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I. CIEĽ A PRÁVNY ZÁKLAD AKTUALIZÁCIE 

Cieľom Aktualizácie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu 

udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií č. IROP-PO7-SC77-2021-75 (ďalej len „aktualizácia“) je optimalizácia výzvy 

a vybraných príloh.  

Touto aktualizáciou Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „IROP“) Prioritnú 

os 7, špecifický cieľ 7.7 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 zúženiu rozsahu podmienok poskytnutia príspevku podľa § 17 ods. 3 

písm. a) zákona o príspevku z EŠIF.  

 
II. ZMENY NA ZÁKLADE AKTUALIZÁCIE A ZDÔVODNENIE ZMIEN  

Aktualizáciou sa mení: 

1. Výzva na predkladanie ŽoNFP - časť 1.2 Dĺžka trvania výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku a časť 2.1 Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť žiadateľa – podmienky 

poskytnutia príspevku (ďalej len „PPP“) č. 5 „Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach“ a č. 6 „Podmienka, 

že voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia EK, ktorým bola pomoc označená za 

neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom“.  

Zdôvodnenie zmeny: V časti 1.2 výzvy dochádza z dôvodu aktualizácie výzvy k posunu termínu ukončenia výzvy. 

V podmienke poskytnutia príspevku č. 5 dochádza k úprave v tom zmysle, že sa uplatňuje len na podniky, t.j. subjekty 

vykonávajúce hospodársku činnosť. V podmienke poskytnutia príspevku č. 6 dochádza k úprave v tom zmysle, že sa 

uplatňuje len žiadateľov, na ktorých sa vzťahuje schéma štátnej pomoci. 

2. Príloha č. 1 výzvy „Formulár ŽoNFP“ – tabuľky 5. Identifikácia projektu, 6.A Miesto realizácie projektu, 14. Zoznam 

povinných príloh žiadosti o NFP. 

Zdôvodnenie zmeny: V tabuľkách 5. a 6.A sa odstraňujú formálne nedostatky formulára ŽoNFP. V tabuľke 14. sa 

z dôvodu úpravy overenia splnenia PPP dopĺňajú prílohy k PPP 1. a 5.  

3. Príloha č. 2 výzvy „Príručka pre žiadateľa“ – kapitoly 2.1.1 Právna forma, 2.1.5 Podmienka, že žiadateľ nie je podnik 

v ťažkostiach, 2.1.6 Podmienka, že voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia EK, ktorým 

bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom, 2.1.8 Podmienka finančnej spôsobilosti 

žiadateľa na spolufinancovanie projektu, 2.5.1 Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schémy štátnej 

pomoci, 2.6.1 Podmienka, že žiadateľ má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít 

projektu, 2.6.3 Podmienka oprávnenosti z hľadiska súladu s horizontálnymi prioritami, 6.1 Poskytnutie súčinnosti, Prílohy 

č. 1.5 Finančná analýza a 2 Spôsob vyhodnotenia kritérií pre výber projektov. 

Zdôvodnenie zmeny: V kapitole 2.2.1 sa z dôvodu posúdenia činnosti kultúrnej inštitúcie (ďalej len „KI“) dopĺňa príloha č. 

1a ŽoNFP „Zriaďovacia listina / štatút kultúrnej inštitúcie“ a dopĺňajú sa inštrukcia pre žiadateľov v súvislosti s presunom 

činnosti KI do nového objektu. V kapitole 2.1.5 sa z dôvodu úpravy PPP č. 5 dopĺňa príloha č. 7 ŽoNFP „Finančná 

analýza“ a súvisiaca inštrukcia pre žiadateľov. V kapitole 2.1.6 sa z dôvodu úpravy PPP č. 6 dopĺňa relevantnosť 

podmienky. V kapitole 2.1.8 sa dopĺňa usmernenie pre žiadateľov, ak v čase schvaľovania projektu vo svojom 

zastupiteľstve nedisponuje presnou sumou finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu. 

V kapitole 2.5.1 sa z dôvodu adresnosti údajov dopĺňajú inštrukcie pre žiadateľov k vyplneniu Finančnej analýzy. 

V kapitole 2.6.1 sa z dôvodu splnenia PPP č. 15 dopĺňajú možnosti preukázania majetkovo-právnych vzťahov. V kapitole 

2.6.3 sa z dôvodu splnenia PPP č. 17 upravujú podmienky pre realizáciu aktivít projektu v exteriéri KI. V kapitole 6.1 sa 

z dôvodu zosúladenia s vyššie uvedenými zmenami upravuje preukázanie splnenia PPP v období poskytnutia súčinnosti 

pred uzatvorením zmluvy o NFP. V prílohe č. 1.5 sa upravuje textová časť a tabuľková časť v hárku „Posúdenie ŠP 

a kult. Činnosti“ z dôvodu zosúladenia s úpravami PPP 1 a 5. V prílohe č. 2 sa v spôsobe vyhodnotenia hodnotiaceho 

kritéria č. 1.1 dopĺňa spôsob vyhodnotenia hlavnej zásady výberu operácií č. 2 a v hodnotiacom kritériu č. 4.1 sa 

odstraňuje limit na stavebné práce a dopĺňa sa veľkostná kategória obcí v súlade s PPP č. 11. 

4. Príloha 4 výzvy „Zoznam merateľných ukazovateľov“ – časť „Zoznam iných údajov“. 
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Zdôvodnenie zmeny: V časti „Zoznam iných údajov“ bol z dôvodu komplexného monitorovania doplnený nový ukazovateľ 

D0128 „Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím“. 

5. Príloha 5 výzvy „Podmienky oprávnenosti výdavkov“ – kapitoly 1.2.2 Verejné obstarávanie a 1.6 Oprávnené výdavky 

projektu. 

Zdôvodnenie zmeny: V kapitole 1.2.2 bol odstránený nedostatok, že v tejto kapitole nebolo uvedené, že žiadateľ môže 

zrealizovať verejné obstarávanie počas implementácie projektu. V kapitole 1.6 bola z dôvodu výšky a typu oprávnených 

výdavkov doplnená nová skupina oprávnených výdavkov 112 – Zásoby. 

 
III. DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU 

Touto aktualizáciou sa menia dokumenty uvedené v časti II. Zmeny na základe aktualizácie a zdôvodnenie zmien. Ostatné 
dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy, ktoré neboli zmenené touto aktualizáciou, zostávajú platné v 
pôvodnom znení.  

Úplné znenie aktualizácie výzvy vo forme so sledovaním zmien je zverejnené na webovom sídle www.culture.gov.sk. 
Zmenený dokument má označenie „Názov dokumentu_aktualizacia_1“. Ostatné dokumenty sú platné v pôvodnom znení. 

 
IV. ÚČINNOSŤ ZMENY A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 

Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 13.10.2021.  

Zmena vykonaná touto aktualizáciou sa vzťahuje na všetky ŽoNFP predložené v rámci vyššie uvedenej výzvy.  

http://www.culture.gov.sk/

