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I. DÁTUM VYDANIA, CIEĽ A PRÁVNY ZÁKLAD AKTUALIZÁCIE 

Dátum vydania aktualizácie č. 1: 13.02. 2019 

Cieľom Aktualizácie č. 1 k výzve na predkladanie na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných 

odborných škôl na praktickom vyučovaní č. IROP-PO2-SC223-PZ-2018-12 (ďalej len „aktualizácia“) je zabezpečenie 

optimalizácie výzvy a prepojenia medzi textom výzvy a vybraných príloh.  

Cieľom aktualizácie je konkrétne:  

1. V texte výzvy upraviť časť 1.2. Dĺžka trvania výzvy na predkladanie projektových zámerov 

2. Príloha č. 3 – Príručka pre žiadateľa 

3. Príloha č. 5 – Zoznam oprávnených výdavkov 

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.  
 

1. Zmeny vo výzve na predkladanie projektových zámerov, časť 1.2.   

Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1.2 Dĺžka trvania výzvy na predkladanie projektových zámerov 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 12. marca 2019. 
 
Zdôvodnenie zmeny: V predmetnej časti výzvy dochádza k zmene dátumu z dôvodu umožnenia predkladania projektových 
zámerov v zmysle aktualizácie výzvy. 

2. Zmeny v prílohe č. 3 výzvy – Príručka pre žiadateľa  

Aktualizáciou Príručky pre žiadateľa sa v kapitolách 2.9, 4.2.1, 4.2.3, 4.3, 4.5, 6, 9, v prílohách č.1, č.2a, č.3e.2 vykonávajú 
formálne opravy a doplnenia textu a doplnila sa nová príloha č.3h - Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov.    

V kapitole 2.9. (Podmienky poskytnutia príspevku a forma ich overenia) boli aktualizované informácie týkajúce sa jednotlivých 
podmienok poskytnutia príspevku (PPP), resp. spôsobu ich overenia a to:  

V PPP č. 11 „Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba 
splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní  o žiadosti o NFP neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie...“, bola 
doplnená povinnosť žiadateľa predložiť „Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov“ prostredníctvom formulára, 
ktorý bol zadefinovaný ako Príloha č.3h. Zároveň boli doplnené informácie týkajúce sa formy preukázania a spôsobu overenia 
splnenia tejto PPP.    

V PPP č. 13 “Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora“, v nadväznosti na aktualizovaný 
Systém riadenia EŠIF, došlo k spresneniu uplatňovania predmetnej podmienky poskytnutia príspevku, a to tak, že bude 
uplatňovaná iba v prípade, ak je táto podmienka uvedená v príslušnej výzve, čo nezbavuje žiadateľa povinnosti byť zapísaný 
v registri partnerov verejného sektora.  

V PPP č. 23 „Podmienka neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny za obdobie, 
stanovené vo výzve“ došlo k úprave názvu tejto podmienky vo väzbe na aktualizovaný Systém riadenia EŠIF a zároveň v rámci 
príloh žiadosti o NFP bola doplnená povinnosť žiadateľa predložiť „Protokol o výsledku inšpekcie alebo iný doklad“ v prípade, 
ak je žiadateľ evidovaný v zozname fyzických osôb a právnických osôb, ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania. 
Zároveň bol doplnený aj spôsob overovania tejto PPP. 

V PPP č. 25 „Podmienka, že žiadateľ má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu“ 
došlo k zosúladeniu s ustanoveniami § 1 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej 
záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon proti byrokracii“), 
pričom bol doplnený spôsob overenia údajov z listu vlastníctva a katastrálnej mapy.  

V kapitole 4.2.1 (Administratívne overenie žiadosti o NFP) došlo úprave textu v nadväznosti na aktualizovaný Systém riadenia 
EŠIF, pričom bola doplnená povinnosť v rámci administratívneho overenia overiť aj splnenia podmienok doručenia žiadosti o 
NFP. 

V kapitole 4.2.3 (Výber žiadosti o NFP) došlo k úprave výberu žiadosti o NFP pri dvojkolovom procese výberu.  
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V kapitole 4.3. (Vydávanie rozhodnutia) došlo v nadväznosti na aktualizovaný Systém riadenia EŠIF k úprave termínu na 
vydanie rozhodnutia a zároveň bola doplnená informácia, ktorá doba sa nezapočítava do lehoty na vydanie rozhodnutia.    

V kapitole 4.5. (Opravné prostriedky) došlo k úprave textu vo väzbe na aktualizovaný Systém riadenia EŠIF.  

V kapitole 6 (Uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP) boli v nadväznosti na aktualizovaný Systém riadenia EŠIF doplnené 
informácie týkajúce sa zákonných predpokladov na uzavretie zmluvy o NFP.    

V kapitole 9 (Zoznam príloh) bol doplnený zoznam príloh o Prílohu č.3.h - Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra 
trestov. 

V prílohe 1 – Merateľné ukazovatele IROP na projektovej úrovni došlo vo väzbe na aktualizovaný MP CKO č. 17 k úprave 
definícií ukazovateľov s kódom P0070 - Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb, P0073 - Kapacita 
transformovaných sociálnych služieb, P0387 - Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka 
podpore. Zároveň v rámci tabuľky Zoznam iných údajov boli doplnené ukazovatele s kódom D0128 - Počet nástrojov 
zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím, D0252 - Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 
rokov veku refundovaných z projektu technickej pomoci OP/ OP TP, D0253- Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k 
etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu technickej pomoci OP/ OP TP, D0254 - Počet pracovníkov, 
pracovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu technickej pomoci OP/ 
OP TP, D0255 - Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu technickej 
pomoci OP/ OP TP. Zároveň bol z tejto tabuľky odstránený ukazovateľ D0247 – Počet vytvorených pracovných miest. Súčasne 
bol spresnený text definície ukazovateľov s kódmi D0251, D0256, D029, D0267.      

V prílohe 2a – Pravidlá oprávnenosti výdavkov boli vo väzbe na aktualizovaný Systém riadenia EŠIF, MP CKO č. 6 upravené 
a doplnené informácie v rámci kapitoly 2.2 týkajúce sa vecnej oprávnenosti výdavku. Zároveň došlo k úprave kapitoly 2.5 
„Neoprávnené výdavky“ a súčasne boli vykonané s tým súvisiace úpravy v kapitole 4.10 „Finančné výdavky a poplatky“. 
V kapitole 3.9 (Trieda 56 – Finančné výdavky a poplatky) došlo v  tabuľke „Vzťah medzi skupinami oprávnených výdavkov 
a EKRK a ich relevantnosť k PO“ k bližšej špecifikácií podpoložky „Poplatky a odvody“.  

Príloha č.3.e.2 Index bonity – došlo k úprave predmetnej prílohy z dôvodu aktualizácie MP CKO č. 7. 

Príloha č. 3h Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov – príloha bola doplnená v nadväznosti na aktualizovaný 
Systém riadenia EŠIF a z dôvodu povinnosti žiadateľa predložiť túto prílohu pre overenie splnenia PPP č. 11.  

Zdôvodnenie zmeny:  Zmeny sú vykonané z dôvodov uvedených vyššie. 

3. Zmena v prílohe č. 5 výzvy – Zoznam oprávnených výdavkov 

Aktualizáciou dochádza k vyšpecifikovaniu limitov výdavkov v časti 3 prílohy č. 5. výzvy   

Zdôvodnenie zmeny: Úpravou dochádza k spresneniu stanovenia limitov výdavkov v rámci výzvy.  

 
II. 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“. 

 
III. ÚČINNOSŤ ZMIEN  A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 

Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 13.02. 2019. 

Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky projektové zámery predložené v rámci tejto výzvy. 

http://www.mpsr.sk/

