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Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 
 

Prioritná os: 3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch 

Konkrétny cieľ2: 3.1 - Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom 
vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií 

 

Posudzované časové obdobie výzvy:3 17.10.2016 – 12.04.2017 

Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5 
 

Kód súvisiacej výzvy na predkladanie 

PZ:4 

                                                 
1 V súlade s kapitolou 3.2.1.4 ods. 4 Systému riadenia EŠIF RO zasiela záverečnú správu z výzvy najneskôr do 5 pracovných dní od jej schválenia na CO.  Záverečná 
správa sa nevypracúva v prípadoch, schvaľovacieho procesu národných projektov, projektov technickej pomoci a veľkých projektov.  
Vo vzore  sú používané skratky a pojmy zavedené v Systéme riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov. 
2 Pod pojmom Konkrétny cieľ je myslený pojem Špecifický cieľ. 
3 V prípade otvorenej výzvy sa uvádza príslušné posudzované časové obdobie výzvy. V prípade uzavretej výzvy (časovo ohraničenej) sa uvádza dátum vyhlásenia 
a dátum ukončenia výzvy 
4 Relevantné v prípade, ak výzva bola vyhlásená v nadväznosti na výzvu na predkladanie projektových zámerov 



Záverečná správa výzvy - 

16.10.2019 

2 z 4  

1. Súhrnné informácie  o ŽoNFP, ktoré 

boli predmetom administratívneho 

overenia 
 

Počet prijatých ŽoNFP: 619 
 

Počet ŽoNFP, pri ktorých došlo k zastaveniu konania o ŽoNFP: 65 

Počet ŽoNFP, ktoré nesplnili podmienky poskytnutia príspevku vo fáze administratívneho overenia a bolo vydané 

rozhodnutie o neschválení ŽoNFP: 78 
 

Počet ŽoNFP, pri ktorých bola využitá výzva na doplnenie chýbajúcich náležitostí: 597 

 

Výsledky administratívneho overenia: 
 

Celkový počet prijatých ŽoNFP: 619 

 
Celkový počet ŽoNFP, ktoré postúpili do odborného hodnotenia: 476 

Celková výška NFP za ŽoNFP, ktoré postúpili do odborného hodnotenia: 72 350 280,69 
 

Celkový počet ŽoNFP, ktoré nepostúpili do odborného hodnotenia:5 143 

Celková výška NFP za ŽoNFP, ktoré nepostúpili do odborného hodnotenia: 22 447 488,48 
 

 

Komentár 
 

 
Výzva na predkladanie projektov pre decentralizovanú pomoc bola vyhlásená dňa 16.10.2016. Uzávierka výzvy bola dňa 12.4.2018.  V rámci 
predmetnej   výzvy bolo prostredníctvom informačného systému ITMS2014+ predložených 619 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) 
s celkovou výškou žiadaných finančných prostriedkov vo výške 94 797 769,17 Eur. Vo fáze administratívneho overovania bolo overených celkovo 

619 ŽoFNP. Po ukončení administratívneho overovania bolo pri 65 ŽoNFP zastavené konanie a  78 ŽoNFP bolo neschválených. 

 
  

2. Súhrnné informácie o ŽoNFP, ktoré boli 

predmetom odborného hodnotenia 
 

Počet ŽoNFP, ktoré boli predmetom odborného hodnotenia: 476 
 

Počet ŽoNFP, pri ktorých došlo k zastaveniu konania o ŽoNFP: 0 

Počet ŽoNFP, ktoré nesplnili podmienky odborného hodnotenia a bolo vydané rozhodnutie o neschválení ŽoNFP: 120 
 

 

Výsledky odborného hodnotenia: 
 

Počet ŽoNFP, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia a boli predmetom výberu: 356 
 

Celková výška NFP za ŽoNFP, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia a boli predmetom výberu: 54 286 495,51 

                                                 
5 ŽoNFP, pri ktorých bolo vo fáze administratívneho overenia vydané rozhodnutie o neschválení alebo rozhodnutie o zastavení konania o ŽoNFP 

Celková výška NFP za prijaté ŽoNFP: 94 797 769,17 
Z toho zdroje EÚ: 78 077 103,59 
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Počet ŽoNFP, ktoré nepostúpili do fázy výberu ŽoNFP:6 120 
 

Celková výška NFP za ŽoNFP, ktoré nepostúpili do fázy výberu ŽoNFP: 18 063 785,18 

Komentár 
 

 
Od dňa 29.6.2017 sa uskutočnilo odborné hodnotenie, ktorého výsledkom bolo vydanie časti rozhodnutí. Listom zo dňa 01.02.2018 RO pre IROP 
oznámil výkon kontroly úloh SO v zmysle poverenia č. 01/2018/SO-MK SK. Zároveň pozastavil vydávanie akýchkoľvek rozhodnutí k výzve IROP-

PO3-SC31-2016-5. Dňa 17.05.2018 bola na MK SR doručená správa z kontroly výkonu úloh SO. Správa z kontroly výkonu úloh SO obsahovala 
stanovisko, že na základe overených skutočností je proces formálneho dožiadania si podkladov nevyhnutných ku kontrahovaniu zmlúv o poskytnutí 
NFP, vrátane samotného procesu kontrahovania zmlúv, pre kontrolovanú osobu pozastavený až do odvolania. MK SR bolo povinné v lehote 

stanovenej RO pre IROP prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov a následne predložiť písomný zoznam splnených opatrení.  
 

V nadväznosti na identifikované zistenia pripravilo MK SR návrh opatrení s cieľom odstránenia identifikovaných nedostatkov. Dňa 28.06.2018 SO pre 
IROP PO3 predložil na RO návrh s alternatívnymi opatreniami na nápravu nedostatkov vyplývajúcich z identifikovaných zistení, medzi ktorými bolo 

aj uskutočnenie revíznych postupov v zmysle ustanovení § 22 až § 24 zákona o príspevku z EŠIF pri zachovaní princípu jednotného zaobchádzania 
so všetkými žiadateľmi, ktorých ŽoNFP bola predmetom odborného hodnotenia (s ohľadom na zistené nedostatky v odbornom hodnotení 
a vydaných rozhodnutiach) a zabezpečenie princípu jednotného zaobchádzania so všetkými žiadateľmi, ktorých ŽoNFP bola predmetom odborného 

hodnotenia (s ohľadom na zistené nedostatky v odbornom hodnotení) pri ŽoNFP, pri ktorých nebolo vydané rozhodnutie.  
 

V súvislosti s uskutočnením revíznych postupov v zmysle § 22 až § 24 zákona o príspevku z EŠIF zasadala dňa 04.09.2018 zasadala Osobitná komisia 
(ďalej len „komisia“) ako poradný orgán štatutárneho orgánu SO pre IROP PO3. Predmetom zasadnutia komisie bolo preskúmanie rozhodnutí 
vydaných ministerstvom podľa ustanovenia § 19 zákona o príspevku z EŠIF, voči ktorým bol podaný opravný prostriedok zo strany žiadateľa, ako aj 

z vlastného podnetu štatutárneho orgánu (odvolanie – 81 ŽoNFP, podnet žiadateľa na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania – 8 
ŽoNFP, vlastný podnet štatutárneho orgánu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania – 262 ŽoNFP). 

 
Komisia odporučila štatutárnemu orgánu pokračovať v konaní o predmetných ŽoNFP (351 ŽoNFP) preskúmaním rozhodnutí vydaných v konaní 
o ŽoNFP, ako aj preskúmaním postupov a spôsobu hodnotenia v rámci procesu odborného hodnotenia podľa zákona o príspevku z EŠIF. 

 
Na základe aktuálnej úrovne implementácie v PO3 v rámci výzvy IROP-PO3-SC31-2016-5 a vzhľadom na rozsah a závažnosť zistených nedostatkov 

ako aj na navrhované a prijaté opatrenia zo strany SO pre IROP PO3 a vzhľadom na zachovanie princípu nediskriminácie a jednotného prístupu pri 
posudzovaní ŽoNFP,  bolo potrebné preskúmať rozhodnutia vydané v konaní o ŽoNFP ako aj postupy a spôsob hodnotenia v rámci celého procesu 

OH.  
 
V nadväznosti na vyššie uvedené pripravil SO pre IROP PO3 proces odborného hodnotenia predmetom ktorého je hodnotenie celkovo 476 žiadostí 

o NFP. V rámci uvedeného je 351 žiadostí o NFP ako výsledok rozhodnutia štatutárneho orgánu MK SR, 106 žiadostí ako výsledok opatrenia 
zo  Správy  (žiadosti pri ktorých nebolo vydané rozhodnutie v rámci pôvodného odborného hodnotenia) a 19 žiadostí o NFP ako výsledok podnetov 

na preskúmanie v rámci administratívneho overovania (žiadosti ktoré ešte neboli predmetom odborného hodnotenia).  
Proces odborného hodnotenia začal od 12.09.2018. Predmetom hodnotenia bolo 476 ŽoNFP. Odborné hodnotenie bolo ukončené dňa 30.03.2019. 
Výsledkom odborného hodnotenia bolo 356 žiadostí schválených a 120 žiadostí bolo neschválených z dôvodu nesplnenia podmienok odborného 

hodnotenia. 
 

  

 

3. Súhrnné informácie z výberu o ŽoNFP 
 

Celkový počet schválených ŽoNFP: 280 

 
Celkový počet ŽoNFP, pri ktorých došlo po výbere ŽoNFP k neschváleniu: 61 

Celkový počet ŽoNFP, pri ktorých došlo po výbere ŽoNFP k zastaveniu konania: 15 
 

Celkový počet ŽoNFP, ktoré nesplnili výberové kritériá:7 

 

Komentár8 
 

 
Po ukončení odborného hodnotenia pristúpil SO k overovanie splnenia podmienok PP pri všetkých schválených žiadostiach prostredníctvom výzvy na 
preukázanie splnenia podmienok poskytnutia príspevku pred vydaním rozhodnutia. Výsledkom overenia bolo 280 žiadostí schválených, nakoľko 

preukázali splnenie podmienok. Zvyšných 76 žiadostí podmienky nesplnilo a bolo im vydané rozhodnutie o zastavení konanie resp. neschválení.  

 

 
                                                 

6 ŽoNFP, pri ktorých bolo vo fáze odborného hodnotenia vydané rozhodnutie o neschválení alebo rozhodnutie o zastavení konania 
7 Relevantné v prípade, ak boli aplikované výberové kritériá. V opačnom prípade uviesť "nerelevantné" 
8 Nepovinné pole 

Celková výška NFP za schválené ŽoNFP: 42 696 192,14 Z toho zdroje EÚ: 35 343 824,73 
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4. Zoznam príloh 

Generované prílohy9 
 

1. Zoznam ŽoNFP, ktoré nesplnili podmienky administratívneho overenia 

2. Zoznam ŽoNFP, ktoré splnili podmienky administratívneho overenia 

3. Zoznam ŽoNFP, ktoré nesplnili podmienky odborného hodnotenia 

4. Zoznam ŽoNFP, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia 

5. Zoznam ŽoNFP, pri ktorých bolo vydané rozhodnutie o zastavení konania 

6. Zoznam ŽoNFP, ktoré boli schválené, vrátane výšky schváleného NFP 

 

Ďalšie prílohy10 
 

                                                 
9 Prílohy v bode 1 – 8 RO zaradí do záverečnej správy výzvy v závislosti na ich relevantnosti 
10 Na základe rozhodnutia RO môžu byť prílohou záverečnej správy výzvy dokumenty, ktoré sú súčasťou a dokumentujú schvaľovací proces ŽoNFP. V prípade, ak 
niektorá časť Záverečnej správy výzvy vyžaduje zadanie rozsiahlejšieho textu, ktorého uvedenie do dokumentu v definovanej štruktúre by nebolo možné (napr. by 
spôsobilo neprehľadnosť celého dokumentu), RO je oprávnený k dokumentu pripojiť samostatnú a neoddeliteľnú prílohu obsahujúcu relevantné údaje, s jasným 
označením časti/častí dokumentu, na ktoré sa príloha vzťahuje. 
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5. Podpisová časť 
 

Vypracovali 
 

Dátum podpisu Titul, meno a priezvisko Podpis 
 

    16.10.2019                     Ing. Tomáš Farkas 

 
 ................................................................. 

 

 

Schválili 
 

Dátum podpisu Titul, meno a priezvisko Podpis 
 

   16.10.2019                     Mgr. Tibor Bohó 

 
 ................................................................. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










































































































































