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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľ usmernenia 

Cieľom usmernenia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09 (ďalej len „výzva“) je: 

- úprava spôsobu predkladania ŽoNFP žiadateľom vyplývajúca z integrácie ITMS2014+  
s Ústredným portálom verejnej správy; 

- doplnenie spôsobov overovania splnenia podmienok poskytnutia príspevku prostredníctvom 
verejne dostupných registrov, resp. integračnou akciou v ITMS2014+; 

- úprava spôsobu zasielania dokumentov žiadateľovi zo strany poskytovateľa vyplývajúca zo 
skúseností z praxe a súvisiaca aj s funkcionalitami Ústredného portálu verejnej správy; 

- úprava popisu prílohy č. 4 ŽoNFP - Účtovná závierka vyplývajúca zo skúseností z praxe; 

- bližšia špecifikácia postupu poskytovateľa v prípade doručenia žiadosti o späťvzatie ŽoNFP 
v súvislosti s posudzovaním podmienky poskytnutia príspevku č. 27 – Podmienka zákazu 
opätovného predloženia ŽoNFP s rovnakým predmetom projektu v prípade schválenej ŽoNFP 
alebo neukončenia schvaľovacieho procesu; 

- zmena termínu uzavretia 2. hodnotiaceho kola, 

- oprava zrejmých nesprávností. 

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“). 

Usmernením č. 1 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie 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 zmeny  

Úpravy vyplývajúce z Usmernenia č. 1 boli vykonané v nasledovných dokumentoch výzvy:  

- v texte výzvy: 

o boli rozšírené postupy predkladania formulára ŽoNFP. Dôvodom tejto úpravy bola 
integrácia ITMS2014+ s Ústredným portálom verejnej správy. Žiadateľ nemusí opustiť 
prostredie ITMS2014+, systém ITMS2014+ automaticky vygeneruje všetko potrebné pre 
zrealizovanie elektronického podania v rámci ITMS2014+; 

o bola doplnená bližšia špecifikácia poznámky pod čiarou č. 32, týkajúca sa postupu 
poskytovateľa v prípade doručenia späťvzatia ŽoNFP v súvislosti s posudzovaním danej 
podmienky. V prípade zastavenia konania z dôvodu späťvzatia ŽoNFP sa za moment 
ukončenia konania o ŽoNFP považuje deň doručenia späťvzatia ŽoNFP do dispozície 
poskytovateľa a od tohto momentu je žiadateľ oprávnený podať novú ŽoNFP. Dôvodom 
bližšej špecifikácie predmetnej poznámky pod čiarou bolo zvýšenie právnej istoty 
žiadateľov, ktorí sa rozhodli stiahnuť už podanú ŽoNFP a po jej úprave ju predložiť 
opätovne, pričom si však potrebujú byť istí, či ich postup nie je v rozpore s predmetnou 
podmienkou poskytnutia príspevku č. 27. 

o bol upravený termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola z 30. 03. 2018 na 03. 04. 2018, a to 
z dôvodu posunu predmetného termínu na najbližší pracovný deň oproti pôvodnému termínu 
stanovenému na deň pracovného pokoja. 

- v prílohe č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa: 

o boli upravené postupy predkladania ŽoNFP žiadateľom (žiadateľ nemusí opustiť 
prostredie ITMS2014+, systém ITMS2014+ automaticky vygeneruje všetko potrebné pre 
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zrealizovanie elektronického podania v rámci ITMS2014+). Zdôvodnenie je totožné s 
dôvodmi, ktoré sa uvádzajú pri zdôvodnení v rámci textu výzvy; 

o boli bližšie špecifikované spôsoby overovania splnenia podmienok poskytnutia 
príspevku prostredníctvom verejne dostupných registrov, resp. integračnou akciou 
v ITMS2014+ zo strany poskytovateľa ako aj  žiadateľa. Dôvodom tejto úpravy bolo 
reflektovanie na praktické skúsenosti poskytovateľa pri overovaní jednotlivých 
podmienok poskytnutia príspevku a snaha poskytovateľa čo najlepšie informovať 
žiadateľov/partnerov o svojich postupoch; 

o boli bližšie špecifikované formy a spôsoby doručovania dokumentov medzi 
žiadateľom a poskytovateľom. Dôvodom úpravy postupov bola potreba zosúladenia 
s praxou z iných výziev na predkladanie ŽoNFP súvisiacou aj s funkcionalitami 
Ústredného portálu verejnej správy a ustanoveniami o doručovaní elektronických 
dokumentov zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení 
neskorších predpisov; 

o bol upravený text popisujúci prílohu č. 4 ŽoNFP – Účtovná závierka. V texte boli 
doplnené informácie týkajúce sa povinných náležitostí účtovnej závierky vyplývajúce 
z príslušnej legislatívy. Dôvodom doplnenia popisu prílohy č. 4 ŽoNFP – Účtovná závierka 
bola potreba zohľadnenia skúseností pri overovaní predmetnej prílohy ŽoNFP z praxe 
z iných výziev na predkladanie ŽoNFP;  

o v rámci popisu podmienky poskytnutia príspevku č. 27 - Podmienka zákazu opätovného 
predloženia ŽoNFP s rovnakým predmetom projektu v prípade schválenej ŽoNFP alebo 
neukončenia schvaľovacieho procesu bolo doplnené vysvetlenie týkajúce sa postupu 
poskytovateľa v prípade doručenia späťvzatia ŽoNFP v súvislosti s posudzovaním danej 
podmienky. V prípade zastavenia konania z dôvodu späťvzatia ŽoNFP sa za moment 
ukončenia konania o ŽoNFP považuje deň doručenia späťvzatia ŽoNFP do dispozície 
poskytovateľa a od tohto momentu je žiadateľ oprávnený podať novú ŽoNFP. Zdôvodnenie 
je totožné s dôvodmi, ktoré sa uvádzajú pri zdôvodnení v rámci textu výzvy. 

 

Usmernením č. 1 sa v plnom rozsahu nahrádza: 

- text výzvy, 

- príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, 

 

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. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 08. 03. 2018.  

Zmeny vykonané Usmernením č. 1 sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené ku dňu zverejnenia 
Usmernenia č. 1, ako aj na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení Usmernenia č. 1. 

http://www.opvai.sk/

