
 
 
 

 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje 
 

      
vydáva 

USMERNENIE č. 1 
pre žiadateľov k výzve na predkladanie  

žiadostí o nenávratný finančný príspevok  
 

Prioritná os:  1 Vzdelávanie 

Investičná priorita: 

1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a 
podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a 
stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a 
bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do 
vzdelávania a prípravy 

Špecifický cieľ:  
1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a 
zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov 

Schéma štátnej pomoci: neuplatňuje sa 

Fond: Európsky sociálny fond (ESF) 

Názov poskytovateľa pomoci:  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako 

sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje (ďalej 

„MŠVVaŠ SR“ alebo „SO pre OP ĽZ“)  

Adresa poskytovateľa pomoci: Stromová 1, 813 30 Bratislava 

Zmena výzvy na základe: 
§ 17 ods. 7 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 EŠIF“)  

Druh zmeny: 

Zmena lehoty na vydanie rozhodnutia o NFP; 

Zmena spôsobu overenia a formy preukázania splnenia podmienky 
poskytnutia príspevku č. 8 Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny 
orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba 
splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní  o ŽoNFP  neboli právoplatne 
odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných 
záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, 
za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, 
alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe;  

Doplnenie novej prílohy ŽoNFP č. 1i Udelenie súhlasu pre poskytnutie 
výpisu z registra trestov do príloh v nadväznosti na zmenu spôsobu 
overenia a formy preukázania splnenia; 

Časť výzvy dotknutá zmenou: 
Časť výzvy 1.6 Časový harmonogram konania o ŽoNFP - lehota na 
vydanie rozhodnutia o NFP 

Kód výzvy:  OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03 

Názov výzvy: Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná 
gramotnosť na gymnáziu 

Operačný program: Ľudské zdroje 
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Časť výzvy č. 2a - podmienka poskytnutia príspevku č. 8 a prílohy výzvy 

 
Zdôvodnenie vykonanej zmeny: 
 

Aktualizácia Systému riadenia EŠIF, verzia 7 
Zákon 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)  

Dátum vydania a účinnosti              16.1.2019                                 

usmernenia č. 1:             

Cieľ zmeny 

Cieľom zmeny č. 1 (ďalej len „zmena“) k výzve „Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na 
gymnáziu“ (ďalej len „výzva“) je úprava lehoty na vydanie rozhodnutia o NFP v súlade so schválenou aktualizáciou 
Systému riadenia EŠIF, verzia 7 a zosúladenie so zákonom 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) a zníženie administratívnej záťaže pre žiadateľa doplnením integrácie 
pre register trestov fyzických osôb. 
Usmernením č. 1 SO pre OP ĽZ v súlade s ustanovením § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF mení formálne 
náležitosti výzvy a mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia 
príspevku. 

Popis a zdôvodnenie zmeny 

Vykonávajú sa nasledovné zmeny:  

 
1. V texte výzvy, v časti 1.6 Časový harmonogram konania o ŽoNFP sa lehota na vydanie rozhodnutia 

o NFP mení nasledovne: 
 

Pôvodné znenie: 

SO zabezpečí pre všetky žiadosti o NFP schvaľované v rámci príslušného hodnotiaceho kola vydanie rozhodnutia 

najneskôr v termíne do 35 pracovných dní od konečného termínu príslušného hodnotiaceho kola (príklad 

priebehu zaraďovania priebežne predkladaných žiadostí o NFP do príslušných hodnotiacich kôl je uvedený v 

Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os Vzdelávanie OP ĽZ (príloha výzvy) 

(ďalej len „príručka pre žiadateľa“) v kapitole  8.1 Schvaľovací proces žiadostí o NFP. Lehota 35 pracovných dní 

na vydanie rozhodnutia začína plynúť pracovným dňom nasledujúcim po termíne uzavretia príslušného 

hodnotiaceho kola. Do lehoty na vydanie rozhodnutia sa nezapočítava lehota potrebná na predloženie 

chýbajúcich náležitostí zo strany žiadateľa na základe výzvy zaslanej SO (t.j. prerušuje sa v momente zaslania 

výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí a začína plynúť momentom doručenia náležitostí na SO). SO si 

vyhradzuje právo (po súhlasnom stanovisku Centrálneho koordinačného orgánu) na predĺženie lehoty na vydanie 

rozhodnutia o žiadosti o NFP v prípade nemožnosti ukončiť konanie o ŽoNFP, a to v súlade s kapitolou 1.2 ods. 3, 

písm. d) Systému riadenia EŠIF.  

Informáciu o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia o NFP zverejní MŠVVaŠ SR na webovom sídle 

http://www.minedu.sk/operacny-program-ludske-zdroje/.  

Nové znenie:  

SO zabezpečí pre všetky žiadosti o NFP schvaľované v rámci príslušného hodnotiaceho kola vydanie rozhodnutia 

najneskôr v termíne do 70 pracovných dní od konečného termínu príslušného hodnotiaceho kola (príklad 

priebehu zaraďovania priebežne predkladaných žiadostí o NFP do príslušných hodnotiacich kôl je uvedený v 

Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os Vzdelávanie OP ĽZ (príloha výzvy) 

(ďalej len „príručka pre žiadateľa“) v kapitole  8.1 Schvaľovací proces žiadostí o NFP. Lehota 70 pracovných dní 

na vydanie rozhodnutia začína plynúť pracovným dňom nasledujúcim po termíne uzavretia príslušného 

hodnotiaceho kola. Do lehoty na vydanie rozhodnutia sa nezapočítava lehota potrebná na predloženie 

chýbajúcich náležitostí zo strany žiadateľa na základe výzvy zaslanej SO (t.j. prerušuje sa v momente zaslania 

výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí a začína plynúť momentom doručenia náležitostí na SO). SO si 

vyhradzuje právo (po súhlasnom stanovisku Centrálneho koordinačného orgánu) na predĺženie lehoty na vydanie 

http://www.minedu.sk/operacny-program-ludske-zdroje/
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rozhodnutia o žiadosti o NFP v prípade nemožnosti ukončiť konanie o ŽoNFP, a to v súlade s kapitolou 1.2 ods. 3, 

písm. d) Systému riadenia EŠIF.  

SO informuje žiadateľov v prípade nedodržania vyššie uvedenej lehoty a informuje všetkých žiadateľov o dôvodoch 

nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania rozhodnutia. SO zabezpečí informovanie 

žiadateľov zverejnením oznamu na webovom sídle http://www.minedu.sk/operacny-program-ludske-zdroje/ a v 

ITMS2014+ a zároveň individuálne na kontaktné e-mailové adresy, uvedené v ŽoNFP.  

 

2. V texte výzvy, v časti 2 – časť 2a Spôsob overenia/Forma preukázania splnenia podmienky 
poskytnutia príspevku podmienky poskytnutia príspevku č. 8 „Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny 
orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať 
žiadateľa v konaní  o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin 
poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za 
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri 
verejnom obstarávaní a verejnej dražbe“ sa mení nasledovne: 
 

Pôvodné znenie:   

 

8.  

Podmienka, že 
žiadateľ ani 
jeho štatutárny 
orgán, ani 
žiadny člen 
štatutárneho 
orgánu, ani 
prokurista/i, ani 
osoba 
splnomocnená 
zastupovať 
žiadateľa v 
konaní  o 
ŽoNFP  neboli 
právoplatne 
odsúdení za 
trestný čin 
korupcie, za 
trestný čin 
poškodzovania 
finančných 
záujmov 
Európskej únie, 
za trestný čin 
legalizácie 
príjmu z 
trestnej 
činnosti, za 
trestný čin 
založenia, 
zosnovania a 
podporovania 
zločineckej 
skupiny, alebo 
za trestný čin 
machinácie pri 
verejnom 
obstarávaní a 
verejnej dražbe 

Žiadateľ, jeho štatutárny orgán, žiadny člen 
štatutárneho orgánu, prokurista/i ani osoba 
splnomocnená zastupovať žiadateľa v 
konaní o ŽoNFP neboli právoplatne 
odsúdení podľa Trestného zákona za 
trestný čin (ďalej len „TČ“) korupcie (§ 328-
§ 336), TČ poškodzovania finančných 
záujmov Európskej únie (§ 261-§ 263), TČ 
legalizácie príjmu z trestnej činnosti (§ 233- 
§ 234), TČ založenia, zosnovania a 
podporovania zločineckej skupiny (§ 296) 
alebo TČ machinácie pri verejnom 
obstarávaní a verejnej dražbe (§ 266-§ 
268).  

Pozn.: Ak práva a povinnosti zmluvných 
vzťahov štatutárnych orgánov k organizácii, 
resp. spôsob vymenovania štatutárneho 
orgánu upravuje osobitný predpis1, je 
možné nahradiť výpis z registra trestov 
čestným vyhlásením, že všetci členovia 
štatutárneho orgánu žiadateľa a osoba 
splnomocnená zastupovať žiadateľa v 
konaní o ŽoNFP neboli právoplatne 
odsúdení za vyššie uvedené TČ. 

Ak v priebehu konania o ŽoNFP dôjde k 
zmene štatutárneho orgánu, resp. člena 
štatutárneho orgánu, prokuristu alebo k 
zmene či k doplneniu osoby splnomocnenej 
konať, zastupovať žiadateľa v konaní, 
žiadateľ zasiela oznámenie o takejto zmene 
a je povinný predložiť za tieto osoby čestné 
vyhlásenie preukazujúce splnenie tejto 
podmienky poskytnutia príspevku alebo 
výpis z registra trestov. 

Forma preukázania:  

výpis z registra trestov/Systém včasného 
odhaľovania rizika a vylúčených subjektov  

 

Spôsob overenia:  

výpis z registra trestov/Systém včasného 
odhaľovania rizika a vylúčených subjektov 

 

Nové znenie:  

 

                                                        
1 Napr. zákon o štátnej službe, zákon o výkone práce vo verejnom záujme, § 4 a § 22 kompetenčného zákona. 

http://www.minedu.sk/operacny-program-ludske-zdroje/


 

4 
 

8.  

Podmienka, že 
žiadateľ ani 
jeho štatutárny 
orgán, ani 
žiadny člen 
štatutárneho 
orgánu, ani 
prokurista/i, ani 
osoba 
splnomocnená 
zastupovať 
žiadateľa v 
konaní  o 
ŽoNFP  neboli 
právoplatne 
odsúdení za 
trestný čin 
korupcie, za 
trestný čin 
poškodzovania 
finančných 
záujmov 
Európskej únie, 
za trestný čin 
legalizácie 
príjmu z 
trestnej 
činnosti, za 
trestný čin 
založenia, 
zosnovania a 
podporovania 
zločineckej 
skupiny, alebo 
za trestný čin 
machinácie pri 
verejnom 
obstarávaní a 
verejnej dražbe 

Žiadateľ, jeho štatutárny orgán, žiadny člen 
štatutárneho orgánu, prokurista/i ani osoba 
splnomocnená zastupovať žiadateľa v 
konaní o ŽoNFP neboli právoplatne 
odsúdení podľa Trestného zákona za 
trestný čin (ďalej len „TČ“) korupcie (§ 328-
§ 336), TČ poškodzovania finančných 
záujmov Európskej únie (§ 261-§ 263), TČ 
legalizácie príjmu z trestnej činnosti (§ 233- 
§ 234), TČ založenia, zosnovania a 
podporovania zločineckej skupiny (§ 296) 
alebo TČ machinácie pri verejnom 
obstarávaní a verejnej dražbe (§ 266-§ 
268).  

Pozn.: Ak práva a povinnosti zmluvných 
vzťahov štatutárnych orgánov k organizácii, 
resp. spôsob vymenovania štatutárneho 
orgánu upravuje osobitný predpis2, je 
možné nahradiť výpis z registra trestov 
čestným vyhlásením, že všetci členovia 
štatutárneho orgánu žiadateľa a osoba 
splnomocnená zastupovať žiadateľa v 
konaní o ŽoNFP neboli právoplatne 
odsúdení za vyššie uvedené TČ. 

Ak v priebehu konania o ŽoNFP dôjde k 
zmene štatutárneho orgánu, resp. člena 
štatutárneho orgánu, prokuristu alebo k 
zmene či k doplneniu osoby splnomocnenej 
konať, zastupovať žiadateľa v konaní, 
žiadateľ zasiela oznámenie o takejto zmene 
a je povinný predložiť za tieto osoby čestné 
vyhlásenie preukazujúce splnenie tejto 
podmienky poskytnutia príspevku alebo 
výpis z registra trestov. 

Forma preukázania:  

Čestné vyhlásenie v ŽoNFP (bod 15) 

Spôsob overenia: ITMS2014+ 
/https://oversi.gov.sk/ výpis z registra 
trestov podľa § 1 ods. 6 zákona proti 
byrokracii 

 

Pokiaľ nebude možné overiť túto 
podmienku poskytnutia príspevku 
prostredníctvom ITMS2014+ a následne 
ani prostredníctvom portálu 
www.oversi.gov.sk, žiadateľ povinne 
predloží výpis z registra trestov.   

Pozn. Udelenie súhlasu na vyžiadanie 
výpisu z registra trestov je nevyhnutnou 
podmienkou, aby SO v zmysle zákona č. 
330/2007 Z. z. v spojitosti s § 47a zákona 
o príspevku z EŠIF mohol overiť túto 
podmienku poskytnutia príspevku 
prostredníctvom ITMS2014+. 

  

 

 

 

 

3. Do príloh sa dopĺňa nová príloha, príloha č. 1i ŽoNFP “Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu 
z registra trestov”.  

 
 
 
 
Schválila:    ...................... 
 

Martina Lubyová  
 
ministerka školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky 
 

 
Dátum: 16.1.2019 
 
 
 
 
 

                                                        
2 Napr. zákon o štátnej službe, zákon o výkone práce vo verejnom záujme, § 4 a § 22 kompetenčného zákona. 


