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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/2020/11.3-25 (ďalej len „výzva“) je upraviť výzvu  
z dôvodu zlepšenia zrozumiteľnosti dokumentácie výzvy a v súvislosti s odstránením zrejmých 
nesprávností. 

Právny základ 

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 57 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 (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“). 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

Popis a zdôvodnenie zmeny  

Úpravy vyplývajúce z Usmernenia č. 2 boli vykonané v nasledovných dokumentoch výzvy: 

 V texte výzvy:  

- sa upravuje poznámka pod čiarou č. 44 v súvislosti so zabezpečením prevádzkyschopnosti 
predmetu projektu a riadnej prevádzky. 

Zdôvodnenie: Dôvodom úpravy je zosúladenie predmetnej poznámky pod čiarou so 
záväzkom žiadateľa/prijímateľa umožniť v čase udržateľnosti projektu (3 roky) využívať 
dlhodobý majetok obstaraný v rámci projektu na účely praktického vyučovania žiakov 
stredných odborných škôl.  

 V prílohe č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP – Inštrukcia k vyplneniu ŽoNFP: 

- boli premietnuté zmeny vyplývajúce z úpravy výzvy. 

 

 V prílohe č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP – vo formulári prílohy č. 5 ŽoNFP - Dokumentácia  

k oprávneným výdavkom 

- sa v hárku 5.3 dopĺňa vysvetľujúca poznámka k výpočtu ukazovateľa „Potenciál tvorby 
pridanej hodnoty (PTPH). 

Zdôvodnenie: Dôvodom úpravy je doplnenie inštrukcie k výpočtu ukazovateľa „Potenciál 
tvorby pridanej hodnoty, a to pri hodnotách „Pridaná hodnota“ a „Aktíva“ podľa jednotlivých 
sústav účtovníctva. 

 Príloha č. 3 výzvy - Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných 
podnikov grantovou formou sa nahrádza aktualizovaným znením. 

 

Usmernením č. 2 sa v plnom rozsahu nahrádza: 

- text výzvy, 

- Inštrukcia k vyplneniu ŽoNFP, ktorá je súčasťou prílohy č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP, 

- Formulár prílohy č. 5 ŽoNFP - Dokumentácia k oprávneným výdavkom, ktorá je súčasťou 
prílohy č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP, 

- Príloha č. 3 výzvy - Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných 
podnikov grantovou formou v znení dodatku č. 5. 
 

Všetky zmenou dotknuté dokumenty výzvy sú zverejnené v úplnom znení vo forme so sledovaním 
vykonaných zmien na webovom sídle www.opvai.sk. 

http://www.opvai.sk/


 
 

3/3 

 

ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 

Usmernenie č. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t.j. od 24. 09. 2020.  

Zmeny vykonané Usmernením č. 2 sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci výzvy po 
nadobudnutí účinnosti Usmernenia č. 2 ako aj na všetky ŽoNFP predložené ku dňu nadobudnutia 
účinnosti Usmernenia č. 2.  

Vzhľadom k tomu, že úprava dokumentácie výzvy v zmysle Usmernenia č. 2 sa týka aj údajov a 
informácií v rámci prílohy č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP – Inštrukcia k vyplneniu ŽoNFP, žiadatelia, 
ktorí predložili svoje ŽoNFP ku dňu nadobudnutia účinnosti Usmernenia č. 2, budú vyzvaní na 
opätovné predloženie formulára ŽoNFP v zmysle Usmernenia č. 2. 

 


