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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľ usmernenia 

Cieľom usmernenia č. 5 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 úprava výzvy 
v súvislosti s: 

 mimoriadnou situáciou, ktorú vláda Slovenskej republiky vyhlásila na celom území krajiny dňa 
12. 3. 2020 v dôsledku šíriaceho sa ochorenia COVID-19 (ďalej len „mimoriadna situácia“), 

 zlúčením operačného programu Integrovaná infraštruktúra s operačným programom Výskum a 
inovácie. 

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. 1 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra 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 a zdôvodnenie zmien  

Mimoriadna situácia 

 V súvislosti s mimoriadnou situáciou dochádza k zníženiu finančných prostriedkov vyčlenených na 
výzvu. Vo výzve v časti 1.3 - Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu sa 
upravuje  indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu z výšky 
170 000 000 EUR na sumu 100 000 000 EUR.   

Zdôvodnenie: Dôvodom tejto zmeny je potreba uvoľnenia finančných prostriedkov na riešenie 
opatrení, ktoré vláda SR prijala s cieľom zmierniť negatívne dopady na ekonomiku v súvislosti so 
šírením ochorenia COVID-19.   

 V súvislosti s mimoriadnou situáciou dochádza k posunu termínu uzavretia 5. hodnotiaceho kola. Vo 
výzve v časti 1.5 - Časový harmonogram konania o ŽoNFP sa v tabuľke termínov uzavretia 
hodnotiacich kôl upravuje termín uzavretia 5. hodnotiaceho kola z 30. 4. 2020 na 30. 6. 2020. 

Zdôvodnenie: Dôvodom tejto zmeny je zohľadnenie mimoriadnej situácie a poskytnutie žiadateľom 
širšieho časového rámca na prípravu ŽoNFP. 

 V súvislosti s mimoriadnou situáciou dochádza k predĺženiu lehoty na doplnenie údajov a informácií, 
na základe ktorých žiadateľ odstráni pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti ŽoNFP. V prílohe č. 2 
výzvy - Príručka pre žiadateľa, kapitola 4.1 - Administratívne overenie sa predlžuje lehota na 
doplnenie ŽoNFP zo 7 pracovných dní na 21 pracovných dní od doručenia výzvy na doplnenie 
ŽoNFP s možnosťou ďalšieho predĺženia v objektívne odôvodnených prípadoch. 

Zdôvodnenie: Dôvodom tejto zmeny je zabezpečenie čo najplynulejšieho procesu konania o ŽoNFP 
počas trvania mimoriadnej situácie a minimalizácia možných negatívnych dopadov na schvaľovací 
proces jednotlivých ŽoNFP. 

 V súvislosti s mimoriadnou situáciou zároveň dochádza k nasledovným úpravám: 

- v dokumente výzvy, v časti 1.5 - Časový harmonogram konania o ŽoNFP sa vkladá poznámka 
pod čiarou v zmysle ktorej môže dôjsť počas trvania mimoriadnej situácie k predĺženiu 70 dňovej 
lehoty na vydanie rozhodnutia v zmysle Systému riadenia EŠIF,  

- v dokumente výzvy, v častiach 1.6 - Miesto a spôsob podania ŽoNFP a 1.7 - Kontaktné údaje 
poskytovateľa a spôsob komunikácie s poskytovateľom sa dopĺňajú upozornenia, resp. 
odporúčania súvisiace so spôsobom predkladania ŽoNFP a spôsobom komunikácie 
s poskytovateľom v rámci prípravy ŽoNFP, 
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- V prílohe č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, v kapitole 2.2 - Predloženie písomnej formy ŽoNFP 
a v kapitole 4.1 - Administratívne overenie sa dopĺňajú/upravujú ustanovenia súvisiace so 
spôsobom predkladania ŽoNFP, spôsobom komunikácie s poskytovateľom v rámci prípravy 
ŽoNFP a spôsobom doručovania dokumentov vydaných poskytovateľom v elektronickej forme v 
prípade, ak elektronická schránka adresáta nie je aktivovaná na doručovanie, a to 
prostredníctvom služby modulu elektronického doručovania (Centrálne úradné doručovanie), 
v rámci ktorej sa vyhotovujú a doručujú listinné rovnopisy elektronických úradných dokumentov. 

Zlúčenie operačného programu Integrovaná infraštruktúra s operačným programom Výskum a inovácie  

 V texte výzvy v časti 1. Formálne náležitosti a v texte prílohy č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa 
(v časti 1.1 - Cieľ príručky) sa vkladá poznámka pod čiarou v zmysle ktorej došlo Rozhodnutím EK 
s účinnosťou od 13. 12. 2019 k schváleniu zlúčenia operačného programu Integrovaná infraštruktúra 
s operačným programom Výskum a inovácie.  

Zdôvodnenie: Dôvodom tejto zmeny je zohľadnenie platného stavu, t.j. zlúčenia operačného 
programu Integrovaná infraštruktúra s operačným programom Výskum a inovácie, v rámci 
výzvy. Uznesením vlády SR č. 522 zo dňa 23. 10. 2019 došlo k doplneniu uznesenia vlády SR č. 
171 zo 16. apríla 2014, v zmysle ktorého sa Ministerstvo hospodárstva SR určuje ako 
sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra. Dňa 18. 12. 2019 
nadobudla účinnosť zmluva o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu pre operačný program 
Integrovaná infraštruktúra sprostredkovateľským orgánom uzavretá medzi Ministerstvom dopravy 
a výstavby SR ako riadiacim orgánom a Ministerstvom hospodárstva SR ako sprostredkovateľským 
orgánom. V zmysle ustanovenia § 8 ods. 7 v spojení s § 54 ods. 1 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 účinnom od 27.12.2019 zlúčením 
operačných programov zostávajú právne účinky výzvy vyhlásenej poskytovateľom zanikajúceho 
operačného programu po zlúčení operačných programov zachované.  

 

 

Usmernením č. 5 sa v plnom rozsahu nahrádza: 

- text výzvy v znení Usmernenia č. 4 za text výzvy v znení Usmernenia č. 5, 

- prílohu č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, verzia č. 4 za prílohu č. 2 výzvy - Príručka pre 
žiadateľa v znení Usmernenia č. 5. 

 

Výzva 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. 5 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t.j. od 7. 4. 2020.  

Zmeny vykonané Usmernením č. 5 sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené ku dňu nadobudnutia 
účinnosti Usmernenia č. 5 (s výnimkou zmeny v lehote na doplnenie ŽoNFP, ktorá sa týka výlučne 
ŽoNFP, vo vzťahu ku ktorým bola alebo bude doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, pričom lehota na 
doplnenie ŽoNFP alebo jej časť plynula alebo bude plynúť počas trvania mimoriadnej situácie), ako aj 
na všetky ŽoNFP predložené po nadobudnutí účinnosti Usmernenia č. 5. 
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