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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/2016/1.2.2-02 (ďalej len „Usmernenie č. 2“) je 
zabezpečenie optimalizácie výzvy vo vzťahu k: 

- spôsobu podania ŽoNFP (doručenie ŽoNFP), ktorý predstavuje formálnu náležitosť výzvy - 1.6 
Miesto a spôsob podania žiadosti o NFP,   

- spôsobu (forme) preukazovania splnenia podmienky poskytnutia príspevku - Oprávnenosť 
z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia 
sústavy NATURA 2000, bez dopadu na zmenu podmienky poskytnutia príspevku, 

- spôsobu (forme) preukazovania splnenia podmienky poskytnutia príspevku - Podmienka 
finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovanie projektu, bez dopadu na zmenu 
podmienky poskytnutia príspevku, 

- spresneniu definícií a relevancií k horizontálnym princípom vybraných merateľných ukazovateľov 
projektu, doplneniu nepovinného merateľného ukazovateľa projektu a úpravy príznaku rizika 
v prípade vybraného nepovinného merateľného ukazovateľa projektu v rámci prílohy č. 5 výzvy 
– Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov.  

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) toho 
istého zákona. 

Usmernením č. 2 sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie (ďalej aj “SO 
pre OP VaI“) v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona o príspevku z EŠIF mení výzvu spôsobom, 
ktorým nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku. 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

Zmena formálnej náležitosti výzvy - 1.6 Miesto a spôsob podania ŽoNFP 

V rámci Príručky pre žiadateľa (časť 2.3. Podmienky doručenia ŽoNFP), ktorá v súlade so záväzným 
vzorom CKO č. 7 popisuje procesný postup predloženia ŽoNFP, bola vykonaná úprava popisu 
podmienok doručenia ŽoNFP riadne, včas a v určenej forme.  

Dôvodom zmeny formálnej náležitosti výzvy bola úprava ustanovenia týkajúceho sa povinných 
náležitostí dokumentácie ŽoNFP nevyhnutných pre splnenie podmienok doručenia ŽoNFP riadne, 
včas a v určenej forme tak, aby povinné náležitosti dokumentácie ŽoNFP boli definované výlučne 
v rozsahu, ktorý umožní poskytovateľovi pristúpiť k registrácii ŽoNFP v ITMS2014+ a k posudzovaniu 
výzvou stanovených podmienok poskytnutia príspevku. 

V zmysle upraveného znenia Príručky pre žiadateľa (časť 2.3 Podmienky doručenia) sa ŽoNFP v zmysle 
§ 19 zákona o príspevku z EŠIF považuje za predloženú: 

1. V určenej forme, ak bol formulár ŽoNFP predložený elektronicky prostredníctvom verejnej časti 
ITMS2014+ a zároveň po odoslaní vo verejnej časti ITMS2014+ bol vytlačený a v písomnej podobe 
predložený na adresu SIEA uvedenú vo výzve.  

2. Včas, ak bola ŽoNFP: 
a. odoslana elektronicky prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ do termínu uzavretia výzvy  
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b. a zároveň bola v písomnej podobe doručená do termínu uzavretia výzvy na adresu SIEA 
uvedenú vo výzve.  

V prípade osobného doručenia je rozhodujúci termín fyzického doručenia ŽoNFP, pričom v takom 
prípade je nevyhnutné ŽoNFP doručiť najneskôr do 15:00 hod v deň uzavretia výzvy.  
V prípade doručenia poštou alebo kuriérskou službou je rozhodujúci termín odovzdania ŽoNFP na 
prepravu. 

3. Riadne, ak spĺňa nasledovné podmienky: 
a. je vyplnená na počítači, 
b. je vyplnená v slovenskom jazyku, 
c. v prípade, že nie je vyplnená v slovenskom jazyku, je priložený úradne overený preklad do 

slovenského jazyka1, 
d. predložený formát ŽoNFP umožňuje objektívne posúdenie obsahu ŽoNFP a písmo umožňuje 

rozpoznanie obsahu textu. 

Doplnenie spôsobu (formy) preukazovania podmienky poskytnutia príspevku - Oprávnenosť 
z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia 
sústavy NATURA 2000 

V rámci Príručky pre žiadateľa (časť 3.1. Vypracovanie a povinné prílohy formulára ŽoNFP) bola 
vykonaná úprava popisu povinnej prílohy č. 11 – Odborné stanovisko okresného úradu. 

V zmysle upraveného znenia je žiadateľ, v prípade projektov, ktorých realizácia nezasahuje na územia 
sústavy NATURA 2000, resp. pri ktorých je pravdepodobné, že nemôžu mať samostatne alebo 
v kombinácii s iným plánom alebo projektom na toto územie významný vplyv, oprávnený v rámci 
predmetnej prílohy ŽoNFP predložiť: 

- Vyjadrenie okresného úradu podľa § 9 zákona o ochrane prírody a krajiny k plánovanej činnosti, 
pričom z vyjadrenia musí byť zrejmé, že projekt nemá významný nepriaznivý vplyv na územie 
sústavy NATURA 2000; 

- alebo Potvrdenie Štátnej ochrany prírody, pričom z potvrdenia musí byť zrejmé, že je 
nepravdepodobné, že projekt bude mať významný nepriaznivý vplyv na územie sústavy NATURA 
2000. 

Dôvodom doplnenia spôsobu preukazovania predmetnej podmienky poskytnutia príspevku bolo 

zohľadnenie obvyklej praxe pri posudzovaní vplyvov plánov alebo projektov na územia sústavy 

NATURA 2000. Vychádzajúc zo skutočnosti, že Štátna ochrana prírody SR, ako odborná organizácia 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá 

spracováva odborné stanoviská pre štátne orgány ochrany prírody a krajiny disponuje odbornými 

kapacitami na posúdenie skutočnosti, či realizácia aktivít priamo zasahuje/nezasahuje na územia 

sústavy NATURA 2000, alebo či je/nie je pravdepodobné, že môžu mať samostatne alebo v 

kombinácii s iným plánom alebo projektom na toto územie významný vplyv, je možné, aby túto 

skutočnosť deklaroval pre potreby ŽoNFP okresný úrad (ktorý bude postupovať v súlade s § 9 zákona 

o ochrane prírody a krajiny) alebo Štátna ochrana prírody. 

Spresnenie spôsobu (formy) preukazovania splnenia podmienky poskytnutia príspevku - 
Podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovanie projektu  

V rámci Príručky pre žiadateľa (časť 3.1. Vypracovanie a povinné prílohy formulára ŽoNFP) v popise 
prílohy č. 8 ŽoNFP - Potvrdenie o zabezpečení finančných zdrojov žiadateľa ako aj v poznámke pod 

                                                 
1 Predklad do slovenského jazyka sa nevyžaduje v prípade príloh, ktoré sú originálne vyhotovené v českom jazyku. V prípade príloh, ktoré 
nemajú úradný charakter (napr. cenové  ponuky),  nie je potrebný úradný preklad. Postačuje, aby ich preklad do slovenského jazyka bol 
podpísaný štátutárnym orgánom žiadateľa na každej jednej strane prekladu. 
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čiarou č. 18 v rámci popisu prílohy č. 8 ŽoNFP bolo spresnené vymedzenie subjektov oprávnených 
vydávať záväzný úverový prísľub.  

Zmena prílohy č. 5 výzvy – Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov  

V rámci Zoznamu merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov bolo vykonané spresnenie 
definícií vybraných merateľných ukazovateľov, upravená relevancia k horizontálnym princípom 
vybraných merateľných ukazovateľov projektu, doplnenie merateľného ukazovateľa projektu „ Počet 
novovytvorených pracovných miest obsadených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín“ 
a upravený príznak rizika merateľného ukazovateľa projektu „Nárast zamestnanosti v podporovaných 
podnikoch“. 

Dôvodom zmeny Zoznamu merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov bola potreba 
presnejšieho vyjadrenia a bližšej špecifikácie definícií 3 projektových merateľných ukazovateľov, a to 
formou doplnenia poznámky pod čiarou v prípade merateľných ukazovateľov s názvom „Počet 
podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové“ a „Počet 
podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové“ a doplnenia 
upozornenia priamo v definícií mareteľného ukazovateľa s názvom „Nárast zamestnanosti v 
podporovaných podnikoch“. 

V rámci úpravy bola v prípade niekoľkých merateľných ukazovateľov doplnená relevancia k 
horizontálnym princípom z dôvodu zosúladenia tohto atribútu s aktualizovaným „Číselníkom 
merateľných ukazovateľov“, ktorý na národnej úrovni spravuje Úrad podpredsedu vlády SR pre 
investície a informatizáciu. Z rovnakého dôvodu došlo k zmene mernej jednotky jedného „iného 
údaju“. Zároveň bol doplnený merateľný ukazovateľ „Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín“ a upravený príznak rizika merateľného 
ukazovateľa projektu „Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch“.  

Usmernením č. 2 sa v plnom rozsahu nahrádza: 

- príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02, verzia č. 2 na 
verziu č. 3 a  

- príloha č. 5 výzvy – Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov na Zoznam 
merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov v znení Usmernenia č. 2. 

Uvedené dokumenty sú zverejnené v úplnom znení, ako aj 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 10.11.2016.  

Zmeny vykonané Usmernením č. 2 sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené ku dňu zverejnenia 
Usmernenia č. 2, ako aj na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení Usmernenia č. 2. 

Žiadateľom, ktorí doručia ŽoNFP na SIEA pred nadobudnutím účinnosti Usmernenia č. 2 a ktorých sa 
zmeny v zmysle Usmernenia č. 2 týkajú, bude umožnené zmeniť ŽoNFP. SIEA písomne informuje 
dotknutých žiadateľov o možnosti a potrebnom rozsahu zmeny/doplnenia ŽoNFP za účelom jej 
zosúladenia so zmenami vykonanými Usmernením č. 2. Lehota na zmenu alebo doplnenie ŽoNFP je 7 
pracovných dní od doručenia písomnej informácie o možnosti vykonania zmeny/doplnenia ŽoNFP 
žiadateľovi. 

http://www.opvai.sk/

