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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľ usmernenia 

Cieľom usmernenia č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 (ďalej len „výzva“) je 

zohľadnenie zmien vyplývajúcich z legislatívy, konkrétne zákona č. 154/2019 Z. z., ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 

fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka 

a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a 

investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení 

zákona č. 113/2018 Z. z. (ďalej len „novela zákona o príspevku z EŠIF“). 

S účinnosťou od 1. júla 2019 sa na základe novely zákona o príspevku z EŠIF vypúšťa potreba 

súhlasu dotknutej osoby na vyžiadanie výpisu z registra trestov a túto skutočnosť je potrebné 

zohľadniť v znení výzvy, ako aj v jej príslušných prílohách. 

Právny základ 

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku 

poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“). 

Usmernením č. 3 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade 
s ustanovením § 17 ods. 6 zákona o príspevku z EŠIF mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza 
k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.  

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

Popis zmeny:  

1. Vo výzve v časti 2.1 Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť žiadateľa, 

Podmienka poskytnutia príspevku č. 10 Podmienka, že 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 poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z 

trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, 

alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe bol upravený 

názov prílohy č. 12 ŽoNFP na „Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov“ 

a zároveň došlo k vypusteniu slov “súhlas“, „udelenie súhlasu“, resp. „súhlasu udeleného“ 

v príslušných gramatických tvaroch a ich nahradeniu slovami „údaje potrebné“, „poskytnutie 

údajov“, resp. „údaje poskytnuté“ v príslušných gramatických tvaroch. Názov prílohy č. 12 

ŽoNFP bol zároveň upravený aj časti 6. Prílohy výzvy. 

2. V prílohe č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa v časti 3.1 Vypracovanie a povinné prílohy 

formulára ŽoNFP bol v rámci prílohy ŽoNFP č. 12 upravený názov prílohy na „Údaje potrebné 

na vyžiadanie výpisu z registra trestov“  a zároveň došlo k vypusteniu slov “súhlas“, „súhlas 

pre poskytnutie“, „udelenie“ v príslušných gramatických tvaroch a ich nahradeniu slovami 

„údaje potrebné na vyžiadanie“, „poskytnutie údajov“, resp. „údaje poskytnuté“ v príslušných 

gramatických tvaroch. 

3. V prílohe č. 1 výzvy - Žiadosť o NFP, vo  formulári prílohy č. 12 ŽoNFP sa mení názov prílohy 

na „Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov“ a celé znenie prílohy sa nahrádza 

novým znením. 
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4. V Inštrukcii k vyplneniu žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku sa v časti 

14. Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP mení pri relevantných podmienkach poskytnutia 

príspevku názov prílohy „Súhlas pre poskytnutie výpisu z RT“ na názov „Údaje potrebné na 

vyžiadanie výpisu z registra trestov“. Zohľadňujúc technické možnosti integračnej akcie 

v ITMS2014+ bol za názvom povinnej prílohy odstránený text v zátvorke. Zároveň bol v časti 

15. Čestné vyhlásenie žiadateľa v rámci vyhlásení RO odstránený text v jedenástej odrážke 

v znení: „a zároveň udeľujem poskytovateľovi súhlas na overenie predmetných skutočností 

prostredníctvom overenia údajov v ITMS2014+, resp. v informačnom systéme verejnej správy 

(https://oversi.gov.sk)“.  

Zdôvodnenie: Dôvodom všetkých uvedených úprav vykonaných v texte výzvy, ako aj v prílohe č. 2 

výzvy – Príručka pre žiadateľa, v prílohe č. 12 ŽoNFP - Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra 

trestov a v Inštrukcii k vyplneniu žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, je 

zosúladenie predmetných ustanovení s novelou zákona o príspevku z EŠIF, na základe ktorej došlo 

s účinnosťou od 1. júla 2019 k vypusteniu potreby súhlasu dotknutej osoby na vyžiadanie výpisu 

z registra trestov. 

Usmernením č. 3 sa v plnom rozsahu nahrádza: 

- text výzvy; 

- príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 2; 

- príloha č. 1 výzvy – Žiadosť o NFP, formulár prílohy č. 12 ŽoNFP– Súhlas pre poskytnutie 

výpisu z registra trestov; 

- Inštrukcia k vyplneniu žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. 

Výzva vrátane jej príloh je zverejnená v úplnom znení vo forme so sledovaním vykonaných zmien 

na webovom sídle www.opvai.sk. 

ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 

Usmernenie č. 3 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t.j. od 01. 07. 2019.  

Zmeny vykonané Usmernením č. 3 sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po nadobudnutí 
účinnosti Usmernenia č. 3 vrátane všetkých ŽoNFP predložených v deň nadobudnutia účinnosti tohto 
usmernenia.  
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