
 
 
 

 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje 
 

      
vydáva 

USMERNENIE č. 3 
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. 6 a 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: 

Úprava výzvy, časť 1.6 Časový harmonogram konania o ŽoNFP 

Popis podmienky poskytnutia príspevku a 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 

Časť výzvy dotknutá zmenou: 
Časť výzvy 1.6 Časový harmonogram konania o ŽoNFP  

Časť výzvy 2 a. Podmienka poskytnutia príspevku č. 8 

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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Zdôvodnenie vykonanej zmeny: 

 
Optimalizácia časového priestoru na predkladanie ŽoNFP pridaním 5. 
hodnotiaceho kola a úprava a spresnenie podmienky poskytnutia príspevku 
č. 8 na základe aktualizácie Systému riadenia EŠIF, verzia 8 
 

Dátum vydania a účinnosti usmernenia 
č. 3: 
 

 

 

Cieľ zmeny 

Cieľom zmeny č. 3 (ďalej len „zmena“) k výzve „Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na 
gymnáziu“ (ďalej len „výzva“) je optimalizácia časového priestoru pre žiadateľov na predkladanie žiadosti o NFP pridaním 
5. hodnotiaceho kola a úprava popisu podmienky poskytnutia príspevku a zmena spôsobu overovania 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 na základe aktualizácie Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných 
fondov, verzia 8, ktorý je účinný od 30.04.2019.  

Usmernením č. 3 SO pre OP ĽZ v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 a 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 časti 1 Formulára výzvy – časť 1.6 Časový harmonogram konania o ŽoNFP sa upravujú termíny uzavretia 
hodnotiacich kôl nasledovne:  

 
Pôvodný text: 
 

Termín uzavretia 

hodnotiaceho 

kola č. 1  

Termín uzavretia 

hodnotiaceho 

kola č. 2  

Termín uzavretia 

hodnotiaceho 

kola č. 3  

Termín uzavretia 

hodnotiaceho 

kola č. 4  

Termín uzavretia 5. – n. 

hodnotiaceho kola bude 

zverejnený na webovom sídle 

http://www.minedu.sk/operacny-

program-ludske-zdroje/. 31.01.2019 28.02.2019 29.03.2019 03.05.2019 

 

Nový text: 
 

Termín uzavretia 

hodnotiaceho kola 

č. 1  

Termín uzavretia 

hodnotiaceho kola č. 

2  

Termín uzavretia 

hodnotiaceho kola 

č. 3 

Termín uzavretia 

hodnotiaceho kola 

č. 4 

Termín uzavretia 

hodnotiaceho kola 

č. 5 

31.01.2019 28.02.2019 29.03.2019 03.05.2019 04.07.2019 

 

 

2. V časti 2 Formulára výzvy, časť a. Oprávnenosť žiadateľa sa podmienka 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 upravuje nasledovne:  

 
Pôvodný text: 
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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:  

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+. 

 

 
 Nový text: 

 

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 

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, žiadateľ preukáže splnenie podmienky 
poskytnutia príspevku len čestným vyhlásením v rámci 
formulára ŽoNFP, časť 15., že všetci členovia 
štatutárneho orgánu žiadateľa a osoba splnomocnená 

Forma preukázania:  

Čestné vyhlásenie v ŽoNFP (bod 15) 

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

 

Žiadateľ preukazuje splnenie tejto 
podmienky poskytnutia príspevku 
formou čestného vyhlásenia v rámci 
formulára ŽoNFP, časť 15. Čestné 
vyhlásenie, v ktorom vyhlási, že 
štatutárny orgán žiadateľa, ani osoba 
splnomocnená zastupovať žiadateľa v 
konaní o ŽoNFP, neboli právoplatne 
odsúdení za niektorý z trestných činov 
uvedených v znení podmienky 
poskytnutia príspevku  
 

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

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. 

Žiadateľ doloží sken dokumentu 
„Udelenie súhlasu pre poskytnutie 
výpisu z registra trestov alebo sken 
výpisu z registra trestov.  Dokumentom 
„Udelenie súhlasu pre poskytnutie 
výpisu z registra trestov“ následne SO 
overí splnenie tejto podmienky 
poskytnutia príspevku prostredníctvom 
integračnej akcie ITMS2014+. 
 

V prípade, ak  SO z technických 
dôvodov nevie týmto spôsobom získať 
výpis z registra trestov, vyzve žiadateľa 
na doručenie  skenu výpisu z registra 
trestov podľa § 1 ods. 6 zákona proti 
byrokracii. 

 

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+. 

 

 
 

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

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

 
Dátum: 30.05.2019 


