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I. DÁTUM VYDANIA, CIEĽ A PRÁVNY ZÁKLAD AKTUALIZÁCIE 

Dátum vydania aktualizácie č. 1:  13.02.2017 

Cieľom Aktualizácie č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov č. IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3 (ďalej len 
„aktualizácia“) je zabezpečenie optimalizácie výzvy a prepojenia medzi textom výzvy a vybraných príloh. Zároveň je cieľom 
aktualizácie vykonať formálne úpravy a opravy v texte výzvy a vybraných príloh.  

Cieľom aktualizácie je konkrétne:  

1. v texte výzvy: 
a) upraviť v časti 1.3 výzvy indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených pre Prešovský samosprávny 

kraj rozdelením na kraj a mestskú funkčnú oblasť, 
b) bližšia špecifikácia kategórie žiadateľov v časti 1.4 výzvy – Financovanie projektu v súlade so Stratégiou 

financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, 
c) upraviť v časti 1.6 výzvy presnú odvolávku na Príručku pre žiadateľa, 
d) upraviť v časti 2.1 výzvy text stručného popisu podmienky oprávnenosti č.1 – Právna forma, 
e) doplniť novú podmienku a vysvetľujúci text stručného popisu podmienky oprávnenosti č. 13 v časti 2.2 výzvy 

– Podmienka, že žiadateľ  je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu. 
f) doplniť v časti 2.2. výzvy text stručného popisu podmienky oprávnenosti č.14 – Podmienka oprávnenosti 

aktivít projektu, 
g) upraviť v časti 2.2 výzvy text stručného popisu podmienky oprávnenosti č.23 - Podmienka, že žiadateľ má 

vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu. 

2. upraviť prílohu č. 1 výzvy Formulár projektového zámeru:  

a) upraviť text popisu v časti 7.2 Formulára projektového zámeru,  

b) doplniť novú podmienku č. 13 v časti 14 Formulára projektového zámeru – Podmienka, že žiadateľ  je 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu spolu s vysvetľujúcim textom 
povinnej prílohy. 

c) doplniť vysvetľujúci text prílohy č. 7 projektového zámeru v časti 14. Formulára projektového zámeru 
podmienky č. 32 - Podmienka určenia indexu investičnej účinnosti 

3. upraviť prílohu č. 2 výzvy resp. prílohu č. 7 PZ 

4. upraviť a spresniť prílohu č. 3 výzvy Príručka pre žiadateľa. 

5. upraviť a spresniť prílohu č. 5 výzvy 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 oprávnenosti.  

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 09. marca 2017. 

 
II. ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN  

1. Zmeny v texte výzvy 

a) Aktualizáciou v texte výzvy sa upravuje v časti 1.3 výzvy indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených 
pre Prešovský samosprávny kraj rozdelením na kraj a mestskú funkčnú oblasť. 

Zdôvodnenie zmeny: Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s krajským mestom Prešov pristúpili k úprave Regionálnej 
integrovanej územnej stratégie Prešovského kraja (ďalej aj „RIUS“) z dôvodu absencie alokácie na odborné vzdelávanie pre 
mestskú funkčnú oblasť mesta Prešov (ďalej aj „MFO“). Z tohto dôvodu bola rozdelená alokácia pre špecifický cieľ 2.2.3 
RIUS PK v objeme 14 138 258 eur (pôvodne alokácia pre RIÚS PK) na 9 438 258 eur na RIÚS a 4 700 000 eur na MFO. 
Uvedená aktualizáciu RIUS PK bola schválená Radou Partnerstva dňa 05.12.2016 a Riadiacim orgánom pre IROP dňa 
31.01.2017. 

b) Aktualizáciou sa v texte výzvy dopĺňa bližšia špecifikácia kategórie prijímateľov v časti 1.4 výzvy – Financovanie 
projektu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové 
obdobie 2014 – 2020. 



   

 
 
Zdôvodnenie zmeny: V predmetnej časti výzvy sa dopĺňa informácia v rámci kategórie žiadateľov – organizácie štátnej 
správy (ústredné orgány štátnej správy) o iné právnické osoby uvedené v Stratégii financovania EŠIF v časti 2.1 a) 
a odstraňuje sa v rámci kategórie žiadateľov – mimovládne organizácie a súkromný sektor mimo štátnej pomoci text „v 
zriaďovateľskej pôsobnosti právnickej osoby”. Zmenou nedochádza k  rozšíreniu ani k zúženiu potenciálneho okruhu 
dotknutých žiadateľov ani sa zmenou nezasiahlo do práv a povinností potenciálnych alebo zúčastnených žiadateľov v rámci 
výzvy; oprávnený prijímateľ, ktorým môže byť iný vybraný subjekt štátnej správy ako právnická osoba oprávnená v zmysle 
IROP sa touto zmenou priradil k správnemu pomeru financovania. 

c) Aktualizáciou sa v texte výzvy upravuje v časti 1.6 výzvy presná odvolávka na Príručku pre žiadateľa. 

Zdôvodnenie zmeny: V predmetnej časti výzvy sa upravuje odvolávka „3.2.2 Príručky pre žiadateľa” a nahrádza sa 
odvolávkou „3.2.1 Príručky pre žiadateľa” z dôvodu aktualizácie Príručky pre žiadateľa na verziu 1.6. 

d) Aktualizáciou sa v texte výzvy upravuje v časti 2.1 výzvy text stručného popisu podmienky oprávnenosti č.1 – Právna 
forma. 

Zdôvodnenie zmeny: V predmetnej časti výzvy sa odstraňuje text „ostatné subjekty verejnej správy” pri žiadateľoch 
samosprávne kraje, stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, odstraňuje text „v 
zriaďovateľskej pôsobnosti právnickej osoby” pri žiadateľoch mimovládne organizácie a fyzické a právnické osoby 
a odstraňuje sa text „súkromný sektor mimo schém pomoci” pri žiadateľoch fyzické a právnické osoby. Odstránením tohto 
textu nedochádza k zmene podmienky poskytnutia príspevku „oprávnenosť prijímateľa - právna forma“, nakoľko zmena 
nemá dopad na zmenu právnej formy žiadateľa,  ale odstránil sa text upravujúci pomer financovania projektu, čím sa 
zosúlaďuje časť 1.4 a 2.1 výzvy.  

e) Aktualizáciou sa v texte výzvy dopĺňa podmienka a vysvetľujúci text stručného popisu podmienky oprávnenosti č. 13 
– Podmienka, že žiadateľ  je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu. 

Zdôvodnenie zmeny: V predmetnej časti výzvy sa dopĺňa podmienka oprávnenosti č. 13 – Podmienka, že žiadateľ je 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona 
č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1. februára 2017. 

f) Aktualizáciou sa v časti 2.2. výzvy dopĺňa text stručného popisu podmienky oprávnenosti č.14 – Podmienka 
oprávnenosti aktivít projektu, 

Zdôvodnenie zmeny: V predmetnej časti výzvy sa dopĺňa text podmienky oprávnenosti č.14 – Podmienka oprávnenosti 
aktivít projektu o upresňujúci text ohľadne hlavného cieľa výzvy „Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s 
primárnym cieľom výzvy, ktorým je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Hlavné aktivity 
a ich oprávnené výdavky projektu musia súvisieť so skupinou študijných odborov, v prospech ktorých sa projekt realizuje. 
Typy aktivít b), c) a e) je možné realizovať len v kombinácii s aktivitou a)” z dôvodu presnejšieho zadefinovania očakávaných 
výstupov výzvy.  

g) Aktualizáciou sa v časti 2.2 výzvy upravuje text stručného popisu podmienky oprávnenosti č.23 - Podmienka, že 
žiadateľ má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu. 

Zdôvodnenie zmeny: V predmetnej časti výzvy sa upravuje podmienka oprávnenosti č. 23 – Podmienka, že žiadateľ má 
vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu z dôvodu zosúladenia s Príručkou pre 
žiadateľa verzia 1.6. 

 

2. Zmeny v prílohe č.1 výzvy  

a) Aktualizáciou sa v prílohe č. 1 výzvy Formulár projektového zámeru dopĺňa vysvetľujúci text v časti 7.2 Spôsob 
realizácie aktivít projektu. 

Zdôvodnenie zmeny: V predmetnej časti prílohy sa dopĺňa text „žiadateľ uvedie informácie akými aktivitami podporí 
jednotlivé oprávnené skupiny odborov, na ktoré predkladá index investičnej účinnosti a žiadateľ uvedie ako postupoval pri 
výpočte oprávnených výdavkov“, z dôvodu lepšieho popísania spôsobu realizácie projektu žiadateľom ako aj pre potreby 
posudzovania a hodnotenia projektov v procese odborného hodnotenia.   

b) Aktualizáciou sa v prílohe č. 1 výzvy Formulár projektového zámeru v časti 14. Zoznam povinných príloh 
k projektovému zámeru dopĺňa podmienka oprávnenosti č. 13 – Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu a forma predkladania prílohy preukazujúcej splnenie 
podmienky. 

Zdôvodnenie zmeny: V predmetnej časti výzvy sa dopĺňa podmienka oprávnenosti č. 13 – Podmienka, že žiadateľ je 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona 
č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1. februára 2017. 



   

 
 

c) Aktualizáciou sa v prílohe č. 1 výzvy Formulár projektového zámeru v časti v časti 14. Zoznam povinných príloh 
k projektovému zámeru dopĺňa vysvetľujúci text prílohy č. 7 projektového zámeru podmienky č. 32 - Podmienka 
určenia indexu investičnej účinnosti  

Zdôvodnenie zmeny: V predmetnej časti výzvy sa dopĺňa vysvetľujúci text prílohy č. 7 projektového zámeru podmienky č. 32 
- Podmienka určenia indexu investičnej účinnosti o text v „prípade podpory viacerých skupín odborov, žiadateľ predkladá 
prílohu pre každú oprávnenú podporovanú skupinu odborov“, z dôvodu jasného popísania a definovania prílohy, ktorú 
žiadatelia predkladajú ako súčasť projektového zámeru. 

 

3. Zmeny v prílohe č. 2 výzvy resp. v prílohe č.7 PZ 

Aktualizáciou sa v prílohe č. 2 výzvy resp. v prílohe č.7 projektového zámeru upravujú názvy a adresy stredných 
odborných škôl v Prešovskom kraji. 

Zdôvodnenie zmeny: Z dôvodu správnej identifikácie žiadateľov boli zapracované identifikované zmeny v názvoch 
a adresách dotyčných stredných odborných škôl. 

 

4. Zmeny v prílohe č. 3 výzvy 

Aktualizáciou sa upravujú kapitola 2.9., kapitola 3.2, kapitola 4.1, príloha 2.a, 3.a a 3.e a vykonávajú sa formálne 
opravy textu Príručky pre žiadateľa. V kapitole 2.9. sa vkladá nová podmienka poskytnutia príspevku Podmienka, že 
žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu a vykonávajú sa formálne 
a vecné doplnenia textu. V kapitole 3.2. sa dopĺňa podkapitola Podmienky doručenia PZ a sprehľadňuje sa text 
kapitoly. V kapitole 4.1 sa dopĺňa text upozornenia v rámci časti 4.1.1 Administratívne overenie Projektového 
zámeru. V prílohe 2.a sa upravuje číselník oprávnených výdavkov. V prílohe 3.a sa upravuje text splnomocnenia. 
V prílohe 3.e sa upravuje Index finančnej situácie v záložke verejný sektor a neziskové ú.j. vo vzorci v ukazovateľoch 
veriteľského rizika, v miere zadlženosti a celkovej úverovej zadlženosti. 

Zdôvodnenie zmeny: V kapitole 2.9. sa dopĺňa znenie podmienky poskytnutia príspevku, popis podmienky a forma overenia 
v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 315/1016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov k 1.februáru 2017. V kapitole 3.2. dochádza k sprehľadneniu kapitol presunom textu do 
nových podkapitol. V kapitole 4.1 sa dopĺňa text ohľadne spresnenia doručenia výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí 
projektového zámeru. V prílohe 2.a sa upravuje číselník oprávnených výdavkov z dôvodu zosúladenia s textom vyhlásených 
a aktualizovaných výziev. V prílohe 3.a došlo k úprave k úprave textu. V prílohe 3.e došlo k úprave vzorcov a tým správnemu 
nastaveniu výpočtu ukazovateľov. 

 

5. Zmeny v prílohe č. 5 výzvy 

Aktualizáciou sa v prílohe č. 5 výzvy dopĺňa text ohľadne správneho identifikovania oprávnených výdavkov 
a dopĺňajú sa vybrané limity oprávnených výdavkov pre materiálno-technické zabezpečenie v rámci výzvy. 

Zdôvodnenie zmeny: Z dôvodu lepšieho usmernenia žiadateľov pri identifikácii oprávnených výdavkov a z dôvodu 
zabezpečenia hospodárnosti výdavkov sa v rámci prílohy dopĺňajú nové časti.  

 

 
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 zostávajú bezo zmeny.  

Úplné znenie dokumentov dotknutých zmenou vo forme so sledovaním vykonaných zmien (s výnimkou dokumentov vo 
formáte xls./xlsx., kde je zverejnené nové znenie dokumentov v úplnom znení bez sledovania zmien) je zverejnené na 
webovom sídle www.mpsr.sk. Zmenené dokumenty majú označenie „Názov dokumentu_aktualizacia_1“. 

 

 
IV. ÚČINNOSŤ ZMIEN  A DOPAD NA PREDLOŽENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMERY 

Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 13. februára 2017. 

Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky PZ predložené v rámci  tejto výzvy na predkladanie PZ. 

http://www.mpsr.sk/


   

 
 
Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú aj na PZ, ktoré sú doručené na RO/SO1 pred nadobudnutím účinnosti tejto 
aktualizácie. RO/SO umožní žiadateľom, ktorých PZ bol doručený na RO/SO, a ku ktorému nebolo ukončené posudzovanie 
PZ pred nadobudnutím účinnosti zmien vyplývajúcich z tejto aktualizácie, zmeniť PZ. RO/SO písomne informuje žiadateľa o 
možnosti a potrebnom rozsahu zmeny/doplnenia PZ za účelom jeho zosúladenia so zmenami vykonanými aktualizáciou. 
Lehota na zmenu alebo doplnenie PZ je do termínu ukončenia výzvy na predkladanie PZ.  

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 Doba trvania výzvy na predkladanie projektových zámerov sa ruší a nahrádza sa 
dátumom 09. 03. 2017. 

 

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


