
Výzva na výber partnerskej organizácie 

/časovo otvorená výzva/ 

pre Opatrenie 3 Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci 2014 – 

2020 – Podpora distribúcie darovaných potravín (ďalej len „Opatrenie 3“) 

V zmysle Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci 2014 – 

2020 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ÚPSVR“) ako prijímateľ 

vyzýva 

humanitárne a iné organizácie na zapojenie sa do Operačného programu potravinovej 

a základnej materiálnej pomoci 2014 - 2020 – Opatrenie 3 ako partnerská organizácia (ďalej 

len „PO“). 

 Úlohou  PO v rámci Opatrenia 3 je distribúcia darovaných potravín, a to priamo 

neziskovým poskytovateľom sociálnych sluţieb krízovej intervencie (zákon č. 448/2008 Z. z. 

o sociálnych sluţbách ako napr. útulok, zariadenie núdzového bývania a pod.) a zariadeniam 

sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately (zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej 

ochrane detí a o sociálnej kuratele ako napr. krízové alebo resocializačné stredisko, detský 

domov). 

 

Opatrenie 3 sa bude realizovať priebežne počas celej doby platnosti Zmluvy 

o partnerstve prípadne do vyčerpania oprávnených finančných prostriedkov alokovaných pre 

Opatrenie 3. 

Kritérium pre výber partnerských organizácií 

 Distribuovala organizácia počas ostatných 2 rokov potraviny v objeme najmenej 10 

ton? 

Identifikácia konečných príjemcov 

Identifikácia konečných príjemcov (ďalej len „KP“) vyplýva z Operačného programu 

potravinovej a základnej materiálnej pomoci 2014 - 2020 a jej zdrojom bude zoznam 

registrovaných neziskových a verejných poskytovateľov a evidencia zariadení, zoznam 

akreditovaných subjektov a zoznam štátnych detských domovov. Aktuálne zoznamy PO 

poskytne ÚPSVR formou zverejnenia na webovej stránke. Zoznamy sú neoddeliteľnou 

prílohou tejto výzvy. Následné štvrťročné aktualizácie budú uverejnené na stránke ÚPSVR.  

Na zverejnenú Výzvu na výber PO na internetovej stránke ÚPSVR je potrebné 

reagovať vyplnením a odoslaním priloţenej Prihlášky poštovou prepravou na niţšie uvedenú 

adresu. Súčasťou prihlášky sú aj prílohy preukazujúce splnenie základného kritéria na výber 

partnerskej organizácie (zoznam dokumentov je v kompetencii záujemcu, napr. darovacie 

zmluvy, referencie od darcov, príp. príjemcov darovaných potravín, prepravné dokumenty 

a i).   



O výsledku výberu budú prihlásené organizácie informované písomnou formou do 30 

pracovných dní od dátumu prihlásenia. ÚPSVR je oprávnené vyţiadať doplňujúce podklady 

alebo informácie od prihlásených organizácií. V takomto prípade sa uvedená lehota predĺţi 

o nevyhnutne potrebný čas na zaslanie a spracovanie poţadovaných dokladov, resp. 

informácií. 

Výzva je časovo otvorená, a to najdlhšie do uplynutia termínu oprávnenosti výdavkov 

Operačného programu potravinovej a materiálnej pomoci, t. j. najneskôr do 31.12.2023, 

prípadne do vyčerpania oprávnených finančných prostriedkov alokovaných na Opatrenie 3. 

S PO vybranými na základe kritéria bude uzavretá Zmluva o partnerstve, a to na 

obdobie 1 roka s možnosťou predĺženia, avšak nie viac ako na dobu 4 rokov.  

 PO má nárok na úhradu nákladov na dopravu a/alebo skladovanie darovaných 

potravín. PO je povinná pri realizácii Opatrenia 3 dodávateľským spôsobom uplatňovať 

pravidlá EÚ, zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, Pokyn GR Sekcie kontroly 1/2015 k overovaniu 

zadávania zákaziek na realizáciu verejných obstarávaní uskutočnených partnerskými 

organizáciami v rámci potravinovej a základnej materiálnej pomoci – OP FEAD 2014 – 2020 

a ostané všeobecne záväzné právne predpisy SR a EÚ (napr. v oblasti účtovníctva a pod.).  

V prípade doplňujúcich otázok nás môţete kontaktovať prostredníctvom e-mailu: 

fead@upsvr.gov.sk. 

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Špitálska 8, 812 67  Bratislava 

Pracovisko: Ţupné nám. 5 - 6, 811 03  Bratislava 

 

V Bratislave   26.11.2015 

mailto:fead@upsvr.gov.sk

