
 
 
 

Informácia k plánovanému vyhláseniu výzvy na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie NFP z Operačného programu Výskum a inovácie s kódom  

OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02 

 

Dovoľujeme si Vás informovať o plánovanom vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP 

zameranej na podporu inovácií a technologického transferu v rámci Operačného programu Výskum a inovácie 

(ďalej len „výzva“). Táto výzva predstavuje upravenú verziu výzvy s kódom OPVAI-MH/DP/2016/1.2.2-01, ktorá 

bola 18. mája 2016 zrušená.  

V súčasnosti prebieha finalizácia dokumentácie predmetnej výzvy, pričom predpokladaný termín jej vyhlásenie je 

koniec mesiaca júl 2016, resp. začiatok mesiaca august 2016. Výzva bude označená kódom OPVaI-

MH/DP/2016/1.2.2-02 a zverejnená na webovom sídle www.opvai.sk.  

Vychádzajúc zo skúseností z programového obdobia 2007 – 2013 vyzývame žiadateľov, aby v záujme splnenia 

podmienok nevyhnutných pre získanie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Výskum a 

inovácie, priebežne realizovali opatrenia nevyhnutne súvisiace s prípravou projektov a zabezpečením 

dokumentácie potrebnej pre preukázanie splnenia podmienok poskytnutia príspevku. V tejto súvislosti 

odporúčame žiadateľom, aby zvýšili dôraz a sústredili svoje úsilie najmä na podmienky, ktorých splnenie na seba 

viaže zvýšené časové a administratívne nároky. 

Z uvedeného dôvodu vyzývame žiadateľov, aby ešte pred opätovným vyhlásením výzvy začali realizovať kroky 

vedúce k zabezpečeniu splnenia najmä nasledovných kľúčových podmienok poskytnutia príspevku: 

 Začatie procesu verejného obstarávania na všetky hlavné aktivity projektu - žiadateľ bude povinný 
najneskôr k dátumu predloženia žiadosti o NFP začať verejné obstarávanie na všetky tovary a služby, 
ktoré budú realizované dodávateľsky v rámci hlavných aktivít projektu a ktoré budú predmetom 
oprávnených výdavkov projektu. Uvedené sa nevzťahuje na nasledovné typy zákaziek: 

- na zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb bežne 

dostupných na trhu, ktoré bude realizovať prostredníctvom elektronického trhoviska, 

- na zákazky, ktoré bude realizovať postupom podľa §5 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov[1], 

- na zákazky, ktoré podliehajú výnimke v zmysle §1 ods. 2 až 12 zákona č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov[2], 

- na zákazky zadávané vnútorným obstarávaním (tzv. in-house zákazky) a zákazky horizontálnej 
spolupráce. 

 Vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov – nehnuteľnosti (pozemky a stavby), na ktorých 
dochádza k realizácii projektu, musia byť vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, resp. žiadateľ musí mať k 
predmetným nehnuteľnostiam iné právo, na základe ktorého je oprávnený užívať všetky nehnuteľnosti, 
na ktorých má byť projekt realizovaný a to počas celej doby realizácie projektu ako aj počas obdobia 
udržateľnosti projektu.  

 Splnenie požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a na sústavu 
NATURA 2000 - žiadateľ bude povinný preukázať súlad projektu (navrhovanej činnosti) s požiadavkami 
v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a v prípade, ak z vyjadrenia 
príslušného orgánu vyplynie, že navrhovaná činnosť nebude podliehať posúdeniu vplyvov na životné 
prostredie bude žiadateľ povinný preukázať súlad projektu  s požiadavkami vo vzťahu k územiam 

                                                           
[1]

 S účinnosťou do 18.04.2016 v súlade so zákonom č. 25/2006 Z..z, o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákazky  s nízkou 

hodnotou podľa § 9 ods. 9 tohto zákona. 
[2]

 S účinnosťou do 18.04.2016 v súlade so zákonom č. 25/2006 Z..z, o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnimky v zmysle § 1 

ods. 2 až 5 tohto zákona. 

http://www.opvai.sk/


 
 
 

sústavy NATURA 2000. Vzhľadom na súvis procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na 
životné prostredie a na sústavu NATURA 2000 s povoľovacím konaním (stavebné konanie) a časovú 
náročnosť týchto procesov odporúčame žiadateľom, aby čo najskôr zabezpečili proces posúdenia 
vplyvov navrhovanej činnosti, ktorá je predmetom projektu na životné prostredie v zmysle zákona č. 
24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.   

 Vysporiadanie prípadných podlžností vo vzťahu k príslušnému správcovi dane, zdravotným 
poisťovniam a Sociálnej poisťovni - žiadateľ nesmie byť dlžníkom na daniach, na zdravotnom 
a sociálnom poistení. V tejto súvislosti odporúčame žiadateľom aby si overili stav plnenia svojich 
zákonných odvodových povinností tak, aby v čase predloženia ŽoNFP mali všetky záväzky vo vzťahu 
k daniam a zákonným poisteniam vysporiadané.  

Pre správnu formuláciu projektu je dôležité, aby sa žiadateľ oboznámil s podporovanými (oprávnenými) 

aktivitami, ktoré pre výzvu ostávajú nezmenené. Zároveň upozorňujeme, že realizácia aktivít projektu môže začať 

najskôr v termíne predloženia žiadosti o NFP, pričom začatím realizácie aktivít projektu je buď začiatok 

stavebných prác týkajúcich sa investície, alebo prvý právny záväzok objednať zariadenie alebo akýkoľvek iný 

záväzok, na základe ktorého je investícia nezvratná, podľa toho, čo nastane skôr. Nákup pozemku a prípravné 

práce, ako je získanie povolení, vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti alebo realizácia verejného obstarávania sa 

nepokladá za začatie realizácie aktivít projektu).  

Finálne verzie dokumentácie k Výzve budú zverejnené TU. 

Finálne verzie dokumentácie určenej k procesom VO a pre prijímateľa budú priebežne zverejňované TU. 

 

 

 

https://www.opvai.sk/vyzvy/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy-mh/
https://www.opvai.sk/sk/ziadatel-prijimatel/mhsr_prijimatel/

