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov ďalej len „zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí“).
2. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti operačného programu
Prioritná os
Investičná priorita

Špecifický cieľ

3. Zamestnanosť
3.2. Rovnosť medzi mužmi a ženami vo všetkých
oblastiach vrátane oblasti prístupu k zamestnaniu,
kariérnemu
postupu,
zosúladenia
pracovného
a súkromného a presadzovania rovnakej odmeny za
rovnakú prácu
3.2.1. Zlepšením podmienok pre zosúladenie
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Identifikácia hlavných cieľových skupín
(ak relevantné)
Príklad hlavnej aktivity v zmysle OP ĽZ

3. Prijímateľ2 národného projektu
Dôvod určenia prijímateľa národného
projektu3

Má prijímateľ osobitné, jedinečné
kompetencie na implementáciu aktivít
národného
projektu
priamo
zo zákona, osobitných právnych
predpisov, resp. je uvedený priamo
v príslušnom operačnom programe?
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pracovného a rodinného života zvýšiť zamestnanosť
osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien.
Bratislavský samosprávny kraj
Trnavský samosprávny kraj
Trenčiansky samosprávny kraj
Nitriansky samosprávny kraj
Banskobystrický samosprávny kraj
Žilinský samosprávny kraj
Prešovský samosprávny kraj
Košický samosprávny kraj
Subjekty poskytujúce služby starostlivosti o deti do
troch rokov veku
Podpora zariadení a služieb pre deti za účelom
zosúlaďovania rodinného a pracovného života (jasle,
škôlky, opatrovateľky a pod.) a podpora podnikania
v oblasti služieb starostlivosti o deti s dôrazom na
inovatívne prístupy, vrátane podnikov v širšom priestore
sociálnej ekonomiky
Prijímateľom NP bude UPSVR Určenie prijímateľa
vychádza najmä zo zákona. o orgánoch štátnej správy v
oblasti sociálnych vecí, napr. § 4 ods. 6 písm. a) bod 7
na úseku prípravy a realizácie projektov a programov
financovaných zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov
Európskej únie a spolufinancovaných zo štátneho
rozpočtu alebo z iných zdrojov.
UPSVR podľa § 4 ods. 6 písm. a) bod 5 zákona o
orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí
vykonáva štátnu správu v oblasti sociálnych vecí a
služieb zamestnanosti na úseku služieb zamestnanosti a
podľa § 4 ods. 6 písm. a) bod 7 zákona o orgánoch
štátnej správy na úseku prípravy a realizácie projektov a
programov financovaných zo štátneho rozpočtu, z
prostriedkov Európskej únie a spolufinancovaných zo
štátneho rozpočtu alebo z iných zdrojov.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „Úrad“)
podľa § 5 odsek 7, písm. a) bod 5 zákona o orgánoch
štátnej správy v oblasti sociálnych vecí vykonáva štátnu
správu v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti
na úseku služieb zamestnanosti a podľa § 5 ods. 7 písm.
a) bod 7 zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti
sociálnych vecí na úseku prípravy a realizácie projektov
a programov financovaných zo štátneho rozpočtu, z
prostriedkov Európskej únie a spolufinancovaných zo
štátneho rozpočtu alebo z iných zdrojov.
UPSVR a úrad podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona o
službách zamestnanosti realizujú projekty
na podporu udržania pracovných miest vrátane
pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo
prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na
podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v
súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového

V tomto dokumente je používaný pojem prijímateľ a žiadateľ. Je to tá istá osoba, no technicky sa žiadateľ stáva
prijímateľom až po podpísaní zmluvy o NFP.
3
Jednoznačne a stručne zdôvodnite výber prijímateľa NP ako jedinečnej osoby oprávnenej na realizáciu NP (napr.
odkaz na platné predpisy, operačný program, národnú stratégiu, ktorá odôvodňuje jedinečnosť prijímateľa NP).
2
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stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich
následkov, ktoré schvaľuje ministerstvo alebo UPSVR
po schválení podmienok vládou SR.
UPSVR je priamo uvedené v OP ako možný prijímateľ a
má skúsenosti z implementácie národných projektov
zameraných na podporu vytvárania a udržanie
pracovných miest.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava
30794536

4. Partner, ktorý sa bude zúčastňovať realizácie národného projektu (ak relevantné)
Zdôvodnenie
potreby
partnera N/A
národného projektu (ak relevantné) 4
Kritériá pre výber partnera 5
N/A
Má partner monopolné postavenie N/A
na implementáciu týchto aktivít?
(áno/nie) Ak áno, na akom základe?
Obchodné meno/názov
N/A
Sídlo
N/A
IČO
N/A
V prípade viacerých partnerov, doplňte údaje za každého partnera.
5. Predpokladaný časový rámec
Dátumy v tabuľke nižšie nie sú záväzné, ale predstavujú vhodný a žiaduci časový rámec
pre zabezpečenie procesov, vedúcich k realizácii národného projektu.
Dátum vyhlásenia vyzvania vo formáte
Mesiac/Rok
Uveďte plánovaný štvrťrok podpísania
zmluvy o NFP s prijímateľom
Uveďte plánovaný štvrťrok spustenia
realizácie projektu
Predpokladaná doba realizácie projektu
v mesiacoch

02/2022
1Q/2022
1Q/2022
22 mesiacov

6. Finančný rámec
Alokácia na vyzvanie (zdroj EÚ a ŠR)
Celkové oprávnené výdavky projektu
Vlastné zdroje prijímateľa

Kategórie Celkom
regiónov (v Eur)
MRR
VRR

955 478,64
322 402,38

1 277 881,02
1 277 881,02
-

Zdroje EÚ
(v Eur)
812 156,84
161 201,19

Zdroje ŠR Zdroje
ŠR
financovanie
spolufinancovanie
neoprávnenej
oprávnenej časti
časti projektu (v
projektu (v Eur)
Eur)
143 321,80
x
161 201,19
x

Použitie
koeficientu
pro-rata*
ÁNO
NIE**

/

Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). Odôvodnite dôvody vylúčenia
akejkoľvek tretej strany ako potenciálneho realizátora.
5
Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli zverejnené, uveďte odkaz na internetovú
stránku, kde sú dostupné. Ako kritérium pre výber - určenie partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca
spolupráca žiadateľa s partnerom, ktorá bude náležite opísaná a odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by v
prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona o VO.
4
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1 277 881,02
973 358,03
304 522,99
x
Spolu SR
* vyplniť v prípade realizácie projektu v oboch kategóriách regiónov
** ak NIE, je potrebné predložiť analýzu rozdelenia výdavkov na jednotlivé kategórie regiónov
7. Východiskový stav
a. Uveďte východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni, ktoré priamo
súvisia s realizáciou NP:
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Barcelonské ciele – východiskový dokument pre zosúlaďovanie rodinného a pracovného života; v roku
2002 Európska rada na svojom zasadnutí v Barcelone stanovila ciele v tejto oblasti: Členské štáty by
mali odstrániť prekážky v účasti žien na trhu práce a s prihliadnutím na dopyt a v súlade so svojimi
vnútroštátnymi systémami v danej oblasti zriadiť do roku 2010 zariadenia starostlivosti pre najmenej 90
% detí vo veku od troch rokov do začiatku povinne školskej dochádzky a pre najmenej 33 % detí vo
veku do troch rokov. https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/SK/1-2013-322-SK-F1-1.Pdf
Problematika zosúlaďovania rodinného a pracovného života je zahrnutá aj v odporúčaní rady EK, ktoré
sa týka národného programu reforiem Slovenska na rok 2019 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady
k programu stability Slovenska na rok 2019 Odporúčanie znie: Zlepšovať kvalitu a inkluzívnosť
vzdelávania na všetkých úrovniach a podporovať zručnosti. Zlepšiť prístup k cenovo dostupnej
a kvalitnej starostlivosti o deti a dlhodobej starostlivosti. Podporovať integráciu znevýhodnených
skupín,
najmä
Rómov.
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0525&from=EN
V odporúčaní rady, ktoré sa týka národného programu reforiem Slovenska na rok 2020 a ktorým sa
predkladá stanovisko Rady k programu stability Slovenska na rok 2020 je spomenuté v bode 20 „Okrem
toho je Slovensko krajinou s najnižšou účasťou detí na vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve v EÚ,
a to najmä detí do troch rokov, čo má ďalší negatívny vplyv na výsledky v oblasti vzdelávania“.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-csr-comm-recommendationslovakia_sk.pdf
b. Uveďte predchádzajúce výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje navrhovaný
zámer NP (štatistiky, analýzy, štúdie,...):
Kapacita v zariadeniach starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa bola za tretí kvartál roku 2021
3 810 miest a služba sa poskytovala v 218 zariadeniach, v rámci VRR v 55 zariadeniach a v rámci
MRR v 163 zariadeniach. Z toho bolo 178 neverejných a 40 verejných poskytovateľov sociálnych
služieb, ktorí sú zapísaní v Centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb a poskytujú službu na
podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v súlade so zákonom o sociálnych
službách.
c. Uveďte, na ktoré z ukončených a prebiehajúcich národných projektov6 zámer NP priamo
nadväzuje, v čom je navrhovaný NP od nich odlišný a ako sú v ňom zohľadnené
výsledky/dopady predchádzajúcich NP ako aj vyhodnotenie úspešnosti v nadväznosti na
realizovanú cielenú intervenciu (ak relevantné7):
Irelevantné
V prípade ak je to relevantné, uveďte aj ukončené národné projekty z programového obdobia 2007-2013.
V prípade „pokračujúcich“ národných projektov v rámci programového obdobia 2014-2020 je potrebné vždy
uviesť vyhodnotenie úspešnosti ukončených a prebiehajúcich národných projektov v rovnakej alebo porovnateľnej
oblasti podpory.
6
7

Manuál procedúr pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 6.1
Účinnosť od: 15.06.2021

MPSVR SR

Príloha č. 5.4 1.1

d. Popíšte problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši zámer národného projektu. (Zoznam
známych problémov, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a je potrebné ich riešiť):
Obdobie do troch rokov veku dieťaťa zohráva kľúčovú úlohu v jeho vývine, čo má vplyv aj na vývin v
ďalších rokoch jeho života. Toto obdobie vývinu je chápané ako obdobie obrovských príležitostí, ale aj
rizík, ak sa dieťa nevyvíja v dostatočne podnetnom prostredí. V záujme zabezpečenia optimálneho
vývinu dieťa je potrebné rozvíjať jeho zmysly, a to aj vhodnými a inovatívnymi pomôckami a hračkami
pre deti na rozvoj ich psychomotoriky, jemnej a hrubej motoriky, rozvoj reči, komunikácie,
pohybových aktivít, pomôckami na rozvíjanie umeleckej a hudobnej expresie, technických,
prírodovedných zručností, pohybových aktivít či kolektívnej spolupráce. Prostredníctvom inovatívnych
hračiek (napr. manipulačné domčeky, aktívne dosky atď.) sa cielene podporuje kreativita a fantázia
dieťaťa a taktiež sa stimuluje rozvoj detských schopností a zručností. Kvalifikovaní opatrovatelia detí
budú tieto pomôcky a hračky efektívne používať pri výchovnom procese a poskytovanej starostlivosti.
Odporúčané pomôcky a hračky pre zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.
detské knihy
literatúra
leporelá
magnetické knihy
textilné knihy
interaktívne hovoriace knihy
hračky na rozvoj psychomotoriky, jemnej
puzzle pre deti s veľkými dielikmi, vkladacie
a hrubej motoriky
puzzle
drevené pexeso
drevené magnetické tabuľky
manipulačný domček alebo kocka s aktivitami
aktívne dosky
kocky a senzorické kocky
stavebnice
drevená hračky na nasadzovanie
tvarov na tyče alebo vkladacie tvary na doske,
podlahové puzzle
žinenky a podložky na cvičenie
molitánové zostavy
hracie deky a podložky
hračky na rozvoj reči, komunikácie, či spolupráce obrázkové karty
hry zamerané na rozvoj slovnej zásoby
pamäťové hry
spoločenské hry
hračky na rozvoj pohybových aktivít
odrážadlá
kolobežky
taktilné disky a pocitové chodníky
futbalové bránky pre malé deti a lopty
drevené kolky
pomôcky a hračky na rozvíjanie umeleckej
bábky
expresie
masky a kostýmy
hračky zamerané na profesie
divadlá
pomôcky a hračky zamerané na rozvíjanie
detské hudobné nástroje
hudobnej expresie
hudobné hračky
nahrávky
mikrofóny/ karaoke súpravy
Pomôcky a hračky zamerané na rozvíjanie
detské nástroje a náradia aj na vonkajšie aktivity
technických zručností
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Pandémia ochorenia COVID-19 zasiahla rodiny a ich finančnú situáciu, čo malo priamy vplyv na
prevádzku zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. Rodičia z dôvodu možnosti
pracovať z domu, ale častokrát aj straty zamestnania
uprednostňovali spôsob poskytovanej
starostlivosti v domácom prostredí, čím tieto zariadenia prichádzali o príjmy z úhrad a nemali možnosť
využiť finančné zdroje na kúpu nového materiálneho vybavenia zariadení vrátane hračiek a výchovných
pomôcok pre deti. Taktiež z dôvodu dodržiavania a zabezpečovania prísnych protiepidemiologických
opatrení (spravidla vyžadujúcich zabezpečenie hygienických štandardov pre deti a zamestnancov,
zabezpečovanie opakované, resp. systematické testovanie v zariadeniach) boli na zariadenia kladené
zvýšené nároky na ich prevádzku spojené s rozpočtovými dôsledkami. Z tohto dôvodu je nesporná
potreba poskytnutia finančných prostriedkov na zabezpečenie potrebného vybavenia, ktoré sa rýchlo
používaním opotrebováva a pre náležitú prevádzku a kvalitu poskytovanej starostlivosti o deti je
nevyhnutným. Zariadenia sú zákonom o sociálnych službách viazané dodržiavaním
plánu starostlivosti o dieťa vrátane plánu výchovy dieťaťa, potrebou zabezpečenia rozvoja schopností,
kultúrnych a hygienických návykov dieťaťa v záujme všestranného fyzického vývinu a psychického
vývinu dieťaťa a pri rešpektovaní najlepšieho záujmu dieťaťa (§ 9 ods. 3 zákona o sociálnych službách),
k čomu je potrebné, aby zariadenia disponovali aj dostatkom materiálneho vybavenia a pomôcok
zameraných aj na podporu komplexného rozvoja dieťaťa.
e. Popíšte administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu žiadateľa a partnera (v prípade,
že v projekte je zapojený aj partner)
UPSVR, ako žiadateľ o NFP, je orgán štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb
zamestnanosti v zmysle kompetenčného zákona má dlhodobé skúsenosti s realizáciou národných
projektov financovaných zo štrukturálnych fondov od roku 2004:
- po vstupe SR do EÚ sa v programovom období 2004 - 2006 podieľalo na implementácii
národných projektov spolufinancovaných z Európskeho sociálneho fondu v rámci Sektorového
operačného programu Ľudské zdroje a Jednotného programového dokumentu Bratislava Cieľ3,
- v programovom období 2007 - 2013 realizovalo národné projekty v rámci Operačného
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu,
- v prebiehajúcom programovom období 2014 - 2020 realizovalo národné projekty v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje.
UPSVR od roku 2004 zabezpečuje riadenie projektov, metodické usmerňovanie úradov PSVR,
zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately verejné obstarávanie na hlavné a podporné
aktivity, realizáciu hlavných aktivít národných projektov, nákup spotrebného materiálu od vybraného
dodávateľa/poskytovateľa v rámci verejného obstarávania, publicitu a informovanosť o projektoch v
súlade so schválenými postupmi pre informovanie a publicitu zo strany RO.
Prijímateľ má dlhodobé skúsenosti s realizáciou národných projektov financovaných z ESF v
Programovom období 2004 – 2006, Programovom období 2007 – 2013 a Programovom období 2014 –
2020.
8. Vysvetlite hlavné ciele NP (stručne):
(očakávaný prínos k plneniu strategických dokumentov, k socio-ekonomickému rozvoju oblasti
pokrytej OP, k dosiahnutiu cieľov a výsledkov príslušnej prioritnej osi/špecifického cieľa)
Potreba zabezpečenia absentujúceho materiálneho vybavenia a v rámci neho vybavenia podnetnými
pomôckami a hračkami pre deti do troch rokov veku je nespochybniteľná. Používaním týchto pomôcok
a hračiek sa predpokladajú efektívnejšie, zaujímavejšie, pútavejšie interakcie detí s opatrovateľmi, čím
sa prispeje aj k trvácnosti zážitkov detí. Cieľom pripravovaného národného projektu je podpora
zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, a to za účelom zabezpečenia vhodných
pomôcok na saturáciu potrieb a celkový rozvoj dieťaťa.
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9. Očakávaný stav a merateľné ciele
V tejto časti popíšte očakávané výsledky projektu s konkrétnym prínosom vo vzťahu k rozvoju
oblasti pokrytej operačným programom a zrealizovaniu aktivít. V tabuľke nižšie uveďte projektové
ukazovatele a iné údaje.
Projektové ukazovatele musia byť definované tak,
aby odrážali výstupy/výsledky projektu a predstavovali kvantifikáciu toho, čo sa realizáciou aktivít
za požadované výdavky dosiahne. 8
Cieľ
národného
projektu

Podpora
zariadení
starostlivosti
o deti do troch
rokov veku
dieťaťa, a to za
účelom
zabezpečenia
vhodných
pomôcok na
saturáciu potrieb
a celkový rozvoj
dieťaťa.

Merateľný
ukazovateľ

P0329 Počet
podporených
zariadení

P0333 Počet
podporených
zariadení, ktoré po
ukončení projektu
poskytujú služby v
oblasti starostlivosti
o deti

Indikatívna
cieľová hodnota

218

218

Aktivita
projektu

Poskytnutie
finančnej
podpory pre
zariadenia
starostlivosti o
deti do 3 rokov
veku dieťaťa
podľa § 54
ods. 1 písm. a)
zákona
o
službách
zamestnanosti

Súvisiaci
programový
ukazovateľ9
O0087 Počet
podporených
zariadení

Počet podporený

R0093 Počet
podporených
zariadení, ktoré
po ukončení
projektu
poskytujú
služby v oblasti
starostlivosti
o deti

Iné údaje, ktorými je možné sledovať napĺňanie cieľov národného projektu (ak relevantné)
Cieľ
národného
projektu

Ukazovateľ

Indikatívna
cieľová hodnota

Aktivita projektu

V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý merateľný ukazovateľ.

V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a
jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.
9
Národný projekt by mal obsahovať minimálne jeden relevantný projektový ukazovateľ, ktorý sa agreguje
do programového ukazovateľa. Pri ostatných projektových ukazovateľoch sa uvedie N/A.
8

Manuál procedúr pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 6.1
Účinnosť od: 15.06.2021

MPSVR SR

Príloha č. 5.4 1.1

10. Bližší popis merateľných ukazovateľov.10
Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov
Názov
merateľného P0333 Počet podporených zariadení, ktoré po ukončení projektu
poskytujú služby v oblasti starostlivosti o deti
ukazovateľa11
Akým spôsobom sa budú
získavať dáta?

Z monitorovací správ a z výstupných zostáv ITMS2014+

Názov
merateľného
P0329 Počet podporených zariadení
12
ukazovateľa
Akým spôsobom sa budú
Z monitorovací správ a z výstupných zostáv ITMS2014+
získavať dáta?
V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý z nich.
11. Očakávané dopady a parametre úspešnosti národného projektu
Tabuľka A
Zoznam
prínosov
a
prípadných
iných
dopadov,
ktoré
pre jednotlivé cieľové skupiny

sa

dajú

očakávať

Cieľová
Počet 13
skupina
(ak
relevantné)
Zvýšenie
atraktivity
zariadení Subjekty
218
starostlivosti o deti do 3 rokov veku
poskytujúce
služby
a
starostlivosti
o deti do troch
Podpora rozvoja motoriky detí
rokov veku
V prípade viacerých cieľových skupín, doplňte dopady na každú z nich.
Dopady

Tabuľka B
Parametre úspešnosti národného projektu a spôsob vyhodnotenia parametrov14
Parameter

Spôsob vyhodnotenia

Východisková
hodnota

Počet podporených ITMS2014+
218
zariadení
starostlivosti o deti
do 3 rokov veku
dieťaťa a podpora
ich udržateľnosti
V prípade viacerých parametrov, doplňte údaje za každý z nich.

Očakávaná
hodnota, ktorá je
považovaná
za
úspešnú
80%

12. Aktivity

V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a
jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.
11
V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.
12
V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.
13
Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie.
14
Vyhodnotenie sa v prípade potreby vykonáva aj počas realizácie národného projektu.
10
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a) Uveďte detailnejší popis aktivít.
Aktivita 1.
Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity s názvom: Poskytnutie finančnej
podpory pre zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona o
službách zamestnanosti.
Príklad hlavnej aktivity v zmysle OP ĽZ: Podpora zariadení a služieb pre deti za účelom
zosúlaďovania rodinného a pracovného života (jasle, škôlky, opatrovateľky a pod.) a podpora
podnikania v oblasti služieb starostlivosti o deti s dôrazom na inovatívne prístupy, vrátane podnikov
v širšom priestore sociálnej ekonomiky.
Hlavným predmetom bude poskytnutie finančného príspevku užívateľom - zariadeniam starostlivosti
o deti do 3 rokov veku dieťaťa na úhradu vynaložených finančných prostriedkov za nákup pomôcok
a hračiek slúžiacich pre deti na rozvoj psychomotoriky, jemnej a hrubej motoriky, rozvoja reči,
komunikácie, pomôcok na rozvíjanie umeleckej a hudobnej expresie, technických, prírodovedných
zručností, pohybových aktivít či kolektívnej spolupráce. Nákup hračiek prispeje k zvýšeniu kvality
poskytovanej sociálnej služby, čo bude viesť k vyššiemu záujmu rodičov o umiestňovanie detí do týchto
zariadení, čo umožní zvýšenie zamestnanosti rodičov s malými deťmi a prispeje k zosúladeniu
rodinného a pracovného života.
V zariadeniach nejde iba o „opatrovanie dieťaťa“ ale cieľom je, aby sa zabezpečilo prostredie
s dostatočným množstvom mnohostranných a primeraných podnetov na jeho aktívny rozvoj a učenie.
Kúpa/obstaranie vhodných pomôcok (hračiek, kníh, atď..) bude mať vplyv na podporu a samotný
vývin detí, ktorým sa poskytuje starostlivosť v predmetných zariadeniach, a taktiež prispeje
k inovatívnejšiemu prístupu zariadení k starostlivosti o deti. Prostredníctvom vhodného vybavenia
zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa predpokladá aj zatraktívnenie poskytovanej
služby, ktorá má za účel podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života rodičov detí tejto
cieľovej skupiny.
Zamestnanci prijatí v rámci NP budú kontrolovať hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť nákupu
jednotlivých položiek.
Do realizácie aktivity Poskytnutie finančnej podpory pre zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku
dieťaťa podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti sa budú môcť zapojiť zariadenia
starostlivosti o deti do troch rokov veku, ktoré sú registrované v Centrálnom registri
poskytovateľov sociálnych služieb, ako poskytovatelia sociálnych služieb.
Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku sa budú môcť zapojiť na základe oznámenia
o možnosti predkladania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na jedno zariadenie v maximálnej
výške 5 000 EUR, ktorého súčasťou bude aj zoznam odporúčaných pomôcok a hračiek.
Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa vykonajú pred nákupom odporúčaných
pomôcok a hračiek prieskum trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky podložený minimálne 3
cenovými ponukami. Z každého prieskumu trhu bude spracovaná zápisnica alebo zápis, ktorý bude
zaslaný na UPSVR. Zamestnanci prijatí na NP posúdia zaslané podklady a naplnenie princípov
hospodárnosti a efektivity pri určovaní celkovej sumy zákazky.
Finančný príspevok sa môže poskytovať každému poskytovateľovi sociálnej služby v zariadení
starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorému vzniklo oprávnenie poskytovať túto
sociálnu službu, na základe splnenia právnych podmienok, zápisom do registra poskytovateľov
sociálnych služieb. Celkovo ide o 218 zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.
Cieľom je zamerať podporu na všetky zariadenia poskytujúce takúto starostlivosť.
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Podporené zariadenia musia poskytovať svoje služby minimálne 6 mesiacov po skončení NP.
Udržateľnosť bude kontrolovaná zamestnancom UPSVR prostredníctvom evidencie v Centrálnom
registri poskytovateľov sociálnych služieb 6 mesiacov po skončení realizácie aktivít NP. V prípade, že
podporené subjekty ukončia činnosť skôr, budú povinné vrátiť poskytnuté finančné prostriedky.
V rámci poskytovania nenávratného finančného príspevku jednotlivým subjektom bude uplatňovaná
Schéma pomoci de minimis č. DM – 16/2014.
Riadenie projektu
Projektové riadenie je komplexne zabezpečené projektovým manažérom, asistentom projektového
manažéra a manažérom riadenia výdavkov.
Projektové riadenie prostredníctvom uvedených pozícií bude zabezpečené prijímateľom, ktorý bude
zodpovedný za realizovanie projektu a za dodržiavanie finančných, časových a obsahových podmienok
realizácie jednotlivých aktivít projektu.
Projektový manažér (1 osoba)
Projektový manažér pôsobí v projekte ako manažér pre vytvorenie podmienok na plynulú realizáciu
projektu, riadi činnosť projektového tímu, dbá na dodržiavanie časového harmonogramu projektu,
zodpovedá za kontrolu a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov napr. plánuje, organizuje,
riadi, zabezpečuje a kontroluje aktivity projektu, komplexne pripravuje procesy na priebežné
monitorovanie aktivít, je koordinátorom pracovnej odbornej skupiny na sledovanie implementácie
výstupov, podieľa sa na vykonávaní základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a
finančnej kontroly na mieste, vykonáva ďalšie činnosti v rámci jednotlivých aktivít projektu v súlade s
organizačným poriadkom.
Minimálne kvalifikačné podmienky a odborné predpoklady na pozíciu projektový manažér:
- ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa,
- preukázateľná skúsenosť s výkonom činnosti pri projekte financovanom zo zdrojov
výhodou.

EÚ

Asistent projektového manažéra (1 osoba)
Asistent projektového manažéra sa podieľa sa na riadení a koordinácii implementácie projektu,
vykonáva priebežné sledovanie pokroku projektu, zodpovedá za správne evidovanie výsledkov projektu
a vypracováva monitorovacie správy, sumarizuje a predkladá doplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP,
záverečné a výročné monitorovacie správy projektu, podieľa sa na kontrole efektívneho vynakladania
finančných prostriedkov, spolupracuje s manažérom projektu na plánovaní, organizovaní, riadení a
kontrole aktivít projektu, podieľa sa na monitorovaní projektu, pripravuje podklady pre monitorovacie
správy, hodnotenie projektu, podieľa sa na vykonávaní finančnej kontroly, vykonáva ďalšie činnosti v
rámci jednotlivých aktivít projektu v súlade s organizačným poriadkom.
Minimálne predpoklady a kritéria na pozíciu asistent projektového manažéra:
- ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa,
- preukázateľná skúsenosť s výkonom činnosti pri projekte financovanom zo zdrojov
výhodou.

EÚ

Manažér riadenia výdavkov (1 osoba)
Manažér riadenia výdavkov sa podieľa na finančnom riadení a finančnom zabezpečení implementácie
projektu, zabezpečuje zúčtovávanie výdavkov projektu cez informačné systémy ZOVY a ITMS 2014+,
spolupracuje s príslušnými inštitúciami (MPSVaR SR, MF SR) v oblasti finančného zabezpečenia
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implementácie projektu (vrátane prípravy podkladov k finančným auditom), zabezpečuje pravidelné
zúčtovávanie projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP, so Systémom riadenia EŠ a IF, s
príručkou pre prijímateľa pre NP a ďalšími internými postupmi RO ako poskytovateľa a UPSVR ako
prijímateľa, vrátane predbežnej kontroly pri overovaní výdavkov, podieľa sa na vykonávaní základnej
finančnej kontroly a administratívnej kontroly pri realizácii finančných operácií v rámci projektu
súvisiacich s úhradou faktúr za zrealizované podaktivity projektu. Podieľa na vypracúvaní žiadosti o
zálohovú, zúčtovanie zálohovej, priebežnú a záverečnú platbu a predkladá ich, vrátane ďalších
požadovaných dokladov Riadiacemu orgánu, vykonáva ďalšie činnosti v rámci jednotlivých aktivít a
podaktivít projektu v súlade s organizačným poriadkom.
Minimálne predpoklady a kritéria na pozíciu manažér riadenia výdavkov:
- ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa,
- preukázateľná skúsenosť s výkonom činnosti pri projekte financovanom zo zdrojov
výhodou.

EÚ

Informovanosť a publicita a ostatné podporné aktivity
Publicita a informovanosť bude realizovaná v súlade s Manuálom pre informovanie a komunikáciu pre
prijímateľov v rámci EŠIF – OP ĽZ. Prijímateľ bude informovať účastníkov projektu ako aj širokú
verejnosť, že aktivity, ktoré sa realizujú v rámci projektu sa uskutočňujú vďaka prostriedkom
poskytnutým z ESF.
b) V tabuľke nižšie uveďte rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného národného
projektu realizované a ich prepojenie so špecifickými cieľmi.
Názov aktivity

Cieľ, ktorý má byť
aktivitou dosiahnutý
(podľa
sekcie
Očakávaný stav)
Poskytnutie
finančnej
Podpora zariadení
podpory pre zariadenia
starostlivosti o deti
starostlivosti o deti do 3
do troch rokov
rokov veku dieťaťa podľa
veku dieťaťa, a to
§ 54 ods. 1 písm. a)
za
účelom
zákona
o
službách
zabezpečenia
zamestnanosti
vhodných
pomôcok
na
saturáciu potrieb a
celkový
rozvoj
dieťaťa.

Spôsob
(žiadateľ
partner)
Žiadateľ

realizácie Predpokladaný počet
a/alebo mesiacov realizácie
aktivity
22 mesiacov

V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich.
13. Rozpočet
Jasne uveďte, ako bol pripravovaný indikatívny rozpočet a ako spĺňa kritérium „hodnota za
peniaze“, t. j. akým spôsobom bola odhadnutá cena za každú položku, napr. prieskum trhu, analýza
minulých výdavkov spojených s podobnými aktivitami, nezávislý znalecký posudok, v prípade, ak
príprave projektu predchádza vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej výsledkom je, o. i. aj
určenie výšky alokácie, je potrebné uviesť túto štúdiu ako zdroj určenia výšky finančných
prostriedkov. Skupiny výdavkov doplňte v súlade s MP CKO č. 4 k číselníku oprávnených
výdavkov v platnom znení. V prípade operačných programov implementujúcich infraštruktúrne
projekty, ako aj projekty súvisiace s obnovou mobilných prostriedkov, sa do ukončenia verejného
obstarávania uvádzajú položky rozpočtu len do úrovne aktivít.
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Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu a ich výstižné
zdôvodnenie
Predpokladané
finančné prostriedky
na hlavné aktivity

Celková suma

Uveďte plánované vecné vymedzenie
Skupina výdavkov 352 Poskytnutie dotácií,
príspevkov voči tretím osobám: Poskytnutie finančnej
podpory pre zariadenia starostlivosti o deti do 3
rokov veku dieťaťa podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona o
službách zamestnanosti v 218 zariadeniach, z toho v
rámci MRR v 163 a v rámci VRR v 55 zariadeniach.
Výška finančného príspevku na jedno zariadenie vo
výške 5 000 EUR. Počet zapojených zariadení 218 *
5 000 € = 1 090 000,00 €.
Skupina výdavkov 521 Mzdové výdavky:
Projektový manažér (1 osoba) - východiskom pre
výpočet je suma 2 812,25 € / mesiac, určená ako
priemerná na základe mzdovej politiky UPSVR,
násobená počtom zamestnancov 1 a obdobím
vykonávania pracovnej činnosti 20 mesiacov. Uvedená
východisková suma zohľadňuje predpokladané navýšenie
miezd vo verejnej správe podľa návrhu zákona, ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Uvedený zamestnanec je
zamestnancom na trvalý pracovný pomer.
Prepočet: 2 812,25 € * 20 mes. = 56 245,00 €.

Aktivita Poskytnutie
finančnej podpory pre
zariadenia
starostlivosti o deti do
3 rokov veku dieťaťa

1 253 374,80 EUR

Asistent projektového manažéra (1 osoba) východiskom pre výpočet je suma 2 660,22 € / mesiac,
určená ako priemerná na základe mzdovej politiky
UPSVR, násobená počtom zamestnancov 1 a obdobím
vykonávania pracovnej činnosti 20 mesiacov. Uvedená
východisková suma zohľadňuje predpokladané navýšenie
miezd vo verejnej správe podľa návrhu zákona, ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Uvedený zamestnanec je
zamestnancom na trvalý pracovný pomer.
Prepočet: 2 660,22 € * 20 mes. = 53 204,40 €.
Manažér riadenia výdavkov (1 osoba) - východiskom
pre výpočet je suma 2 696,27 € / mesiac, určená ako
priemerná na základe mzdovej politiky UPSVR,
násobená počtom zamestnancov 1 a obdobím
vykonávania pracovnej činnosti 20 mesiacov. Uvedená
východisková suma zohľadňuje predpokladané navýšenie
miezd vo verejnej správe podľa návrhu zákona, ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Uvedený zamestnanec je
zamestnancom na trvalý pracovný pomer.
Prepočet: 2 696,27 € * 20 mes. = 53 925,40 €.
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Hlavné aktivity
SPOLU
Skupina výdavkov
902 - Paušálna
sadzba
na
nepriame výdavky
určené na základe
nákladov
na
zamestnancov
(nariadenie
1303/2013, čl. 68,
písm. b)

CELKOM

MPSVR SR

Príloha č. 5.4 1.1

1 253 374,80 EUR

24 506,22 EUR

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na
základe nákladov na zamestnancov (nariadenie
1303/2013, čl. 68, písm. b) vo výške 15%

1 277 881,02 EUR

14. Deklarujte, že NP vyhovuje zásade doplnkovosti (t. j. nenahrádza verejné
alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky členského štátu v súlade s článkom 95 všeobecného
nariadenia).
Nenahrádza a nefinancuje konkrétne príspevky, ktoré sú definované v zákone. Ide o nástroj, ktorý
má doplnkový charakter.
15. Bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov? Ak áno, aký typ?

V rámci projektu bude použité zjednodušené vykazovanie výdavkov - paušálna sadzba do
výšky 15% oprávnených priamych nákladov na zamestnancov - 902 - Paušálna sadzba na
nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl.
68, písm. b)
16. Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov
Informácie sa vypĺňajú iba pre investičné15 typy projektov.
Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov
Existuje
relevantná
štúdia
uskutočniteľnosti16 ? (áno/nie)
Ak je štúdia
uskutočniteľnosti
dostupná na internete , uveďte jej
názov a internetovú adresu, kde je
štúdia zverejnená
V prípade, že štúdia uskutočniteľnosti
nie je dostupná na internete, uveďte
webové sídlo a termín, v ktorom
predpokladáte
jej
zverejnenie
(mesiac/rok)
Vypracoval: (vecne príslušný útvar MPSVR SR - odbor sociálnych služieb | sekcia sociálnej politiky)

Investičný projekt – dlhodobá alokácia finančného aj nefinančného kapitálu na naplnenie investičného zámeru
až do etapy, kedy projekt vstúpi do prevádzkovej etapy a prípadne začne generovať stabilné príjmy. Investičný
projekt smeruje k: výstavbe stavby alebo jej technickému zhodnoteniu; nákupu pozemkov, budov, objektov alebo
ich častí; nákupu strojov, prístrojov, tovarov a zariadení; obstaraniu nehmotného majetku vrátane softvéru. Zdroj:
Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR.
16
Pozri aj Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu k návrhu Rámca na hodnotenie verejných
investičných projektov v SR (dostupné na:
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598 )
15

