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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľ usmernenia 

Cieľom usmernenia č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-23 (ďalej len „výzva“) je úprava výzvy 
v súvislosti s: 

 navýšením alokácie výzvy, 

 predĺžením termínu uzavretia prebiehajúceho hodnotiaceho kola, 

 úpravou spôsobu komunikácie s poskytovateľom prostredníctvom osobných konzultácií počas 
trvania mimoriadnej situácie. 

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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“). 

Usmernením č. 2 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  

1. Navýšenie alokácie výzvy  

Vo výzve v časti 1.3 - Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) 
sa upravuje indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na 
výzvu zo sumy 10 000 000 EUR na sumu 18 000 000 EUR. 

Zdôvodnenie:  

Dôvodom tejto zmeny je pretrvávajúci záujem žiadateľov o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku v rámci tejto výzvy, ako aj snaha poskytovateľa zabezpečiť plynulé a efektívne využitie 
finančných prostriedkov z operačného programu Integrovaná infraštruktúra. 

2. Predĺženie termínu uzavretia prebiehajúceho hodnotiaceho kola  

V dokumente výzvy v časti 1.5 - Časový harmonogram konania o ŽoNFP v tabuľke termínov 
uzavretia hodnotiacich kôl sa posúva termín uzavretia prebiehajúceho druhého hodnotiaceho 
kola z 30.09.2020 na 31.10.2020.  

Zdôvodnenie:  

Dôvodom tejto zmeny je poskytnúť žiadateľom širší časový rámec na prípravu ŽoNFP v rámci 
prebiehajúceho hodnotiaceho kola, ktoré bude zároveň pravdepodobne posledným možným 
termínom na predloženie ŽoNFP.  

Presný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený na webovom sídle www.opvai.sk. Po tomto 
dátume už nebude možné ŽoNFP predkladať 

3. Úprava spôsobu komunikácie s poskytovateľom prostredníctvom osobných konzultácií počas 
trvania mimoriadnej situácie 

V dokumente výzvy v časti 1.7 – Kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie 
s poskytovateľom sa: 

 vypúšťa tretí odsek v znení „Počas trvania mimoriadnej situácie nebudú žiadateľom 
poskytované telefonické ani osobné konzultácie. Žiadateľ môže svoje otázky súvisiace s 

http://www.opvai.sk/
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prípravou ŽoNFP zasielať výlučne písomne, pričom odporúčame zasielať ich na  e-mailovú 
adresu vyzvy@mhsr.sk“.  

 za prvú vetu šiesteho odseku vkladá veta v znení: „Počas trvania mimoriadnej situácie budú 
osobné konzultácie prebiehať len v prípade, ak to dovolí epidemiologická situácia“. 

Zdôvodnenie:  

Dôvodom tejto zmeny je vzhľadom na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu poskytovať osobné 
konzultácie v súlade s odporúčaniami prijatými na zabránenie šírenia nového koronavírusu 
spôsobujúceho ochorenie COVID-19.   

 

Usmernením č. 2 sa v plnom rozsahu nahrádza: 

- text výzvy v znení Usmernenia č. 1 za text výzvy v znení Usmernenia č. 2. 

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. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t.j. od 04. 09. 2020.  

Zmeny vykonané Usmernením č. 2 sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto 
výzvy. 
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