
 
 

 
 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 na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania 
 
 

Prioritná os:  1 Vzdelávanie 

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. 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 EŠIF“)  

 

Druh zmeny: 

 

Zmena formálnych náležitostí uvedených v § 17 ods. 2 a spresnenie 
podmienok poskytnutia príspevku uvedených v § 17 ods. 3 a 4 zákona o 
EŠIF 

 

Časť výzvy dotknutá zmenou: 

Časť výzvy č. 1 –  časť 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP 
Časť výzvy č. 1 –  časť 1.6 Miesto a spôsob podania ŽoNFP 
Časť výzvy č. 2 – časť 2. Podmienky poskytnutia príspevku 
Časť výzvy č. 2 – časť 2.1 Podmienky poskytnutia príspevku, spôsob 
preukazovania splnenia podmienok v rámci konania o žiadosti o NFP 
Príloha č. 1 výzvy – Formulár žiadosti o NFP 

 

 
Zdôvodnenie vykonanej zmeny: 
 

 
Zmena spôsobu preukazovania vybraných podmienok poskytnutia 
príspevku, optimalizácia časového priestoru na predloženie žiadosti o 
NFP,  spresnenie formy a miesta predkladania ŽoNFP, zosúladenie textu 
výzvy s Prílohou č. 4 výzvy, zosúladenie Prílohy č. 1 výzvy s textom 
výzvy, odstránenie administratívnych chýb a chýb v písaní. 

Kód výzvy:  OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 

Názov výzvy: V základnej škole úspešnejší 

Operačný program: Ľudské zdroje 
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Dátum vydania a účinnosti 
usmernenia č. 1: 

21.3.2017 

 

Cieľ zmeny 

Cieľom zmeny č. 1 (ďalej len „zmena“) k výzve na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania „V 
základnej škole úspešnejší“ (ďalej len „výzva“) je zmena spôsobu preukazovania vybraných 
podmienok poskytnutia príspevku, optimalizácia časového priestoru na predloženie žiadosti 
o NFP, spresnenie formy a miesta predkladania ŽoNFP, zosúladenie textu výzvy s Prílohou č. 4 
výzvy, zosúladenie Prílohy č. 1 výzvy s textom výzvy, odstránenie administratívnych chýb 
a chýb v písaní. 
Usmernením č. 1 SO pre OP ĽZ v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona o príspevku z 
EŠIF mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia 
príspevku. 

Popis a zdôvodnenie zmeny 

 
Zmena sa vykonáva v texte výzvy:  
 

1. V časti 1 výzvy – časť 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP sa upravujú termíny uzavretia 

hodnotiaceho kola č. 1 a č. 2 z dôvodu optimalizácie časového priestoru na predloženie ŽoNFP a 
zároveň z dôvodu zmeny spôsobu preukazovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku  č. 1-5, 
8,9,13,17 nasledovne: 

 
 

Uzavretie hodnotiaceho 

kola č. 1 

Uzavretie hodnotiaceho 

kola č. 2 
Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané 

spravidla v dvojmesačnom intervale do 

vyčerpania alokácie. 
24.4.2017  8.6.2017 

 
 

2. V časti 1 výzvy – časť 1.6 Miesto a spôsob podania ŽoNFP sa spresňuje forma a miesto predkladania 
ŽoNFP a pôvodný text mení nasledovne: 

 

Žiadateľ predkladá formulár žiadosti o NFP (príloha č. 1) a povinné prílohy v elektronickej forme  

prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ a zároveň predkladá písomne kompletnú žiadosť o NFP, vrátane 

všetkých povinných príloh v jednom origináli  a jednej kópii, zviazané v pevnej väzbe, v uzavretom a 

nepriehľadnom obale s uvedením nasledovných údajov:  

 názov a adresa žiadateľa o NFP; 

 názov projektu; 

 názov a adresa poskytovateľa; 

 kód ŽoNFP vygenerovaný ITMS2014+ (13 miestny kód); 

 kód výzvy; 

 nápis „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok“ a „NEOTVÁRAŤ“. 

 

Žiadateľ predkladá písomnú formu žiadosti o NFP jedným z uvedených spôsobov: 

 Doporučenou poštou na adresu MŠVVaŠ SR: 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Stromová 1, 813 30  Bratislava.  

 Osobne alebo kuriérskou službou na adresu pracoviska MŠVVaŠ SR  

Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava  
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v pracovné dni počas úradných hodín: 

 Pondelok: 8.00 - 15.00 hod. 

 Utorok:    8.00 - 15.00 hod. 

 Streda:    8.00 - 15.00 hod. 

 Štvrtok:   8.00 - 15.00 hod. 

 Piatok:     8.00 - 14.00 hod. 

Obedná prestávka: 12.00 - 12.30 hod. 

 
3. V časti 2 výzvy – časť 2. Podmienky poskytnutia príspevku sa upravuje text Poznámky v rámci 

podmienky č. 11 “Podmienka, že hlavné aktivity projektu sú vo vecnom súlade s oprávnenými aktivitami 
OP ĽZ” z dôvodu spresnenia podmienky poskytnutia príspevku nasledovne: 

11. Podmienka, že hlavné 
aktivity projektu sú vo 
vecnom súlade 
s oprávnenými aktivitami 
OP ĽZ  

Poznámky: 

V prípade uzatvorenia Zmluvy o NFP je základná škola, resp. jej zriaďovateľ v 
prípade, že základná škola nemá právnu subjektivitu, oprávnená realizovať pre 
rovnaké oprávnené aktivity a rovnakú cieľovú skupinu projekt len u jedného 
poskytovateľa, t.j. MŠVVaŠ SR alebo MV SR. 

 

V prípade uzatvorenia Zmluvy o NFP nie je základná škola, resp. jej zriaďovateľ v 
prípade, že základná škola nemá právnu subjektivitu, oprávnená realizovať projekt 
pre rovnaké oprávnené aktivity a rovnakú cieľovú skupinu prostredníctvom iného 
projektu, či už národného alebo dopytovo –orientovaného. 

 

U jedného žiadateľa nie je možné, bez ohľadu na počet predložených žiadostí 
o NFP, kombinovať štandardnú stupnicu jednotkových nákladov asistent 
učiteľa -  vytvorenie a obsadenie miesta asistenta učiteľa so štandardnou 
stupnicou jednotkových nákladov pedagogický asistent - „mesačné náklady 
na novovytvorené miesto pedagogického asistenta v materských 
a v základných školách“ (viď príloha č. 4) 
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4. V časti 2 výzvy – časť 2. Podmienky poskytnutia príspevku sa upravuje text podmienky č. 20 
“Maximálna a minimálna výška príspevku” z dôvodu zosúladenia textu výzvy s Prílohou č. 4 
výzvy: 
 

20. Maximálna a 
minimálna výška 
príspevku 

Minimálna výška príspevku na projekt je 9 342 €.  

Maximálna výška príspevku na projekt je 424 440  €.  

 
 

5. V časti 2 výzvy – časť 2.1 Podmienky poskytnutia príspevku, zdroj overenia a spôsob 
preukazovania splnenia podmienok v rámci konania o žiadosti o NFP, sa mení spôsob 
preukázania splnenia podmienok poskytnutia príspevku žiadateľom v čase predloženia žiadosti 
o NFP z dôvodu zmeny spôsobu preukazovania splnenia podmienok poskytnutia príspevku  č. 1-
5, 8,9,17 a zosúladenia textu výzvy s Prílohou č. 4 výzvy v rámci podmienky poskytnutia 
príspevku č. 13 nasledovne: 

2.1 Podmienky poskytnutia príspevku , zdroj overenia a spôsob preukazovania splnenia 
podmienok v rámci konania o žiadosti o NFP 

Podmienka poskytnutia 
príspevku: 

Zdroj overenia   Spôsob preukázania splnenia 
podmienky poskytnutia príspevku 
žiadateľom v čase predloženia 
žiadosti o NFP 

1. Podmienka 
oprávnenosti žiadateľa 
(právna forma) 

Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa - 
výpis z obchodného registra alebo iného 
relevantného registra, zakladacia listina 

V prípade subjektov územnej samosprávy a orgánov 
verejnej správy je postačujúca identifikácia žiadateľa 
vo formulári ŽoNFP a nevyžaduje sa od žiadateľa 
osobitná príloha. 

 

Doklad preukazujúci právnu 
subjektivitu žiadateľa - výpis z 
obchodného registra alebo iného 
relevantného registra, zakladacia 
listina 
V prípade subjektov územnej 
samosprávy a orgánov verejnej 
správy je postačujúca identifikácia 
žiadateľa vo formulári ŽoNFP 
a nevyžaduje sa od žiadateľa 
osobitná príloha. 

2. Podmienka nebyť 
dlžníkom na daniach 

Potvrdenie miestne príslušného správcu dane 

Potvrdenie miestne príslušného 
daňového úradu, že žiadateľ nie je 
dlžníkom na daniach, nie staršie ako 
3 mesiace ku dňu predloženia 
žiadosti o NFP 

3. Podmienka nebyť 
dlžníkom poistného na 
zdravotnom poistení 

Potvrdenie zdravotných poisťovní 

Potvrdenie každej zdravotnej 
poisťovne, že žiadateľ nie je 
dlžníkom na zdravotnom poistení, 
nie staršie ako 3 mesiace ku dňu 
predloženia žiadosti o NFP  

4. Podmienka nebyť 
dlžníkom na sociálnom 
poistení 

Potvrdenie Sociálnej poisťovne 

Potvrdenie Sociálnej poisťovne, že 
žiadateľ nie je dlžníkom na 
sociálnom poistení, nie staršie ako 3 
mesiace ku dňu predloženia žiadosti 
o NFP  

5. Podmienka, že voči 
žiadateľovi nie je 
vedené konkurzné 
konanie, 
reštrukturalizačné 
konanie, nie je v 
konkurze alebo v 
reštrukturalizácii 

Potvrdenie miestne príslušného konkurzného súdu  

 

Potvrdenie miestne príslušného 
konkurzného súdu. Táto podmienka 
sa nevzťahuje na subjekty podľa § 2 
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a 
reštrukturalizácii a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

6. Podmienka zákazu 
vedenia výkonu 
rozhodnutia voči 
žiadateľovi 

Čestné vyhlásenie žiadateľa o NFP v časti 15 
žiadosti o NFP 

Čestné vyhlásenie žiadateľa o NFP 
v časti 15 žiadosti o NFP 

7. Podmienka finančnej 
spôsobilosti Doklad preukazujúci zabezpečenie Čestné vyhlásenie žiadateľa o NFP 
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spolufinancovania 
projektu 

spolufinancovania projektu: Napr. výpis z bankového 
účtu, resp. potvrdenie komerčnej banky, že žiadateľ 
disponuje požadovanou výškou finančných 
prostriedkov; úverová zmluva; uznesenie 
zastupiteľstva v prípade subjektov územnej 
samosprávy; vyhlásenie štatutárneho orgánu 
žiadateľa v prípade subjektov štátnej správy. 

v časti 15 žiadosti o NFP 

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 
Európskych 
spoločenstiev, 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 

Výpis z registra trestov 

 

Výpis z registra trestov nie starší 
ako 3 mesiace ku dňu predloženia 
žiadosti o NFP 

 

9. Podmienka, že žiadateľ, 
ktorým je právnická 
osoba, nemá 
právoplatným 
rozsudkom uložený 
trest zákazu prijímať 
dotácie alebo 
subvencie, trest zákazu 
prijímať pomoc a 
podporu poskytovanú z 
fondov Európskej únie 
alebo trest zákazu 
účasti vo verejnom 
obstarávaní podľa 
osobitného predpisu 

Výpis z registra trestov 

Podmienka sa nevzťahuje na fyzické osoby a na 
právnické osoby v súlade s § 5 zákona č. 91/2016 Z. 
z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Výpis z registra trestov nie staršie 
ako 3 mesiace ku dňu predloženia 
žiadosti o NFP  

Podmienka sa nevzťahuje na fyzické 
osoby a na právnické osoby v 
súlade s § 5 zákona č. 91/2016 Z. z. 
o trestnej zodpovednosti 
právnických osôb a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 

10. Podmienka 
oprávnenosti 
cieľovej skupiny 
projektu 

Informácie v časti 8 žiadosti o NFP 

 

Informácie v časti 8 žiadosti o NFP 

 

11. Podmienka, že hlavné 
aktivity projektu sú vo 
vecnom súlade 
s oprávnenými 
aktivitami OP ĽZ 

Informácie v časti 9 a v časti 7.2 žiadosti o NFP 
Informácie v časti 9 a v časti 7.2 
žiadosti o NFP 

12. Podmienka 
neukončenia fyzickej 
realizácie hlavných 
aktivít projektu pred 
predložením ŽoNFP 

Informácie v časti 9 žiadosti o NFP Informácie v časti 9 žiadosti o NFP 
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13. Podmienka, že výdavky 
projektu sú oprávnené 
a nárokovaná výška 
výdavkov je oprávnená 
na financovanie z OP ĽZ 

Informácie v časti 11 žiadosti o NFP a v prílohe 
žiadosti o NFP 
„Rozpočet projektu s podrobným komentárom“. 
 
čestné prehlásenie štatutára/riaditeľa školy 
o celkovom pošte žiakov ZŠ 
 
aktuálny Štvrťročný výkaz o práci v školstve Škol 
(MŠVvaŠ SR) 1-04, ktorý zabezpečuje štatistické 
zisťovanie o zamestnanosti a čerpaní mzdových 
prostriedkov za oblasť regionálneho školstva 
 
odporúčanie centra špeciálno-pedagogického 
poradenstva a/alebo centra pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie podľa čl. 
3 Metodického pokynu č. 66/2015 k postupu pri 
predkladaní požiadaviek na finančné prostriedky na 
osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so 
zdravotným znevýhodnením 
(http://www.minedu.sk/15170-sk/metodicky-pokyn-c-
662015-k-postupu-pri-predkladani-poziadaviek-na-
financne-prostriedky-na-osobne-naklady-asistenta-
ucitela-pre-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim/) 
– relevantné len pre štandardnú stupnicu 
jednotkových nákladov na asistenta učiteľa v súlade 
s prílohou č. 4 výzvy 
 
 

Informácie v časti 11 žiadosti o NFP 
a v prílohe žiadosti o NFP 
„Rozpočet projektu s podrobným 
komentárom“. 
 
čestné prehlásenie 
štatutára/riaditeľa školy o celkovom 
pošte žiakov ZŠ 
 
 
aktuálny Štvrťročný výkaz o práci v 
školstve Škol (MŠVvaŠ SR) 1-04, 
ktorý zabezpečuje štatistické 
zisťovanie o zamestnanosti a 
čerpaní mzdových prostriedkov za 
oblasť regionálneho školstva 
 
odporúčanie centra špeciálno-
pedagogického poradenstva a/alebo 
centra pedagogicko-
psychologického poradenstva a 
prevencie podľa čl. 3 Metodického 
pokynu č. 66/2015 k postupu pri 
predkladaní požiadaviek na 
finančné prostriedky na osobné 
náklady asistenta učiteľa pre žiakov 
so zdravotným znevýhodnením 
(http://www.minedu.sk/15170-
sk/metodicky-pokyn-c-662015-k-
postupu-pri-predkladani-
poziadaviek-na-financne-
prostriedky-na-osobne-naklady-
asistenta-ucitela-pre-ziakov-so-
zdravotnym-znevyhodnenim/) – 
relevantné len pre štandardnú 
stupnicu jednotkových nákladov na 
asistenta učiteľa v súlade s prílohou 
č. 4 výzvy 
 
 
 
 
 

14. Podmienka, že projekt je 
realizovaný na oprávnenom 
území 

Informácie v časti 5 a 6 žiadosti o NFP Informácie v časti 5 a 6 žiadosti o 
NFP 

15. Podmienka splnenia 
hodnotiacich kritérií 

Táto podmienka nie je predmetom preukázania 
splnenia zo strany žiadateľa  

Táto podmienka nie je predmetom 
preukázania splnenia zo strany 
žiadateľa pri predložení žiadosti o 
NFP 

16. Podmienka relevantného 
spôsobu financovania 

Táto podmienka nie je osobitne overovaná v rámci 
konania o žiadosti a samostatne dokladovaná zo 
strany žiadateľa 

Táto podmienka nie je predmetom 
preukázania splnenia zo strany 
žiadateľa pri predložení žiadosti o 
NFP 

17. Podmienka neporušenia 
zákazu nelegálnej práce 
a nelegálneho zamestnávania 
žiadateľom 

Potvrdenie miestne príslušného inšpektorátu práce 

Potvrdenie miestne príslušného 
inšpektorátu práce, že žiadateľ 
neporušil zákaz nelegálnej práce a 
nelegálneho zamestnávania za 
obdobie 5 rokov, nie staršie ako 3 
mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP  

18. Podmienka súhlasu 
s konaním podľa zákona 
o ochrane osobných údajov 

Čestné vyhlásenie žiadateľa o NFP v časti 15 
žiadosti o NFP 

Čestné vyhlásenie žiadateľa o NFP 
v časti 15 žiadosti o NFP 



 

7 
 

19. Oprávnenosť z hľadiska 
súladu s horizontálnymi 
princípmi 

Informácie v časti 5  a v časti 10.2 žiadosti o NFP 

Čestné vyhlásenie žiadateľa o NFP v časti 15 
žiadosti o NFP 

Informácie v časti 5  a v časti 10.2 
žiadosti o NFP 

Čestné vyhlásenie žiadateľa o NFP 
v časti 15 žiadosti o NFP 

20. Minimálna a maximálna 
výška príspevku 

Formulár žiadosti o NFP 
Formulár žiadosti o NFP 

21. Časová oprávnenosť 
realizácie projektu 
 

Informácie v časti 9 žiadosti o NFP Informácie v časti 9 žiadosti o NFP 

22. Podmienky poskytnutia 
príspevku z hľadiska 
definovania merateľných 
ukazovateľov projektu 

Informácie v časti 10.1 žiadosti o NFP 
Informácie v časti 10.1 žiadosti o 
NFP 

23. Podmienka predloženia 
ŽoNFP vo vzťahu k 
prebiehajúcemu alebo 
ukončenému schvaľovaciemu 
procesu ŽoNFP resp. inej 
žiadosti s rovnakými 
oprávnenými aktivitami a 
súčasne rovnakou cieľovou 
skupinou 

Čestné vyhlásenie žiadateľa o NFP v časti 15 
žiadosti o NFP 

Čestné vyhlásenie žiadateľa o NFP 
v časti 15 žiadosti o NFP 

 
6. V prílohe č. 1 výzvy- Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, časť 7.4, ods. 3 

sa s ohľadom na prílohu č. 4 výzvy vypúšťa z dôvodu irelevantnosti bod 2 “Prehľad obstaraného 

interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika 
a náradie, špeciálne stroje, prístroje, zariadenie technika a náradie (skupina oprávnených výdavkov 112) 
resp. kapitálový majetok (skupina oprávnených výdavkov 022/029) z prostriedkov fondov EÚ  za 
posledné štyri roky“. 
 

7. V prílohe č. 1 výzvy- Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného, časť 15 ods. 2,  sa mení z 
dôvodu zosúladenia Prílohy č. 1 výzvy s textom výzvy v nadväznosti na bod 5 tohto usmernenia 
nasledovne: 
 

 S ohľadom na podmienky poskytnutia príspevku zároveň čestne vyhlasujem, že  

 voči mne nie je vedený výkon rozhodnutia ani vymáhacie konanie v súlade s článkom 71 všeobecného 
nariadenia.  

 som finančne spôsobilý na spolufinancovanie projektu
10

, 

 som nepredložil ŽoNFP v rámci tejto výzvy resp. hodnotiaceho kola tejto výzvy s rovnakými oprávnenými 
aktivitami a súčasne rovnakou cieľovou skupinou v rámci niektorého iného hodnotiaceho kola tejto výzvy 
alebo v rámci akejkoľvek inej výzvy z OP ĽZ a konanie o predmetnej ŽoNFP stále trvá

11
 

 
Schválil:    ...................... 
 

Peter Plavčan, minister ŠVVaŠ SR 
 

 
Dátum: 
 

                                                        
10

 V prípade, ak SO umožnil nahradiť niektoré dokumenty preukazujúce splnenie podmienok poskytnutia príspevku čestným vyhlásením a 
žiadosť o NFP splní podmienky odborného hodnotenia, SO vyzve pred vydaním rozhodnutia o žiadosti o NFP žiadateľa na preukázanie 
splnenia relevantných podmienok poskytnutia príspevku. V rámci výzvy na predloženie týchto dokumentov SO identifikuje presnú 
podmienku, ktorej overenie má byť doložením dokumentu overené. Na výzvu na predloženie relevantných dokumentov sa primerane 
aplikuje postup platný pre doplnenie chýbajúcich náležitostí uvedený v časti 1.5 tejto výzvy. V prípade preukázania splnenia podmienok 
poskytnutia príspevku po predložení dokumentov SO rozhodne o schválení žiadosti o NFP. 
11 nebolo vydané rozhodnutie, resp. rozhodnutie nie je ešte právoplatné 


