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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 OPII-MH/DP/2021/9.5-31 (ďalej len „výzva“) je: 

- zohľadniť výnimku Centrálneho koordinačného orgánu (ďalej len „CKO“) týkajúcu sa zákaziek, pri 
ktorých bola zmluva s dodávateľom uzavretá ešte pred vyhlásením výzvy, 

- zlepšiť zrozumiteľnosť výzvy vo vzťahu k pravidlám uplatňovania synergickej podpory, t. j. 
doplnkového financovania časti oprávnených nákladov investičných zámerov z NFP v rámci výzvy,  

- rozšíriť pre žiadateľov spôsob preukazovania splnenia podmienky poskytnutia príspevku - 
Podmienka, že podnik žiadateľa je aktívny a nenachádza sa v nepriaznivej finančnej situácii,   

- zohľadniť aktualizáciu webového sídla EK vo vzťahu k podmienke poskytnutia príspevku - 
Podmienka, že voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia Európskej 
komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným 
trhom, 

- doplniť spôsob overovania podmienky poskytnutia príspevku - Podmienka splnenia kritérií pre výber 
projektov zo strany poskytovateľa. 

Právny základ 

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 57 ods. 1 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom 
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“). 

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:  

- v časti 1.4 Financovanie projektu sa bližšie špecifikujú niektoré pravidlá, ktoré sa uplatňujú pri 
stanovovaní výšky NFP pre projekt v rámci ŽoNFP. V nadväznosti na bližšiu špecifikáciu 
pravidiel synergickej pomoci sa zároveň upravuje príklad výpočtu NFP;  

- v rámci podmienky poskytnutia príspevku - Podmienka, že voči žiadateľovi sa nenárokuje 
vrátenie štátnej pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc 
označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom, sa aktualizuje link na webové 
sídlo EK, prostredníctvom ktorého poskytovateľ overuje splnenie tejto podmienky poskytnutia 
príspevku;  

- v rámci podmienky poskytnutia príspevku - Podmienka, že podnik žiadateľa je aktívny 
a nenachádza sa v nepriaznivej finančnej situácii sa dopĺňa možnosť preukázať splnenie danej 
podmienky aj prostredníctvom konsolidovanej účtovnej závierky konsolidovaného celku, 
ktorého súčasťou je aj žiadateľ; 

- v rámci podmienky poskytnutia príspevku - Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov sa 
dopĺňa „žiadosť o investičnú pomoc“ ako ďalší zo spôsobov overenia splnenia tejto podmienky 
poskytnutia príspevku zo strany poskytovateľa. Zároveň sa v poznámke pod čiarou č. 41 
odstraňuje zrejmá chyba v písaní týkajúca sa odkazu na číslo § Nariadenia vlády SR č. 
195/2018 Z. z, ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna 
intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej 
republiky; 

- zároveň boli v texte výzvy vykonané úpravy súvisiace s precizovaním textu. 

Zdôvodnenie: Dôvodom úpravy predmetných častí výzvy bola snaha poskytovateľa o zlepšenie 
zrozumiteľnosti výzvy, zohľadnenie aktualizovaných informácií na webovom sídle EK, rozšírenie 
spôsobov, ktorými môže žiadateľ preukázať splnenie jednej z podmienok poskytnutia príspevku 
a precizovanie textu.   
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▪ V prílohe č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP vrátane záväzných formulárov - vo formulári prílohy č. 4 
ŽoNFP – Dokumentácia k oprávneným výdavkom:  

- bližšia špecifikácia pravidiel uplatňovaných pri stanovovaní výšky NFP pre projekt v rámci 
ŽoNFP vykonaná vo výzve sa zohľadňuje vo výpočtovej časti tejto prílohy a príslušných 
inštrukciách.  

Zdôvodnenie: Potreba zohľadnenia bližšej špecifikácie pravidiel uplatňovaných pri synergickej pomoci, 
t. j. doplnkovom financovaní časti oprávnených nákladov investičných zámerov z NFP v rámci výzvy. 

▪ V prílohe č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP vrátane záväzných formulárov - vo formulári prílohy č. 5 
ŽoNFP - Doplňujúce údaje:  

- sa bližšie špecifikuje spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria 1.2 Do akej miery prispieva projekt 
k dosiahnutiu špecifických cieľov OP? a 4.4. Aká je finančná udržateľnosť projektu? 

Zdôvodnenie: Snaha o bližšiu špecifikáciu spôsobu aplikácie vybraných hodnotiacich kritérií s cieľom, 
aby žiadatelia mohli vopred čo najlepšie odhadnúť, aké hodnotenie dosiahnu ich projekty v procese 
odborného hodnotenia ŽoNFP. 

▪ V prílohe č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa  

- sa v nadväznosti na úpravu výzvy týkajúcu sa spôsobu preukázania splnenia podmienky 
poskytnutia príspevku Podmienka, že podnik žiadateľa je aktívny a nenachádza sa 
v nepriaznivej finančnej situácii upravuje text v rámci popisu povinnej prílohy ŽoNFP  č. 2 - 
Účtovná závierka ako aj popisu povinnej prílohy ŽoNFP č. 3 - Ukazovatele finančnej situácie 
žiadateľa, 

- sa v nadväznosti na potrebu zohľadniť výnimku CKO týkajúcu sa zákaziek, pri ktorých bola 
zmluva s dodávateľom uzavretá ešte pred vyhlásením výzvy, upravuje text v rámci popisu 
povinnej prílohy ŽoNFP č. 4 – Dokumentácia k oprávneným výdavkom, 

- zároveň boli v texte príručky vykonané úpravy súvisiace so zlepšením zrozumiteľnosti danej 
prílohy výzvy. 

Zdôvodnenie: Dôvodom úprav bolo zosúladenie prílohy výzvy so zmenou vykonanou v texte výzvy, 
potreba zohľadniť výnimku CKO a precizovanie textu. 

▪ V prílohe č. 5 výzvy - Podmienky oprávnenosti výdavkov  

- sa upravuje text v nadväznosti na udelenie výnimky CKO týkajúcej sa zákaziek, pri ktorých bola 
zmluva s dodávateľom uzavretá ešte pred vyhlásením výzvy, 

- zároveň boli v texte príručky vykonané úpravy súvisiace so zlepšením zrozumiteľnosti danej 
prílohy výzvy.  

Zdôvodnenie: Potreba reflektovať na zmenu podmienok platných pre zákazky, pri ktorých bola zmluva 
s dodávateľom uzavretá ešte pred vyhlásením výzvy a precizovanie textu. 

 

Usmernením č. 1 sa v plnom rozsahu nahrádza: 

- text výzvy, 

- formulár povinnej prílohy č. 4 ŽoNFP - Dokumentácia k oprávneným výdavkom, ktorá je 
súčasťou prílohy č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP vrátane záväzných formulárov, 

- formulár povinnej prílohy č. 5 ŽoNFP - Doplňujúce údaje, ktorá je súčasťou prílohy č. 1 výzvy - 
Formulár ŽoNFP vrátane záväzných formulárov, 

- príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, 

- príloha č. 5 výzvy - Podmienky oprávnenosti výdavkov. 

Všetky zmenou dotknuté dokumenty výzvy sú zverejnené v úplnom znení vo forme so sledovaním 
vykonaných zmien na webovom sídle www.opvai.sk. 

http://www.opvai.sk/
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ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 

Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t.j. od 08. 07. 2021.  

Zmeny vykonané usmernením č. 1 sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci výzvy po 
nadobudnutí účinnosti usmernenia č. 1, ako aj na všetky ŽoNFP predložené ku dňu nadobudnutia 
účinnosti usmernenia č. 1. 

Žiadatelia, ktorí doručili ŽoNFP poskytovateľovi pred nadobudnutím účinnosti Usmernenia č. 1, budú 
vyzvaní na úpravu ŽoNFP za účelom jej zosúladenia so zmenami vykonanými týmto Usmernením, resp. 
na potvrdenie, že zmeny vykonané usmernením č. 1 nemajú na predloženú ŽoNFP žiadny vplyv. 


