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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 OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 je úprava výzvy vo vzťahu 

k zadefinovaniu postupov písomnej komunikácie medzi poskytovateľom a žiadateľmi v procese 

konania o ŽoNFP prostredníctvom elektronických schránok zriadených v rámci Ústredného portálu 

verejnej správy (na www.slovensko.sk) v nadväznosti na zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej 

podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o e-Governmente) a Metodický výklad CKO č. 4 k elektronickému predkladaniu žiadostí o NFP 

a k spôsobu overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku a úprava kontaktných údajov 

poskytovateľa - telefonického kontaktu SIEA. 

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“) v spojení s § 17 ods. 2 písm. h) a ods. 4 písm. d) tohto 

zákona. 

Usmernením č. 2 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej len 

„SO“) 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 zmeny: V rámci výzvy bol v časti 1.6 Miesto a spôsob podania ŽoNFP upravený spôsob 

predkladania formulára ŽoNFP, okrem povinného predkladania ŽoNFP vrátane príloh cez verejnú časť 

ITMS2014+, zároveň aj elektronicky (bez príloh) do elektronickej schránky SIEA alebo v listinnej forme 

(bez príloh) na adresu SIEA uvedenú vo výzve. Pre žiadateľa bola v tejto časti zároveň doplnená 

informácia o tom, že nie je povinný predkladať povinné prílohy ŽoNFP v písomnej forme (t.j. 

elektronicky do elektronickej schránky SIEA alebo v listinnej forme na adresu SIEA), ale ich len vložiť 

do ITMS2014+ v zmysle popisu a vo formáte stanovenom v príručke pre žiadateľa.  

K časti 1.6 výzvy boli zároveň doplnené vysvetľujúce poznámky pod čiarou k spôsobu predkladania 

ŽoNFP prostredníctvom elektronickej schránky SIEA zriadenej v rámci Ústredného portálu verejnej 

správy (v prechodnom období a po termíne integrácie portálu s ITMS2014+) a k možnosti predkladať 

prílohy ŽoNFP okrem ich povinného vloženia do ITMS2014+ aj v písomnej forme (listinne alebo 

prostredníctvom elektronickej schránky SIEA).  

Číslovanie nasledujúcich poznámok pod čiarou bolo zodpovedajúcim spôsobom upravené. 

V rámci výzvy bolo v časti 1.7 Kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie 

s poskytovateľom doplnené upozornenie, že SIEA bude komunikovať v procese konania o ŽoNFP 

so žiadateľom, ktorý má aktivovanú elektronickú schránku, elektronicky prostredníctvom elektronickej 

schránky žiadateľa, pričom táto forma komunikácie sa považuje za jednu z foriem písomnej 

komunikácie. V súvislosti s uvedeným bola zároveň v časti 1.7 okrem listinnej a e-mailovej formy 

predkladania žiadosti o informácie doplnená aj ďalšia písomná forma, a to prostredníctvom 

elektronickej schránky SIEA cez službu všeobecnej agendy. Zároveň bol v dokumente výzvy upravený 

telefonický kontakt SIEA. Telefonický kontakt SIEA bol upravený v nadväznosti na zmenu kontaktných 

údajov. 

Zdôvodnenie: Dôvodom vyššie uvedených zmien sú ustanovenia zákona o e-Governmente, ktorý 

orgánom verejnej moci ukladá pri výkone verejnej moci povinnosť komunikovať elektronicky a umožniť 
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žiadateľom podať elektronické podanie. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné v znení výzvy 

a relevantných prílohách doplniť vybrané postupy elektronickej komunikácie v procese konania 

o ŽoNFP.  

V súvislosti s vyššie uvedeným boli zodpovedajúco upravené aj: 

- Príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa, a to v častiach týkajúcich sa: 

o predkladania ŽoNFP (časť 2.1 Pokyny pre vyplnenie a predloženie elektronického 

formulára ŽoNFP, časť 2.2 Predloženie ŽoNFP a časť 2.3 Podmienky doručenia 

ŽoNFP),  

o popisu a formy predkladania jednotlivých príloh ŽoNFP (časť 3.1 Vypracovanie 

a povinné prílohy formulára ŽoNFP), 

o doručovania písomností a chýbajúcich náležitostí v konaní o ŽoNFP (časť 4. 

Schvaľovanie žiadostí o NFP). 

- Formulár ŽoNFP, ktorý je súčasťou prílohy č. 1 výzvy, a to v časti 15. Čestné vyhlásenie 

žiadateľa, kde bolo upravené vyhlásenie týkajúce sa súladu písomnej formy formulára ŽoNFP 

(listinnej alebo elektronickej predloženej prostredníctvom elektronickej schránky) 

s elektronickou formou predloženou cez ITMS2014+. 

 

Usmernením č. 2 sa v plnom rozsahu nahrádzajú: 

- Výzva na predkladanie žiadostí o NFP, 

- Príloha č. 1 výzvy v časti Formulár ŽoNFP, 

- Príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa. 

Uvedené dokumenty sú zverejnené 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 zverejnenia, t.j. od 13. 04. 2017.  

Zmeny vykonané Usmernením č. 2 sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení 

Usmernenia č. 2.  

Na žiadateľov, ktorí predložili ŽoNFP pred nadobudnutím účinnosti Usmernenia č. 2, sa zmena 

spôsobu predkladania ŽoNFP vyplývajúca z Usmernenia č. 2 nevzťahuje. 

Žiadatelia, ktorí predložili ŽoNFP pred nadobudnutím účinnosti Usmernenia č. 2 do verejnej časti 

ITMS2014+ a zároveň do elektronickej schránky SIEA, nebudú vyzvaní na predloženie listinnej formy 

ŽoNFP. 
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