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I. DÁTUM VYDANIA, CIEĽ A PRÁVNY ZÁKLAD AKTUALIZÁCIE 

Dátum vydania aktualizácie č. 1: 13. septembra 2018 

Cieľom Aktualizácie č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl 
č. IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9 (ďalej len „aktualizácia“) je zabezpečenie optimalizácie výzvy a prepojenia medzi textom 
výzvy a vybraných príloh.  

Cieľom aktualizácie je konkrétne:  

1. úprava textu výzvy v časti 1.2 Dĺžka trvania výzvy na predkladanie projektových zámerov 

2. úprava textu výzvy v časti 1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ), 

3. úprava textu výzvy v časti 2.4 Kategória podmienky oprávnenosti: Oprávnenosť miesta realizácie projektu,  

4. úprava textu výzvy v časti 2.8 Kategória podmienky oprávnenosti: Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku, 

5. úprava prílohy č. 1 výzvy Formulár projektového zámeru 

6. úprava prílohy č. 5 výzvy Zoznam oprávnených výdavkov 

7. úprava prílohy č. 10 výzvy Mestské oblasti, 

8. úprava prílohy č. 3 projektového zámeru Opis projektu. 
 
Touto aktualizáciou Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj “IROP“) v súlade s ustanovením  
§ 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“) mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza 
k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.  

 
II. ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN  

 
1.    Úprava textu výzvy v časti 1.2 Dĺžka trvania výzvy na predkladanie projektových zámerov 

Aktualizáciou textu výzvy sa mení termín uzavretia výzvy na predkladanie projektových zámerov. Dátum uzavretia výzvy na 
predkladanie projektových zámerov sa v súlade s § 17 ods. 6 zákona o príspevku z EŠIF predlžuje o 7 pracovných 
dní, t. j. dátum uzavretia výzvy je 08. október 2018. 
 
Zdôvodnenie zmeny: V predmetnej časti výzvy dochádza k zmene dátumu z dôvodu umožnenia predkladania projektových 
zámerov v zmysle aktualizácie výzvy. 
 
2.    Úprava textu výzvy v časti 1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) 

Aktualizáciou sa v časti 1.3. upravuje alokácia pre územie RIÚS Žilinského kraja a tým sa navyšujú finančné prostriedky sa 

výzvu na prekladanie projektových zámerov. 

Zdôvodnenie zmeny: V predmetnej časti dochádza k navýšeniu finančných prostriedkov pre územie RIÚS Žilinského kraja 
z dôvodu odstúpenia úspešného žiadateľa od procesu prípravy zmluvy o poskytnutí NFP.  

3.   Úprava textu výzvy v časti 2.4 Kategória podmienky oprávnenosti: Oprávnenosť miesta realizácie projektu 

Aktualizáciou sa v podmienke oprávnenosti č. 17 Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom území v popise 
podmienky oprávnenosti dopĺňa informácia, že výzva je vyhlásená na územie Slovenskej republiky, okrem RIÚS Trnavského 
kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RÍUS Košického kraja, mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Trnava, mestskej funkčnej 
oblasti krajského mesta Nitra a mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Prešov. 

Zdôvodnenie zmeny: K zmene dochádza z dôvodu jednoznačnosti informácie pre žiadateľa, že na územie RIÚS Trnavského 
kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RÍUS Košického kraja, mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Trnava, mestskej funkčnej 
oblasti krajského mesta Nitra a mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Prešov výzva nie je vyhlásená. 

4.   Úprava textu výzvy v časti 2.8 Kategória podmienky oprávnenosti: Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku 

Aktualizáciou sa v podmienke oprávnenosti č. 29 dopĺňa text špecifikujúci využitie benchmarku pre existujúce kapacity 

materskej školy.  

Zdôvodnenie zmeny: K zmene dochádza z dôvodu jednoznačnosti informácie pre žiadateľa, na využitie bencharku na 1 dieťa 
v prípade podpory existujúcich kapacít materskej školy. 
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5.   Úprava prílohy č. 1 výzvy Formulár projektového zámeru 

Aktualizáciou v časti 5 Formulára projektového zámeru dochádza k odstráneniu celého územia Trnavského kraja ako 
oprávneného územia v rámci kategórie regiónov. 

Zdôvodnenie zmeny: K zmene dochádza z dôvodu jednoznačnosti informácie pre žiadateľa, že na územie Trnavského kraja 
vrátane územia RIÚS Trenčianskeho kraja, RÍUS Košického kraja, mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Nitra a mestskej 
funkčnej oblasti krajského mesta Prešov výzva nie je vyhlásená. 

6.   Úprava prílohy č. 5 výzvy Zoznam oprávnených výdavkov 

Aktualizáciou sa dopĺňa text špecifikujúci využitie benchmarku pre existujúce kapacity materskej školy a nové kapacity 

materskej školy.  

Zdôvodnenie zmeny: K zmene dochádza z dôvodu jednoznačnosti informácie pre žiadateľa, pre využitie smerného 
ukazovateľa na zlepšenie existujúcich kapacít materskej školy a pre uplatnenie ukazovateľa na vytvorenie nových kapacít 
materskej školy.  

7.   Úprava prílohy č. 10 výzvy Mestské oblasti 

Aktualizáciou sa v prílohe odstraňuje informácia o mestských oblastiach krajského mesta Trnava, krajského mesta Nitra 
a krajského mesta Prešov.  

Zdôvodnenie zmeny: K zmene dochádza z dôvodu jednoznačnosti informácie pre žiadateľa, že na územie mestskej funkčnej 
oblasti krajského mesta Trnava, krajského mesta Nitra a krajského mesta Prešov výzva nie je vyhlásená. 

8.   Úprava prílohy č. 3 projektového zámeru Opis projektu 

Aktualizáciou v časti Všeobecné informácie o projekte dochádza k odstráneniu Trnavského kraja ako oprávneného územia 
v rámci kategórie regiónov. 

Zdôvodnenie zmeny: K zmene dochádza z dôvodu jednoznačnosti informácie pre žiadateľa, že na územie Trnavského kraja 
vrátane územia RIÚS Trenčianskeho kraja, RÍUS Košického kraja, mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Nitra a mestskej 
funkčnej oblasti krajského mesta Prešov výzva nie je vyhlásená. 

 
III. DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU 

Touto aktualizáciou sa menia dokumenty uvedené v časti I. Cieľ aktualizácie a právny základ. Ostatné dokumenty zverejnené 
v rámci predmetnej výzvy, ktoré neboli zmenené aktualizáciou č. 1, zostávajú platné v pôvodnom znení.  

Úplné znenie dokumentov dotknutých zmenou vo forme so sledovaním vykonaných zmien je zverejnené  
na webovom sídle www.mpsr.sk. Zmenené dokumenty majú označenie „Názov dokumentu_aktualizácia_1“. Ostatné 
dokumenty platné v pôvodnom znení majú označenie „Názov dokumentu“. 

 
IV. ÚČINNOSŤ ZMIEN  A DOPAD NA PREDLOŽENÉ PZ 

Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 13. septembra 2018. 
Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky PZ predložené v rámci  tejto výzvy na predkladanie PZ. 
Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú aj na PZ, ktoré sú doručené na RO/SO1 pred nadobudnutím účinnosti tejto 
aktualizácie.  

V súlade s § 17 ods. 6 zákona o príspevku z EŠIF sa dĺžka trvania výzvy predlžuje o 7 pracovných dní, t.j. dátum uzavretia 
výzvy uvedený v časti 1.2 Dĺžka trvania výzvy na predkladanie projektových zámerov sa ruší a nahrádza sa dátumom  
08. október 2018. 

                                                           
1 Doručením PZ sa rozumie jeho doručením spôsobom a za podmienok uvedených v časti 1.6 výzvy na predkladanie PZ. 

http://www.mpsr.sk/

