
  

 

 

          

   

 

 
 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie 

 
 

vydáva 

 
USMERNENIE č. 3 

 

k vyzvaniu na predloženie projektov technickej pomoci Ministerstva 
hospodárstva SR ako sprostredkovateľského orgánu pre operačný program 

Výskum a inovácie s kódom OPVaI-MH/TP/2017/5.1.1/5.1.2-03 
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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľ usmernenia  

Cieľom Usmernenia č. 3 k vyzvaniu na predloženie projektov technickej pomoci Ministerstva 
hospodárstva SR ako sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Výskum a inovácie 
s kódom OPVaI-MH/TP/2017/5.1.1/5.1.2-03 (ďalej len „Usmernenie č. 3“) je úprava vyzvania vo 
vzťahu k povinnosti elektronickej komunikácie v rámci výkonu verejnej moci, ktorá pre orgány 
verejnej moci vyplýva zo zákona č.  305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), ako aj 
zefektívnenie predkladania formulára ŽoNFP vrátane príloh v elektronickej forme prostredníctvom 
ITMS2014+ v súlade s aktuálne platným Systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných 
fondov.  

Právny základ  

Právnym základom pre zmenu vyzvania 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 vyzvanie spôsobom, ktorým nedochádza 
k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

Popis zmeny:  

V rámci vyzvania bol v časti 1.6 Miesto a spôsob podania ŽoNFP upravený spôsob predkladania 
formulára ŽoNFP, okrem povinného predkladania ŽoNFP vrátane príloh cez verejnú časť ITMS2014+, 
zároveň aj elektronicky (bez príloh) prostredníctvom elektronickej schránky MH SR.  

Pre žiadateľa bola doplnená aj informácia, že nie je povinný prostredníctvom elektronickej schránky 
predkladať povinné prílohy ŽoNFP, ale ich len vložiť do ITMS2014+ v zmysle popisu a vo formáte 
stanovenom vo vyzvaní v kapitole 2. Podmienky poskytnutia príspevku, ktorá bola taktiež 
v relevantných častiach upravená s ohľadom na povinný spôsob elektronickej komunikácie. 
V nadväznosti na uvedené bola upravená aj príloha č. 2 ŽoNFP – Rozpočet projektu, v rámci ktorej 
bola odstránená povinnosť podpisovať jednotlivé časti prílohy, vzhľadom na to, že dokument je 
vytvorený ako elektronický dokument a do ITMS2014+ ho môže vkladať a odosielať do neverejnej 
časti len oprávnená osoba. 

V nadväznosti na úpravu spôsobu predkladania formulára ŽoNFP a povinných príloh ŽoNFP bola 
primerane upravená aj kapitola 3.1 Overovanie podmienok poskytnutia príspevku v časti  týkajúcej 
sa popisu predkladania chýbajúcich náležitostí formulára ŽoNFP a príloh. 

Zdôvodnenie: 

Dôvodom vyššie uvedených zmien sú ustanovenia zákona o e-Governmente, ktorý orgánom verejnej 
moci ukladá pri výkone verejnej moci povinnosť komunikovať elektronicky.

 

Usmernením č. 3 sa v plnom rozsahu nahrádza Vyzvanie na predloženie projektov technickej pomoci 
Ministerstva hospodárstva SR ako sprostredkovateľského orgánu pre OP VaI za Vyzvanie na 
predloženie projektov technickej pomoci Ministerstva hospodárstva SR ako sprostredkovateľského 
orgánu pre OP VaI v znení Usmernenia č. 3, ktorého znenie je zverejnené na webovom sídle 
www.opvai.sk vo forme so sledovaním vykonaných zmien.   

https://www.opvai.sk/
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ÚČINNOSŤ ZMIEN  

Usmernenie č. 3 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t.j. od 25.11.2019.  

Zmeny vykonané Usmernením č. 3 sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po nadobudnutí účinnosti 
Usmernenia č. 3. 

 

  


