
 

 

 

 

 

Návod pre prijímateľov  

ohľadom správy a predloženia verejných obstarávaní  

vo verejnej časti ITMS2014+ 

 

 

 

Návod definuje len parciálnu oblasť využívania funkcionality evidencie Verejného obstarávania vo 

verejnej časti ITMS2014+. 

Cieľom návodu je poskytnúť technicko-funkčný popis funkcionality spojenej s evidovaním, 

aktualizáciou a predložením verejného obstarávania na neverejnú časť ITMS2014+. Návod je primárne 

určený pre Prijímateľov, ktorých projekty boli schválené v rámci vyhlásených výziev, ktorých 

vyhlasovateľom bola Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program 

Integrovaná infraštruktúra. 

Návod nenahrádza žiadne záväzné postupy alebo metodické usmernenia týkajúce sa verejných 

obstarávaní, ale len detailnejšie popisuje proces aktualizácie údajov na projekte pre verejné 

obstarávania a ich rôzne spôsoby predloženia, vrátane žiadosti o vykonanie kontroly a je plne v súlade 

s aktuálne platným Usmernením CKO č. 7 – Evidovanie verejného obstarávania v systéme ITMS2014+ 

(ďalej aj „Usmernenie“) (https://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/4868_usmernenie-cko-c-

7-verzia-2.zip). 

 

 

 

 

Návod je platný pre verziu: 15.4.22 #5869 2021-11-15 

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/4868_usmernenie-cko-c-7-verzia-2.zip
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/4868_usmernenie-cko-c-7-verzia-2.zip
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Proces aktualizácie údajov VO na projekte (priradenie a odradenie VO) 

V detaile projektu, si používateľ vyberie záložku <Verejné obstarávanie a riziká projektu>. Aktivovaná záložka 

zmení farbu na červenú, ako je vidieť na obr. č. 1. V uvedenej záložke sa nachádza sekcia VEREJNÉ 

OBSTARÁVANIE, ktorá identifikuje zoznam priradených VO na projekte s ich stavmi.  

Z uvedeného zoznamu stavov VO sa používateľ vie rozhodnúť, ktoré VO je potrebné aktualizovať. Na výber 

má možnosť odradiť už neaktuálne, alebo priradiť nové aktuálne VO na projekte. Kliknutím na konkrétny 

názov verejného obstarávania sa používateľ dostane do needitovateľného detailu, kde v záložke <Priradené 

aktivity> môže vidieť, aká hodnota z celkovej hodnoty zákazky pripadá na jednotlivú aktivitu projektu. 

Používateľ pomocou tlačidla <Detail verejného obstarávania> si zobrazí uvedené VO, ktoré primárne slúži len 

na jeho zobrazenie a nie na jeho editáciu. V tejto súvislosti vám odporúčame vykonávať editáciu priamo 

v evidencii VO dostupné cez hlavné menu aplikácie.  

 
obr. 1. detail projektu – aktivovaná záložka. 

Pomocou prekopírovania „kódu VO“, ktorý si Používateľ vloží do vyhľadávacieho okna evidencie VO a zo 

stránky zoznamu svojich verejných obstarávaní sa cez vyfiltrovaný názov VO dostane priamo do detailu 

príslušného VO. 

Odradenie priradeného VO na projekte 

Pokiaľ používateľ identifikoval také VO, ktoré stratilo svoju opodstatnenosť priradenia na projekt, tak 

prostredníctvom elektronickej komunikácie požiada SO/VA o neformálnu zmenu projektu. V detaile projektu 

si používateľ pomocou tlačidla <Komunikácia> zobrazí objekt rovnomennej evidencie, kde si výberom zvolí 

typ odchádzajúcej komunikácie (Komunikácia k objektu – odchádzajúca). Následne si používateľ 

prostredníctvom tlačidla <+Vytvoriť> spustí 2-krokového sprievodcu pre vytvorenie komunikácie. Výberom 

adresáta si zvolí orgán SO/VA a vyplní uvedené náležitosti, ako sú uvedené nižšie v technicko-funkčnom 

postupe. Používateľ má na výber, či zoznam odradených VO uvedie do textového poľa položky „Text:“ alebo 

si vloží ako prílohu samostatný dokument, v ktorom bude uvedený zoznam VO, ktoré požaduje na projekte 

odradiť. Dokument môže byť ľubovoľného textového typu (.DOC/.DOCX, .XLS/.XLSX alebo .PDF). Predmetný 

dokument vloží do sekcie 8. PRÍLOHY. Rovnako je uvedený aj postup jeho zaevidovania v technicko-funkčnom 

postupe. 

V detaile vytvorenej odchádzajúcej komunikácie používateľ ešte vyplní v sekcii 3. OSOBY V KOMUNIKÁCII 

minimálne jednu kontaktnú osobu, ktorá bude konať vo veci komunikácie. V prípade potreby je ešte možná 

úprava textových častí v sekcii 7. OBSAH KOMUNIKÁCIE. Pomocou tlačidla <Kontrola> si používateľ overí 

úplnosť vyplnenia všetkých povinných polí a tlačidlom <Odoslať> spustí proces odoslania na neverejnú časť 

ITMS2014+. Keďže ide o neformálne podanie, nie je potrebný podpis štatutárneho/ných zástupca/ov. 

Po zapracovaní zmeny na projekte sa zmeny o odradených VO na projekte prejavia okamžite, pričom 

používateľ si túto skutočnosť môže overiť priamo v zozname verejných obstarávaní, ktoré sa nachádzajú 

v záložke <Verejné obstarávanie a riziká projektu> v detaile príslušného projektu. 
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Odradené VO však nie je možné zmazať, lebo predmetné VO sú ešte priradené na evidencii ŽoNFP, ktoré sú 

v stave Schválená a v tomto prípade nie je možnosť VO v evidencii ani zneplatniť. Nepredložené a k žiadnej 

evidencii nepriradené VO je však možné zmazať. 

Vytvorenie neformálnej komunikácie 

Projekty  Projekty - Zoznam  Detail projektu 

 <Komunikácia> 

 <Komunikácia k objektu - odchádzajúca> 

 <+ Vytvoriť> 

 <  > 

① Základné údaje: 

Orgán: Sprostredkovateľský orgán OP II - VA 

    <+ Vybrať adresáta> 
 Vložením kódu „SORO_OPII_VA“ do vyhľadávacieho poľa vybrať orgán. 

Subjekt: Výskumná agentúra 

IČO: 31819494 

DIČ: 2022295539 

Adresa: Sliačska 1, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 

Identifikácia evidencie:  Projekt a hlásenie realizácie 

Vec:  Zmena projektu   Vybrať zo zoznamu 

Typ:  Neformálna   Vybrať zo zoznamu 

Predmet:  Úprava záložky na projekte „VO a riziká projektu“ 
 Vložiť uvedený text 

Text:  Dobrý deň, žiadam Vás o úpravu priradených VO k projektu č. ... Na 
projekte je potrebné odradiť: uviesť príslušné kódy VO 

 Vložiť uvedený text 

 <  > 

② Priradené objekty evidencie: 

Objekt evidencie: 313031R133 (Projekt)   Automaticky priradený kód projektu 

 <  > 

Detail odchádzajúcej komunikácie 

Úprava Komunikácie 

Komunikácia  Odchádzajúca  Komunikácia - Zoznam  Detail komunikácie 

   OSOBY V KOMUNIKÁCII [3][4] 

3 Kontaktné osoby vo veci komunikácie 

   <+ Priradiť>   Vybrať zo zoznamu osôb minimálne 1 osobu 

4 Štatutárni zástupcovia vo veci podpisovania 

   <+ Priradiť>   Nie je potrebné vybrať, lebo ide o neformálne podanie. Nepovinne vyplnenie. 
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   PRÍLOHY [8]        Nepovinné vyplnenie v prípade uvedenia zoznamu do položky Text: v sekcii OBSAH 

KOMUNIKÁCIE [6][7] 

   <+ Vytvoriť> 

① Základné údaje: 

Názov prílohy:  Úprava VO   Vložiť uvedený text 

Spôsob predloženia prílohy:  Elektronicky predložená príloha   Vybrať zo zoznamu 

Poznámka:  

   <  > 

② Dokumenty: 

Typ:  Dokument zmeny   Vybrať zo zoznamu 

Prilož súbory:  Vyberte súbory   Vložiť požadovaný dokument 

Nie je potrebné vykonať podpis dokumentu, lebo ide o neformálne podanie 

   <  > 

Detail odchádzajúcej komunikácie 

Odoslanie Komunikácie 

Komunikácia  Odchádzajúca  Komunikácia - Zoznam  Detail komunikácie 

   <Odoslať> 

   <  > 

Komunikácia bola úspešne odoslaná 

 

Priradenie nepriradeného/nového VO na projekt 

Používateľ si môže vytvoriť nové VO, ktoré ešte nebolo priradené na projekt. Proces priradenia sa vykonáva 

prostredníctvom predloženia VO. Predloženie vo všeobecnosti znamená odoslanie entity (VO, ŽoNFP, ŽoP 

a pod.) z verejnej časti na neverejnú časť, tzn. od Prijímateľa na orgán SO/VA. Po predložení VO nie je možné 

editovať verejné obstarávanie. Editácia je následne možná len pomocou vytvorenia aktualizácie VO. 

Postup vytvorenia nového VO je podrobne popísaný v kapitole 3.1. Usmernenia. Postup predloženia VO, 

ktoré je potrebné priradiť na projekt, je uvedený nižšie v technicko-funkčnom postupe. 

V detaile verejného obstarávania si používateľ pomocou tlačidla <Kontrola> overí úplnosť vyplnenia všetkých 

povinných položiek v evidencii. Vyplnenie položiek zároveň vizuálne indikuje aj zelená ikona na konci 

príslušnej sekcie, pričom červená ikona informuje o nevyplnení položiek v danej sekcii. 

Proces predloženia VO používateľ spustí pomocou tlačidla <Predložiť>, kde sa následne zobrazí modálne 

potvrdzujúce okno ohľadom uistenia výkonu predloženia VO. Používateľ sa svojím kladným potvrdením 

dostane do ponukovej voľby výberu predloženia s požiadavkou alebo bez požiadavky vykonať aj kontrolu 

predkladaného VO. Výber možnosti je prezentovaný testovými spojeniami Áno/Nie. Používateľ si zvolí 

možnosť Nie. Následne sa spustí 4-krokový sprievodca predloženia VO. Začína priradením požadovaného 

Operačného programu a tomu prislúchajúcemu Subjektu (OPII/VA), následne nepriradením kódu ŽoNFP 

a povinným priradením a výberom minimálne jedného projektu (obr. 2). Ak VO je potrebné priradiť 

k viacerým projektom, používateľ postupne vyberá zo zoznamu svojich projektov. V poslednom kroku si 
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priraďuje k VO aktivity za projekt s možnosťou uvedenia jej hodnoty. Používateľ zároveň v tomto kroku 

definuje Doplňujúci stav verejného obstarávania na projekte. 

 
obr. 2. povinný výber projektu/ov v 3. kroku sprievodcu. 

Ukončením sprievodcu je následne používateľ informovaný pomocou systémového hlásenia o úspešnosti 

predloženia VO. 

Rovnakým spôsobom používateľ postupe pri priradení všetkých svojich VO, ktoré sú priradené na projekt, ale 

nie sú predložené. Počet predložení jedného VO nie je limitovaný.  

Vytvorenie verejného obstarávania 

Verejné obstarávanie  Verejné obstarávania - Zoznam 

 <+ Vytvoriť> 

Postup je podrobne popísaný v kap. 3.1. Usmernenia CKO č. 7 
 

Predloženie verejného obstarávania 

Verejné obstarávanie  Verejné obstarávania - Zoznam  Detail verejného obstarávania 

 <Predložiť> 

 <  > 

Želáte si s predložením verejného   Nie   Vybrať zo zoznamu 
obstarávania zároveň požiadať  
o vykonanie jeho kontroly?: 

 <  > 

① Výber OP s subjektov: 

   <+ Priradiť> 

Operačný program: 311000 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra 

   <+ Priradiť subjekt> Zobrazí sa v momente prechodu myšou v názve Operačného programu 

Subjekt: Sprostredkovateľský orgán OP II - VA – Výskumná agentúra 

   <  > 

② Výber žiadosti o NFP: 

   <+ Priradiť> Ponechať nevyplnené - nepriraďovať 

   <  > 

③ Výber projektov: 
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   <+ Priradiť> Povinne vybrať projekt/y podľa relevantnosti 

   <  > 

④ Výber aktivít projektu: 

   <+ Priradiť aktivitu> Zobrazí sa v momente prechodu myšou v názve Projektu 

Aktivita:  

Doplňujúci stav VO 

na projekte: <  >   Vybrať zo zoznamu 

Hodnota na projekte: <  >   Zadať hodnotu zákazky na projekte 

Hodnota na aktivitu: <  >   Zadať hodnotu zákazky na aktivitu projektu 

   <  > 

 

Proces aktualizácie údajov VO na projekte (zmena stavu VO a zmena doplň. stavu na projekte) 

V prípade, keď používateľ potrebuje vykonať aktualizáciu stavov VO priradených na projekte, resp. 

doplňujúceho stavu VO na projekte, postupuje podľa postupov uvedených v technicko-funkčnom popise. 

Stav VO môže používateľ meniť v detaile VO v sekcii 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE, a to v závislosti od toho, či 

predmetné VO bolo, alebo nebolo predložené na SO/VA. Stav VO môže nadobudnúť tieto stavy: 

Pripravované - tento stav volí používateľ v prípade, keď proces verejného obstarávania ešte nezačal. To 

znamená, verejné obstarávanie nie je ešte vyhlásené. Prijímateľ má v pláne verejné obstarávanie vyhlásiť 

s uvedenými požadovanými parametrami a dátami. V čase evidovania pripravovaného verejného 

obstarávania je zámer ho vyhlásiť, čo ale neznamená, že sa v budúcnosti verejné obstarávanie aj zrealizuje.  

V realizácii - stav volí používateľ v prípade, že verejné obstarávanie je vyhlásené (napr. ak sa už vo vestníku 

ÚVO nachádza oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania). 

Ukončené - tento stav je potrebné zvoliť v prípade, ak evidované verejné obstarávanie už má podpísanú 

zmluvu s úspešným uchádzačom (dodávateľom), a teda verejné obstarávanie je ukončené. V tomto prípade 

používateľ musí mať zadanú platnú zmluvu, tzn., že má nahratý dokument a priradeného jedného hlavného 

dodávateľa.  

Zmena stavu VO, keď VO nie je predložené (VO je v stave WF: ROZPRACOVANÉ) 

Používateľ úpravu vykoná v detaile VO. Pomocou tlačidla <> si upraví požadovaný stav VO. Podľa typu 

vybraného stavu VO sa menia aj niektoré položky v jednotlivých sekciách. Po vyplnení všetkých povinných 

položiek, používateľ pristúpi k prvému predloženiu VO na SO/VA. Proces predloženia sa spustí výberom 

tlačidla <Predložiť>. Postup je identický ako popísaný v časti Priradenie nepriradeného/nového VO na 

projekt. Rovnako je nižšie uvedený aj v technicko-funkčnom popise. 

Zmena stavu VO, keď je v stave Rozpracované 

Verejné obstarávanie  Verejné obstarávania - Zoznam  Detail verejného obstarávania 

 ZÁKLADNÉ ÚDAJE [1] 

 <  > 

1. Základné údaje: 

Stav verejného obstarávania:  Pripravované / V realizácii / Ukončené   
 Vybrať jeden stav zo zoznamu podľa relevantnosti 
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Úprava (doplnenie) ostatných údajov v zmysle výberu príslušného stavu VO 
 

   <Kontrola> 

Výsledok kontroly: všetky povinné polia sú vyplnené 

 <Predložiť> 

 <  > 

Želáte si s predložením verejného   Nie   Vybrať zo zoznamu 
obstarávania zároveň požiadať  
o vykonanie jeho kontroly?: 

 <  > 

① Výber OP s subjektov: 

   <+ Priradiť> 

Operačný program: 311000 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra 

   <+ Priradiť subjekt> Zobrazí sa v momente prechodu myšou v názve Operačného programu 

Subjekt: Sprostredkovateľský orgán OP II - VA – Výskumná agentúra 

   <  > 

② Výber žiadosti o NFP: 

   <+ Priradiť> Ponechať nevyplnené - nepriraďovať 

   <  > 

③ Výber projektov: 

   <+ Priradiť> Povinne vybrať projekt/y podľa relevantnosti 

   <  > 

④ Výber aktivít projektu: 

   <+ Priradiť aktivitu> Zobrazí sa v momente prechodu myšou v názve Projektu 

Aktivita: Priradiť za konkrétny (špecifický) cieľ 

Doplňujúci stav VO 

na projekte: <  >   Vybrať zo zoznamu 

Hodnota na projekte: <  >   Zadať hodnotu zákazky na projekte 

Hodnota na aktivitu: <  >   Zadať hodnotu zákazky na aktivitu projektu 

   <  > 

 

Zmena stavu VO, keď VO už je predložené (VO je v stave WF: ODOSLANÉ/...) 

Používateľ musí najskôr spustiť novú aktualizáciu. V detaile VO si pomocou tlačidla <Zoznam aktualizácii> 

vyberá zoznam všetkých ním vytvorených aktualizácii na verejnom obstarávaní. V záhlaví zoznamu má 

možnosť vytvoriť novú verziu VO a to prostredníctvom tlačidla <+Vytvoriť>. Vytvorené aktualizované VO je 

plne editačné. Po vykonaní požadovaných úprav používateľ ukončí aktualizáciu pomocou výberu tlačidla 

<Ukončiť a predloženie aktualizácie>. Systém sa automaticky preklopí do procesu predloženia VO bez 
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možnosti požiadania SO/VA o výkon kontroly VO. Postup predloženia je popísaný nižšie v technicko-

funkčnom popise. 

Zmena stavu VO, keď je v stave Odoslané 

Verejné obstarávanie  Verejné obstarávania - Zoznam  Detail verejného obstarávania 

 <Zoznam aktualizácii> 

 <+ Vytvoriť> 

 <  > 

Detail aktualizovaného verejného obstarávania 

 ZÁKLADNÉ ÚDAJE [1] 

 <  > 

1. Základné údaje: 

Stav verejného obstarávania:  Pripravované / V realizácii / Ukončené   
 Vybrať jeden stav zo zoznamu podľa relevantnosti 

 
Úprava (doplnenie) ostatných údajov v zmysle výberu príslušného stavu VO 
 

   <Kontrola> 

Výsledok kontroly: všetky povinné polia sú vyplnené 

 <Ukončiť a predloženie aktualizácie> 

 <  > 

① Výber OP s subjektov: 

   <+ Priradiť> 

Operačný program: 311000 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra 

   <+ Priradiť subjekt> Zobrazí sa v momente prechodu myšou v názve Operačného programu 

Subjekt: Sprostredkovateľský orgán OP II - VA – Výskumná agentúra 

   <  > 

② Výber žiadosti o NFP: 

   <+ Priradiť> Ponechať nevyplnené - nepriraďovať 

   <  > 

③ Výber projektov: 

   <+ Priradiť> Povinne vybrať projekt/y podľa relevantnosti 

   <  > 

④ Výber aktivít projektu: 

   <+ Priradiť aktivitu> Zobrazí sa v momente prechodu myšou v názve Projektu 

Aktivita: Priradiť za konkrétny (špecifický) cieľ 

Doplňujúci stav VO 

na projekte: <  >   Vybrať zo zoznamu 
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Hodnota na projekte: <  >   Zadať hodnotu zákazky na projekte 

Hodnota na aktivitu: <  >   Zadať hodnotu zákazky na aktivitu projektu 

   <  > 

 

VO v stave “Pripravované“ a “V realizácii“ je možné predložiť aj bez platnej zmluvy. Zmluvu je možné predložiť 

aj dodatočne. Ak je VO predkladané v rámci Ukončenia a predloženia aktualizácie, tak nie je možné vykonať 

predloženie VO vrátane Žiadosti o vykonanie kontroly VO. 

 

Zmena doplňujúceho stavu VO na projekte  

Zmena (úprava) doplňujúceho stavu VO na projekte je možná iba v momente procesu predloženia VO na 

SO/VA. Bez priradenia projektu nie je možné vykonať zmenu doplňujúceho stavu. Preto je potrebné vždy v 3. 

kroku sprievodcu priradiť kód projektu. Proces predloženia je reprezentovaný 4-krokovým sprievodcom (bez 

priradenie kódu projektu je iba 3-krokový sprievodca). 

Doplňujúci stav VO na projekte môže nadobudnúť tieto stavy: 

1. Proces verejného obstarávania nezačatý 

2. Verejné obstarávanie v príprave 

3. Verejné obstarávanie vyhlásené 

4. Verejné obstarávanie po predložení ponúk pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom 

5. Verejné obstarávanie po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 

Zmena doplňujúceho stavu VO na projekte 

Zmena je možná iba v procese predloženia VO t. j. v 4. kroku sprievodcu – Výber aktivít projektu 

 

Proces predloženia s požiadavkou o výkon kontroly VO (nepredložené/predložené) 

Postup predloženia je rovnako uvedený v technicko-funkčnom popise, avšak v prvom kroku procesu 

predloženia VO, sa vo výbere možnosti uvedie Áno (obr. 3). Následne sa spustí 8-krokový sprievodca. 

 
obr. 3. výber možnosti predloženia VO. 

V prípade, keď je vytvorená aktualizácia a je potrebné predložiť VO aj s kontrolou, používateľ MUSÍ 

aktualizáciu iba ukončiť. Pokiaľ zvolí možnosť „ukončenie a predloženie aktualizácie“, systém mu neumožní 

predložiť VO aj s kontrolou (obr. 4).  
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obr. 4. výber tlačidla pre uskutočnenie predloženia s požiadavkou o kontrolu VO. 

V procese predloženia s požiadavkou o výkon kontroly nie je možné priradiť viac ako jeden Operačný 

program/Subjekt, rovnako viac ako jeden projekt. 

 

Predloženie VO, keď je v stave Odoslané 

Verejné obstarávanie  Verejné obstarávania - Zoznam  Detail verejného obstarávania 

 <Zoznam aktualizácii> 

 <+ Vytvoriť> 

 <  > 

Detail aktualizovaného verejného obstarávania 

Vykonanie zmien podľa potreby 

   <Kontrola> 

Výsledok kontroly: všetky povinné polia sú vyplnené 

 <Ukončenie aktualizácie> 

 <  > 

 <Predložiť> 

 <  > 

Želáte si s predložením verejného   Áno   Vybrať zo zoznamu 
obstarávania zároveň požiadať  
o vykonanie jeho kontroly?: 

 <  > 

① Výber druhu kontroly VO: 

   <+ Priradiť> 

Výber druhu kontroly VO:  Ex ante kontrola VO   Vybrať jeden druh zo zoznamu podľa relevantnosti 

Identifikácia kontroly:  Kontrola   Vybrať zo zoznamu 

Identifikácia obstarávania:  Verejné obstarávanie   Vybrať zo zoznamu 

   <  > 

② Výber OP a subjektu: 

   <+ Priradiť> Nie je možné viacnásobné priradenie v prípade kontroly VO 

Operačný program: 311000 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra 

   <+ Priradiť subjekt> Zobrazí sa v momente prechodu myšou v názve Operačného programu 

Subjekt: Sprostredkovateľský orgán OP II - VA – Výskumná agentúra 

   <  > 
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③ Výber žiadosti o NFP: 

   <+ Priradiť> Ponechať nevyplnené - nepriraďovať 

   <  > 

④ Výber projektov: 

   <+ Priradiť> Povinne vybrať projekt podľa relevantnosti. Nie je možné viacnásobné 

priradenie projektov 

   <  > 

⑤ Výber aktivít projektu: 

   <+ Priradiť aktivitu> Zobrazí sa v momente prechodu myšou v názve Projektu 

Aktivita: Priradiť za konkrétny (špecifický) cieľ 

Doplňujúci stav VO 

na projekte: <  >   Vybrať zo zoznamu 

Hodnota na projekte: <  >   Zadať hodnotu zákazky na projekte 

Hodnota na aktivitu: <  >   Zadať hodnotu zákazky na aktivitu projektu 

   <  > 

⑥ Výber kontaktných osôb: 

   <+ Priradiť> Vybrať zo zoznamu 

   <  > 

⑦ Výber štatutárnych zástupcov: 

   <+ Priradiť> Vybrať zo zoznamu 

   <  > 

⑧ Text k Žiadosti o vykonanie kontroly VO: 

Text:  Predkladám žiadosť o vykonanie kontroly 

   <  > 

Detail odchádzajúcej komunikácie 

   <Dokončiť podanie> 

   <  > 

Možnosť výberu podať elektronicky alebo listinne. Postup je podrobne popísaný v kap. 7. Usmernenia 
CKO č. 7 
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Legenda: 

<Spis> názov a označenie tlačidla 

Proces spracovania  názov záložky 

POPIS PROJEKTU  názov sekcie 

① Základné údaje  číslo kroku a jeho názov v sprievodcovi 

 označenie povinného poľa položky 

 označenie pre kliknutie tlačidla na myši 

 označenie pre nasledujúci krok 

 označenie tlačidla Späť (pozri záhlavie) 

Projekty označenie pre rýchly návrat do entity (pozri záhlavie napravo od tlačidla Späť) 

 


