
 

 
 

  

 

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie  

Slovenskej republiky 

 

ako Vykonávateľ pre Plán obnovy a odolnosti SR 

 

 

vyhlasuje 

 

 

výzvu č. 17I05-04-V01 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na 

podporu obnovy a odolnosti pre: 

 

 

 

 

Plán obnovy a odolnosti SR 

Komponent: Komponent 17 Digitálne Slovensko 

Reforma/investícia: Investícia 5: Granty so zjednodušenou administratívou („Fast grants“) - Hackathony 

 

 

 

Dátum vyhlásenia výzvy:  24.10.2022 

Dátum uzavretia výzvy: 09.12.2022 
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Základné údaje: 

Kód výzvy: 17I05-04-V01 

Názov výzvy: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy 

a odolnosti, Investícia 5: Granty so zjednodušenou administratívou („Fast grants“) - Hackathony (ďalej len „výzva“) 

Plán obnovy a odolnosti SR 

Komponent: Komponent 17 Digitálne Slovensko 

Reforma/investícia: Investícia 5: Granty so zjednodušenou administratívou („Fast grants“) – Hackathony 

Cieľ výzvy: Výber troch (3) tém, na ktoré budú zorganizované hackathony s účasťou začínajúcich  podnikov  

(startupov),  iných  spoločností,  výskumných  inštitúcií,  univerzít  a ich študentov a iných odborníkov. Úlohou 

hackathonov bude prinášať inovatívne riešenia súčasných spoločenských výziev flexibilným a rýchlym  spôsobom.    

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „MIRRI SR“) ako vykonávateľ Plánu 

obnovy a odolnosti SR vyhlasuje výzvu v zmysle § 15 zákona č. 368/2021 Z.z. o mechanizme na podporu obnovy 

a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o mechanizme“). 

Na základe výzvy budú vybraní traja (3) prijímatelia s témami hackathonov, ktorým budú poskytnuté 

prostriedky mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (ďalej len „prostriedky mechanizmu“) na vývoj 

digitálnych riešení (napr. IT aplikácií), ktoré vznikli počas hackathonov.1 Pre každého vybraného prijímateľa 

bude organizovaný jeden (1) hackathon, t. j. celkovo budú zorganizované tri (3) hackathony v rokoch 2022 a 2023. 

Na jednom (1) hackathone sa bude vždy riešiť len jedna (1) téma s jedným (1) prijímateľom. 

Žiadateľ v žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (ďalej len „Žiadosť 

o PPM“) identifikuje problém (napr. z oblasti zefektívnenia procesov, zlepšenia kvality digitálnych služieb pre 

občanov a pod.), ktorý bude témou hackathonu a výsledkom hackathonu budú návrhy jeho riešenia 

s využitím digitálnych nástrojov. 

Proces po uzatvorení zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (ďalej 

len „Zmluva o PPM“): 

Vykonávateľ v súčinnosti s prijímateľom na základe zmluvy o spolupráci2 zorganizuje hackathon, ktorý prinesie 

nápady a návrhy na riešenie témy hackathonu, na ktorých implementáciu môžu prijímatelia získať prostriedky 

mechanizmu maximálne do výšky 100 000 EUR bez DPH. Na hackathone budú porotou spomedzi účastníkov 

vybraní traja s najlepšími riešeniami.3  

                                                           
1 Hackathon je podujatie, počas ktorého tímy zložené zo zástupcov odbornej verejnosti prevažne z IT oblasti (študenti, IT firmy, 

experti atď.) intenzívne spolupracujú na riešení problému/témy hackathonu. Cieľom hackathonu je spravidla navrhnúť 

konkrétne softwérové riešenie, či vytvoriť IT aplikáciu. Trvanie hackathonu bude zvyčajne 48 hodín. Dĺžka hackathonu bude 

závisieť od náročnosti konkrétnej témy hackathonu a bude určená na základe dohody medzi vykonávateľom a prijímateľom. 

Návrhy riešení bude vyhodnocovať nezávislá porota zložená najmä zo zástupcov biznis sektora, prijímateľa, mentorov, 

partnerov a pod. Zloženie poroty bude podliehať dohode medzi prijímateľom a vykonávateľom. 
2 Žiadateľ sa spolu s podpisom zmluvy o PPM podpisuje aj Zmluvu o spolupráci medzi ním, vykonávateľom a dodávateľom 

organizácie hackathonov. Vzor tejto zmluvy je uvedený v Prílohe k výzve č. 5_Zmluva o spolupráci. Cieľom Zmluvy 

o spolupráci je upraviť podmienky spolupráce a povinnosti jednotlivých strán pre zabezpečenie úspešnej realizácie 

hackathonu, t. j. povinnosti jednotlivých strán v rámci prípravy hackathonu a počas jeho konania. 
3 V prípade ak počas hackathonu vznikne výsledok tvorivej duševnej činnosti v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 

185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“), účastníci, s ktorými sa budú ich 

riešenia implementovať sa zaväzujú k udeleniu licencie vykonávateľovi. Vykonávateľ je oprávnený udeliť súhlas na použitie 

diela (sublicenciu) bezodplatne na prijímateľa v zmysle licenčnej zmluvy. 
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Vykonávateľ považuje za optimálny prípad stav, keď prijímateľ bude po uskutočnení hackathonu implementovať 

jedno z úspešných riešení z hackathonu. Prijímateľ je oprávnený implementovať aj iné riešenie v oblasti témy 

hackathonu v súlade s podmienkami uvedenými v tejto výzve. 

Formálne náležitosti: 

 

1.1 Identifikačné údaje a kontaktné údaje vykonávateľa: 

Názov vykonávateľa: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

Adresa vykonávateľa: Pribinova 25, 811 05 Bratislava 

Kontaktné údaje vykonávateľa: hackathony@mirri.gov.sk  

1.2 Trvanie výzvy 

Vyhlásenie výzvy: 24. 10. 2022 

Uzavretie výzvy: 9. 12. 2022  

1.3 Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na výzvu: 300 000 EUR bez DPH  

1.4 Maximálna výška prostriedkov mechanizmu určených na jednu Žiadosť o PPM: 100 000 EUR bez DPH 

Minimálna výška príspevku stanovená nie je.4  

Pri implementácii Plánu obnovy a odolnosti SR a financovaní investícií a reforiem z prostriedkov mechanizmu na 

národnej úrovni platí, že DPH nie je oprávneným výdavkom s výnimkou prípadov, keď je DPH nevratná podľa 

vnútroštátnych právnych predpisov o DPH.  

V prípade jej vzniku a v prípade ak bude výdavok na DPH oprávnený, bude DPH preplácaná maximálne do výšky 

20 000 EUR. 

1.5 Spolufinancovanie: Nevyžaduje sa 

Poskytovanie prostriedkov mechanizmu podľa tejto výzvy sa realizuje formou poskytnutia prostriedkov 

mechanizmu spôsobom v zmysle §14 zákona o mechanizme.  

Počas realizácie Projektu5 je prijímateľ povinný zabezpečiť financovanie prípadných neoprávnených výdavkov, 

ktoré vzniknú v priebehu realizácie Projektu, resp. sú na jeho realizáciu potrebné. Prijímateľ je povinný zabezpečiť 

financovanie prevádzky implementovaného riešenia z vlastných zdrojov.  

1.6 Miesto a spôsob podania Žiadosti o PPM  

Kompletnú Žiadosť o PPM, vrátane príloh, je potrebné doručiť do dátumu uzavretia výzvy jedným z nasledujúcich 

spôsobov:   

 do elektronickej schránky MIRRI SR prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy 

Žiadosť o PPM vrátane príloh musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať v mene žiadateľa kvalifikovaným 

elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo 

kvalifikovanou elektronickou pečaťou žiadateľa 

alebo 

                                                           
4 Odporúčame žiadateľom žiadať maximálnu výšku prostriedkov mechanizmu, vzhľadom k tomu, že v momente podania 

Žiadosti o PPM nebude jasná presná výška finančných prostriedkov potrebných na obstaranie riešenia z hackathonu. 
5 Projekt sa skladá z Prípravnej fázy Projektu a Hlavnej aktivity Projektu, bližšie informácie v časti 4. Spôsob vecnej realizácie 

projektu v oblasti témy hackathonu 
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 listinne na adresu: 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky   
Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti  
Pribinova 25  
811 09 Bratislava   
 

Žiadateľ na obálke Žiadosti o PPM uvedie nasledovné:  

 Názov a adresu žiadateľa;  

 Kód výzvy 

 Nápis: „Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu – Hackathony: Neotvárať“. 

 

Upozorňujeme žiadateľov, že v listinnej podobe sú oprávnení predložiť Žiadosť o PPM namiesto 

elektronickej podoby len vo výnimočnom prípade, a to z dôvodu prevádzkových, administratívnych alebo 

technických obmedzení na strane žiadateľa.  

V prípade listinnej podoby je potrebné zároveň zaslať scan originálneho dokumentu Žiadosti o PPM vrátane 

jej príloh elektronicky (e-mailom)  na e-mailovú adresu: hackathony@mirri.gov.sk 

 

2 Obsahové náležitosti: 

 

2.1 Spôsob posúdenia Žiadosti o PPM  

Vykonávateľ posudzuje žiadateľmi predložené Žiadosti o PPM v súlade s výzvou, zákonom o mechanizme 

a ďalšími relevantnými právnymi predpismi, spôsobom a podľa kritérií určených vo výzve. 

Aplikáciou kritérií hodnotenia (Príloha k výzve č. 2_Kritéria hodnotenia) vykonávateľ určí zostupné poradie 

žiadateľov, ktorých Žiadosti o PPM splnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu (ďalej len „Podmienky 

PPM“),6  počnúc Žiadosťou o PPM, ktorá získala najvyšší počet bodov). 

Výber troch (3) Žiadostí o PPM bude realizovaný na základe výsledkov aplikácie kritérií hodnotenia, t. j. výber troch 

(3) Žiadostí o PPM, ktoré získali najvyšší počet bodov. 

Proces posudzovania Žiadosti o PPM sa začína doručením Žiadosti o PPM vykonávateľovi a končí sa zaslaním 

oznámenia o splnení/nesplnení Podmienok PPM, resp. rozhodnutím štatutárneho orgánu vykonávateľa o 

námietkach. Oznámenie o splnení Podmienok PPM obsahuje informáciu o výsledku aplikácie kritérií hodnotenia. 

Upozorňujeme žiadateľov, že v prípade, ak žiadateľ doručil Žiadosť o PPM, ktorú považuje za nesprávnu, resp. z 

iných dôvodov nemá žiadateľ záujem o pokračovanie v posudzovaní predmetnej Žiadosti o PPM, môže vziať svoju 

Žiadosť o PPM späť kedykoľvek počas jej posudzovania, t. j. do zaslania oznámenia o splnení/nesplnení 

Podmienok PPM zo strany vykonávateľa žiadateľovi. Žiadateľ doručí späťvzatie Žiadosti o PPM buď elektronicky 

prostredníctvom elektronickej schránky vykonávateľa alebo listinne na adresu vykonávateľa. Späťvzatie Žiadosti 

o PPM musí obsahovať prejav vôle žiadateľa vziať svoju Žiadosť o PPM späť. V prípade doručenia späťvzatia 

Žiadosti o PPM vykonávateľ vyznačí túto skutočnosť v spise a oznámi to žiadateľovi. 

 

 

                                                           
6 Na splnenie kritérií hodnotenia musia byť vyhodnotené kladne všetky vylučujúce kritériá hodnotenia a zároveň musí byť 

splnená minimálna hranica 60 bodov, čo predstavuje 60 % z maximálneho počtu bodov. Maximálny počet bodov je 100. 
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Proces posudzovania Žiadosti o PPM prebieha v rámci nasledujúcich fáz: 

1. Príjem a registrácia Žiadosti o PPM 

Vykonávateľ zabezpečí príjem Žiadostí o PPM odo dňa vyhlásenia výzvy do dňa jej uzavretia. Vykonávateľ 

zaregistruje prijatú Žiadosť o PPM vo svojom registratúrnom systéme. Na Žiadosti o PPM doručené po termíne 

uzavretia výzvy vykonávateľ neprihliada. 

2. Posúdenie Podmienok PPM 

Vykonávateľ v procese posudzovania Žiadosti o PPM zisťuje splnenie každej jednotlivej Podmienky PPM určenej 

vo výzve na základe údajov a informácií uvedených žiadateľom v Žiadosti o PPM alebo na základe iných objektívne 

overiteľných informácií. 

V prípade, ak pri overovaní splnenia Podmienok PPM a úplnosti a správnosti informácií potrebných pre aplikáciu 

kritérií hodnotenia vykonávateľ zistí, že Žiadosť o PPM nie je úplná, vyzve žiadateľa prostredníctvom výzvy na 

doplnenie Žiadosti o PPM, aby tieto nedostatky odstránil v lehote 10 pracovných dní od doručenia výzvy na 

doplnenie Žiadosti o PPM. Po doplnení Žiadosti o PPM alebo v prípade ak sa výzva na doplnenie ukázala ako 

neopodstatnená, pokračuje vykonávateľ v overovaní Podmienok PPM. V prípade ak žiadateľ nedoplní Žiadosť 

o PPM kompletne v zmysle výzvy na doplnenie Žiadosti o PPM, žiadateľ už takúto Žiadosť o PPM ďalej 

neposudzuje a vykonávateľ oznámi žiadateľovi nesplnenie príslušných Podmienok PPM. V prípade ak 

z doložených príloh vyplynie potreba doplnenia ďalších dokumentov, vykonávateľ je oprávnený vyzvať žiadateľa 

opätovne na doplnenie. Ak žiadateľ neodstráni identifikované nedostatky, vykonávateľ oznámi žiadateľovi 

nesplnenie príslušných Podmienok PPM. Vykonávateľ je pri aplikovaní vyššie uvedeného postupu povinný dodržať 

princíp rovnakého zaobchádzania. Informáciu o zaslaní výzvy na doplnenie Žiadosti o PPM zasiela vykonávateľ 

zároveň aj na e-mailovú adresu žiadateľom uvedenú vo formulári Žiadosti o PPM. 

V prípade, ak žiadateľ splní všetky Podmienky PPM, vykonávateľ  následne posúdi Žiadosť o PPM podľa kritérií 

hodnotenia postupom uvedeným v nasledujúcej fáze. 

V prípade, ak žiadateľ nesplnil všetky Podmienky PPM alebo neodstránil nedostatky identifikované vo výzve na 

doplnenie Žiadosti o PPM v stanovenej lehote, vykonávateľ zašle žiadateľovi oznámenie o nesplnení Podmienok 

PPM vrátane príslušných dôvodov, pre ktoré žiadateľ, resp. Žiadosť o PPM nesplnila Podmienky PPM.  

3. Spôsob aplikácie kritérií hodnotenia 

Spôsob aplikácie kritérií hodnotenia je bližšie uvedený v Prílohe k výzve č. 2_Kritéria hodnotenia. Výsledkom 

aplikácie kritérií hodnotenia na všetky Žiadosti o PPM, ktoré splnili Podmienky PPM, je vytvorenie zoznamu Žiadostí 

o PPM podľa počtu získaných bodov zostupne.  

Vykonávateľ zasiela  oznámenie o nesplnení Podmienok PPM tým žiadateľom, ktorí nesplnili Podmienky PPM 
a/alebo nesplnili minimálne jedno vylučovacie kritérium. Proti oznámeniu o nesplnení Podmienok PPM je možné 
podať námietky do 6 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o nesplnení Podmienok PPM. Po ukončení 
konania o námietkach,  resp. po márnom uplynutí lehoty na podanie námietok je zaslané oznámenie o splnení 
Podmienok PPM ostatným žiadateľom. 

Po aplikácii kritérií hodnotenia vykonávateľ zašle všetkým žiadateľom, ktorí splnili Podmienky PPM, oznámenie o 

splnení Podmienok PPM. Oznámenie o splnení Podmienok PPM nezakladá právny nárok na poskytnutie 

prostriedkov mechanizmu. 

Žiadateľom (podľa poradia stanoveného na základe aplikácie kritérií hodnotenia), ktorí splnili všetky Podmienky 

PPM, ale neumiestnili sa na prvých troch miestach, vykonávateľ zašle oznámenie o splnení Podmienok 

PPM, v ktorom budú zároveň informovaní, že z dôvodu neumiestnenia na prvých troch (3) miestach im 

vykonávateľ nezašle návrh Zmluvy o PPM.  Tieto Žiadosti o PPM Vykonávateľ zaradí do rezervného zoznamu.  
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Vykonávateľ žiadateľom (podľa poradia stanoveného na základe aplikácie kritérií hodnotenia), ktorí splnili 

všetky Podmienky PPM a ktorí sa umiestnili na prvých troch (3) miestach, zašle oznámenie o splnení 

Podmienok PPM spolu s návrhom Zmluvy o PPM.  

V prípade, ak Vykonávateľ neuzavrie s niektorým zo žiadateľov umiestneným na prvých troch (3) miestach Zmluvy 

o PPM alebo nedôjde k realizácii hackathonu s jedným z prijímateľov, môže vykonávateľ využiť Žiadosti o PPM 

zaradené do rezervného zoznamu. Možnosť využitia rezervného zoznamu vykonávateľ komunikuje s príslušným 

žiadateľom, ktorý v prípade záujmu o prostriedky mechanizmu musí preukázať, že naďalej spĺňa Podmienky PPM 

pre uzatvorenie Zmluvy o PPM. 

Vykonávateľ je pri rozhodovaní o využití rezervného zoznamu viazaný dodržaním poradia Žiadostí o PPM určeného 

na základe aplikácie kritérií hodnotenia. 

4. Konanie o námietkach (ak relevantné) 

Žiadateľ môže podať proti posúdeniu nesplnenia Podmienok PPM písomné námietky podľa § 17 zákona o 

mechanizme do 6 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o nesplnení Podmienok PPM. Na námietky, ktoré 

nie sú odôvodnené, sa neprihliada. 

V prípade, ak vykonávateľ zistí, že námietky proti posúdeniu nesplnenia Podmienok PPM sú opodstatnené, môže 

im v plnom rozsahu vyhovieť v lehote do 8 pracovných dní od ich doručenia. 

Ak vykonávateľ námietkam v plnom rozsahu nevyhovie, predloží ich v lehote (8 pracovných dní), v ktorej mal 

rozhodnúť, na rozhodnutie štatutárnemu orgánu vykonávateľa. Štatutárny orgán vykonávateľa o námietkach 

rozhodne v lehote do 10 pracovných dní od kedy mu boli námietky predložené. V odôvodnených prípadoch môže 

štatutárny orgán vykonávateľa túto lehotu predĺžiť najviac o ďalších 15 pracovných dní, o čom Vykonávateľ 

upovedomí žiadateľa. 

Proti rozhodnutiu o námietkach nemožno podať opravný prostriedok. 

5. Uzatvorenie Zmluvy o PPM 

Žiadateľovi, ktorému bolo zaslané oznámenie o splnení Podmienok PPM a ktorý poskytol súčinnosť vykonávateľovi 

potrebnú na uzavretie Zmluvy o PPM v súlade s § 14 ods. 3 zákona o mechanizme, zašle vykonávateľ návrh 

Zmluvy o PPM a Zmluvy o spolupráci. 

Prijímateľovi vzniká právny nárok na poskytnutie prostriedkov mechanizmu až nadobudnutím účinnosti Zmluvy 

o PPM a Zmluvy o spolupráci. 

Poskytnutie prostriedkov mechanizmu na základe Zmluvy o PPM je viazané na splnenie Podmienok PPM 

dohodnutých v Zmluve o PPM. V tejto súvislosti upozorňujeme žiadateľov, aby sa oboznámili s podmienkami, ktoré 

budú pre prijímateľa vyplývať zo Zmluvy o PPM a ktoré bude vykonávateľ overovať počas realizácie Projektu. 

Upozorňujeme žiadateľov, že žiadateľ, všetci dodávatelia a subdodávatelia v rámci Projektu sú povinní zapísať sa 

do registra partnerov verejného sektora, ak na nich vzťahuje povinnosť zápisu podľa § 2 zákona o registri 

partnerov.7 V prípade ak nie sú povinní sa zapísať, vykonávateľ overuje konečných užívateľov výhod v Registri 

právnických osôb vedenom Štatistickým úradom SR. 

 

 

 

                                                           
7 Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 
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3 Podmienky PPM: 

Podmienky PPM predstavujú súbor podmienok, ktoré musí žiadateľ splniť na to, aby mohol vykonávateľ Žiadosť 

o PPM posúdiť podľa kritérií hodnotenia v súlade s § 16 ods. 4 zákona o mechanizme. 

Podmienky PPM stanovené v tejto výzve musia byť splnené v čase podania Žiadosti o PPM bez ohľadu na 

skutočnosť, či ich úplné znenie je priamo uvedené v texte výzvy, alebo je uvádzané, resp. bližšie popísané v 

dokumente/dokumentoch, na ktoré sa táto výzva odvoláva. 

3.1. Oprávnenosť žiadateľa 

3.1.1 Podmienka oprávnenosti žiadateľa  

Oprávnenými žiadateľmi sú 

a) Ministerstvá8 ,  

b) ostatné ústredné orgány štátnej správy9,  

c) obec, 

d) vyšší územný celok.  

Forma preukázania zo strany žiadateľa: Formulár žiadosti o PPM (Príloha k výzve č.1_Žiadosť o PPM) 

Spôsob overenia: zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy  

v platnom znení a https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii  

3.1.2 Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani 

prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa na účely podania Žiadosti o PPM neboli 

právoplatne odsúdení za trestný čin subvenčného podvodu, trestný čin poškodzovania finančných záujmov 

Európskej únie, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, trestný čin prijímania úplatku, 

trestný čin podplácania, trestný čin nepriamej korupcie alebo trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody.  

Forma preukázania zo strany žiadateľa: Výpis z registra trestov nie starší ako 30 kalendárnych dní ku dňu 

predloženia Žiadosti o PPM. 

Spôsob overenia: Overenie výpisu z registra trestov 

3.2. Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de minimis 

V rámci predmetnej výzvy sa neuplatňuje schéma štátnej pomoci 

Forma preukázania zo strany žiadateľa: Nevyžaduje sa 

Spôsob overenia: Nevyžaduje sa 

3.3. Iné Podmienky PPM 

3.3.1 Podmienka doručenia Žiadosti o PPM 

Žiadosť o PPM musí byť predložená včas a vo forme určenej vykonávateľom vo výzve. 

Žiadosť o PPM je považovaná za predloženú včas, ak bola predložená do termínu uzavretia výzvy. 

Rozhodujúcim dátumom na splnenie tejto podmienky je: 

                                                           
8 V zmysle ust. § 3 zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy  v platnom 
znení 
9 V zmysle ust. § 21 zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom 
znení 
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- dátum doručenia Žiadosti o PPM osobne vykonávateľovi v prípade predloženia Žiadosti o PPM v listinnej 

podobe (vykonávateľ o prijatí Žiadosti o PPM vystaví žiadateľovi potvrdenie s vyznačeným dátumom a časom). 

- dátum doručenia Žiadosti o PPM vykonávateľovi, ak bola Žiadosť o PPM zaslaná prostredníctvom poštovej, 

resp. inej prepravy (napr. zasielanie prostredníctvom kuriéra).  

- dátum doručenia Žiadosti o PPM do elektronickej schránky vykonávateľa na ÚPVS. Vykonávateľ v tomto 

prípade potvrdenie o prijatí Žiadosti o PPM nevydáva.  

Forma predloženej Žiadosti o PPM musí umožniť objektívne posúdenie obsahu Žiadosti o PPM. Forma predloženej 

Žiadosti o PPM môže byť vykonávateľom považovaná za nedodržanú najmä v prípadoch, ak:  

- Žiadosť o PPM nie je doručená na formulári uvedenom vo výzve a forma alebo obsah predloženej žiadosti 

neumožňuje vykonávateľovi posúdiť splnenie Podmienok PPM,  

- Žiadosť o PPM, vrátane príloh, je vyplnená v inom ako slovenskom jazyku, českom jazyku alebo jazyku určenom 

vo výzve ako akceptovateľnom,  

- Žiadosť o PPM, vrátane príloh, je vyplnená písmom, ktoré neumožňuje rozpoznanie obsahu textu. 

Žiadosť o PPM je považovaná za predloženú vo forme určenej vykonávateľom, ak je doručená elektronicky 

do elektronickej schránky (výnimočne listinne). Žiadosti o PPM sa predkladajú vykonávateľovi v období od 

vyhlásenia do uzavretia výzvy. 

 Žiadateľ je oprávnený predložiť len jednu Žiadosť o PPM s jednou témou hackathonu. V prípade viacerých 

predložených Žiadostí o PPM sa posudzuje iba tá, ktorá bola doručená ako prvá v poradí. V prípade ak žiadateľ 

uviedol viacej tém hackathonu, posudzuje sa iba prvá v Žiadosti o PPM. 

Forma preukázania zo strany žiadateľa: Nevyžaduje sa  

Spôsob overenia:  Formalizované overenie Žiadosti o PPM vykonávateľom 

3.3.2 Podmienka zákazu dvojitého financovania v zmysle § 13 ods. 3 zákona o mechanizme. 

Prostriedky mechanizmu nemožno poskytnúť prijímateľovi, ktorý prijíma dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu 

pomoci na financovanie tých istých výdavkov a ktorá by predstavovala dvojité financovanie 

Forma preukázania zo strany žiadateľa: Čestné vyhlásenie žiadateľa (Príloha k výzve č. 1_Žiadosť o PPM)  

Spôsob overenia:  Čestné vyhlásenie žiadateľa 

3.3.3 Podmienka preukázania odborných kapacít   

Na splnenie tejto podmienky je žiadateľ povinný disponovať alebo plánovať minimálne nasledovné interné kapacity: 

1. Vecný garant s kvalifikačnými predpokladmi: 

- min. stredoškolské vzdelanie s maturitou, min. 3 ročná prax v oblasti, na ktorú je zamerané očakávané 

zefektívnenie procesov 

a 

2. IT analytik alebo IT konzultant  

- vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa, min. 3 ročná prax v oblasti IKT  

alebo 

 Projektový manažér s kvalifikačnými predpokladmi (jedna z nižšie uvedených možností): 



 

9 
 

-  vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, min. 3 ročná prax v oblasti prípravy, riadenia a implementácie 

projektov  

-  vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa, min. 5 ročná prax v oblasti prípravy, riadenia a implementácie 

projektov 

-  stredoškolské vzdelanie s maturitou, min. 7 ročná prax v oblasti prípravy, riadenia a implementácie 

projektov 

Forma preukázania zo strany žiadateľa:  

V prípade disponibilných odborných kapacít: Žiadateľ predkladá ako prílohu Žiadosti o PPM životopisy a kópie 

dokladov o vzdelaní.  

V prípade plánovaných odborných kapacít žiadateľ predkladá Čestné vyhlásenie žiadateľa (Príloha k výzve č. 1_ 

Žiadosť o PPM) 

Spôsob overenia:   

V prípade disponibilných odborných kapacít: Overenie životopisov a dokladov o vzdelaní.  

V prípade plánovaných odborných kapacít: Overenie čestným vyhlásením žiadateľa. 

Do 20 pracovných dní od vydania oznámenia o splnení Podmienok PPM v rámci súčinnosti a najneskôr pred 

podpisom Zmluvy o PPM podľa § 14 ods. 3 zákona o mechanizme, bude žiadateľ povinný predložiť doklady 

preukazujúce, že žiadateľ disponuje odbornými kapacitami s potrebnými kvalifikačnými predpokladmi. 

Žiadateľ bude musieť predložiť pre každú z odborných kapacít  zvlášť pracovnú zmluvu alebo dohodu o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru, životopis ako doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť a doklad o 

vzdelaní. V prípade nesplnenia povinnosti alebo predloženia neúplných alebo nedostatočných požadovaných 

dokladov preukazujúcich požadované odborné kapacity vykonávateľ neuzavrie so žiadateľom Zmluvu o PPM.  

 

4. Spôsob vecnej realizácie Projektu v oblasti témy hackathonu: 

4.1 Spôsob vecnej realizácie Projektu v oblasti témy hackathonu 

Vecná realizácia Projektu v oblasti témy hackathonu pozostáva z nasledujúcich aktivít: 

a) Prípravná fáza Projektu (t. j. príprava realizácie hackathonu)  

Doba oprávnenosti výdavkov začína plynúť dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM v Centrálnom registri 

zmlúv a končí dňom vyhodnotenia výsledkov z hackathonu. Prípravná fáza Projektu sa skladá z: 

Povinné aktivity 

- Participácia odborných kapacít prijímateľa na špecifikácií témy hackathonu a identifikácií riešiteľských tímov 

spoločne s vykonávateľom  

- Poskytovanie mentoringu zo strany odborných kapacít prijímateľa riešiteľským tímom počas trvania hackathonu 

- Účasť odborných kapacít prijímateľa na zasadnutí poroty k vyhodnoteniu hackathonu. 

Nepovinné aktivity 

- Používateľský prieskum v oblasti témy hackathonuImp 
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b) Hlavná aktivita Projektu (implementácia riešenia v oblasti témy hackathonu) 

Hlavnou aktivitou sa rozumie samotná implementácia riešenia v oblasti témy hackathonu (napr. implementácia 

inovatívneho IT riešenia, IT aplikácie, inovatívneho postupu na zlepšenie procesov a pod.). Pozn.: Žiadateľ je 

povinný už v žiadosti o PPM uviesť, akým spôsobom bude prebiehať vecná realizácia Hlavnej aktivity 

Projektu (t. j. či žiadateľ plánuje realizovať Hlavnú aktivitu Projektu dodávateľsky, internými odbornými kapacitami 

alebo kombináciou týchto dvoch spôsobov). 

Trvanie Hlavnej aktivity Projektu nemôže presiahnuť 12 kalendárnych mesiacov odo dňa nasledujúcom po dni 

ukončenia hackathonu. 

Prijímateľ je povinný: 

 doručiť oznámenie o začiatku implementácie Hlavnej aktivity Projektu internými odbornými 

riešiteľskými kapacitami prijímateľa najneskôr do troch (3) mesiacov odo dňa ukončenia 

hackathonu 

alebo 

 doručiť oznámenie o účinnosti zmluvy o implementácií (napr. zmluva o dielo a pod.) medzi 

prijímateľom a dodávateľom (t. j. dodávateľsky)10, oznámenie o nadobudnutí účinnosti zmluvy 

o implementácii doručí prijímateľ vykonávateľovi najneskôr do troch mesiacov odo dňa ukončenia 

hackathonu 

alebo 

 kombináciou vyššie uvedených spôsobov v závislosti odo dňa skutočnosti, ktorá nastala ako prvá. 

Výsledkom Hlavnej aktivity Projektu musí byť vytvorenie a implementácia funkčného prototypu a následné 

uvedenie riešenia Projektu do produkčnej prevádzky.  

Prijímateľ môže v opodstatnených prípadoch požiadať o predĺženie obdobia realizácie Hlavnej aktivity Projektu 

o nevyhnutnú dobu, maximálne však o 3 mesiace v prípade, ak existuje ku dňu podania žiadosti o predĺženie 

obdobia realizácie Hlavnej aktivity Projektu funkčný prototyp a v predĺženom období realizácie Hlavnej aktivity 

Projektu bude riešenie Projektu uvedené do produkčnej prevádzky. Žiadosť o predĺženie obdobia realizácie Hlavnej 

aktivity Projektu je Prijímateľ oprávnený predložiť najneskôr 1 kalendárny mesiac pred uplynutím trvania Hlavnej 

aktivity Projektu. Za opodstatnené prípady sa považujú najmä dôvody spočívajúce v procese verejného 

obstarávania, prípadne iné dôvody spočívajúce v zložitosti navrhovaného riešenia Projektu, ako aj v dôvodoch 

nezávislých od vôle Prijímateľa.  

Žiadateľ kvantifikuje výsledok realizácie Projektu prostredníctvom merateľného ukazovateľa: 

Používatelia nových a modernizovaných verejných digitálnych služieb, produktov a procesov  

Ukazovateľ vyjadruje počet používateľov digitálnych verejných služieb, produktov a procesov novo vyvinutých 

alebo výrazne modernizovaných prostredníctvom poskytnutých prostriedkov mechanizmu. Používateľmi sa 

rozumejú klienti verejných služieb a používatelia produktov, ktoré boli novo vyvinuté alebo modernizované vďaka 

podpore pochádzajúce z poskytnutia prostriedkov mechanizmu, a zamestnanci verejnej inštitúcie, ktorí využívajú 

digitálne procesy, ktoré boli novo vyvinuté alebo významne modernizované vďaka podpore pochádzajúcej 

z poskytnutia prostriedkov mechanizmu. 

Finančné ukončenie Projektu11 v oblasti témy hackathonu musí byť ukončená najneskôr k 31.12.2025. 

                                                           
10 Na tento účel je prijímateľ povinný zaslať oznámenie o nadobudnutí účinnosti zmluvy o implementácii. 
11 V zmysle všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria Prílohu k zmluve o PPM č. 1_VZP  
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4.2. Doba udržateľnosti Projektu 

Doba udržateľnosti Projektu sa na Prípravnú fázu Projektu nevzťahuje.  

Doba udržateľnosti Hlavnej aktivity Projektu je dva roky po finančnom ukončení Projektu.  

Podmienky Udržateľnosti Projektu sa posudzujú pre jednotlivé fázy samostatne a nezávisle od seba navzájom.  

4.3 Diskvalifikačné kritérium12  

Vykonávateľ neposkytne prostriedky mechanizmu prijímateľovi, ich časti alebo si bude nárokovať vrátenie  už 

poskytnutých prostriedkov mechanizmu v nasledovných prípadoch: 

1. Prijímateľ implementuje riešenie mimo oblasť témy hackathonu 

alebo 

2. Prijímateľ implementuje riešenie v oblasti témy hackathonu prostredníctvom dodávateľa, ale preukázateľne 

neoslovil riešiteľov umiestnených minimálne na prvých troch miestach z hackathonu v rámci procesu 

verejného obstarávania pri zákazke s nízkou hodnotou ak predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo 

vyššia ako 10 000,00 a zároveň nižšia ako 70 000,00 EUR bez DPH 

alebo 

3. Prijímateľ implementuje riešenie v oblasti témy hackathonu prostredníctvom interných odborných 

riešiteľských kapacít, ale preukázateľne neoslovil s ponukou na spoluprácu minimálne jedného z autorov 

riešení umiestnených na prvých troch miestach z hackathonu  

alebo 

4. Riešenie nebude vytvorené a implementované minimálne v podobe funkčného prototypu najneskôr v období 

trvania Hlavnej aktivity Projektu (nebudú poskytnuté prostriedky mechanizmu resp. Prijímateľovi vzniká 

povinnosť vrátiť poskytnuté prostriedky mechanizmu za Hlavnú aktivitu Projektu)  

alebo 

5. Implementované riešenie nebude uvedené do produkčnej prevádzky najneskôr v období trvania Hlavnej 

aktivity Projektu (budú poskytnuté prostriedky mechanizmu iba v alikvotnej časti, a to po vytvorenie funkčného 

prototypu). 

UPOZORNENIE: Prijímateľ je povinný pri implementácii riešenia postupovať v zmysle zákonov, všeobecne 

záväzných nariadení a v zmysle iných záväzných predpisov. Upozorňujeme, že prijímateľ je povinný brať do 

úvahy aj svoj plán verejných obstarávaní tak aby nedochádzalo k neoprávnenému deleniu zákazky  a aby bol 

dodržaný účel zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov vo všetkých 

častiach. 

5. Spôsob financovania vecnej realizácie Projektu: 

5.1 Spôsob financovania Prípravnej fázy Projektu 

Na Prípravnú fázu Projektu môže žiadateľ získať prostriedky mechanizmu maximálne vo výške 10% zo 100 000 

EUR bez DPH13.  

                                                           
12 Aplikuje sa pri prvej žiadosti o platbu, okrem kritéria č. 4, ktoré bude aplikované pri záverečnej žiadosti o platbu 

13 Žiadateľ nemá povinnosť vyčleniť si časť poskytnutých prostriedkov mechanizmu na Prípravnú fázu Projektu, resp. môže 

využiť len určitú časť prostriedkov mechanizmu vyčlenených na Prípravnú fázu Projektu. Prijímateľ môže využiť celú sumu 
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Prípravnú fázu Projektu je žiadateľ oprávnený financovať systémom refundácie. 

Rozpočet na Prípravnú fázu Projektu sa predkladá ku dňu podania Žiadosti o PPM a tvorí Prílohu k žiadosti 

č. 1B_Rozpočet na Prípravnú fázu Projektu. 

5.2 Spôsob financovania Hlavnej aktivity Projektu 

Na Hlavnú aktivitu Projektu môže žiadateľ získať prostriedky mechanizmu až do výšky 100 000 EUR bez DPH.  

Skutočná výška prostriedkov mechanizmu, ktoré môže žiadateľ využiť na financovanie Hlavnej aktivity Projektu 

bude závisieť od toho akú časť prostriedkov mechanizmu žiadateľ využije na financovanie Prípravnej fázy 

Projektu. 

V prípade ak prijímateľ využije prostriedky mechanizmu na financovanie Prípravnej fázy Projektu, na 

financovanie Hlavnej aktivity Projektu môže využiť zvyšnú alikvotnú časť zo 100 000 EUR bez DPH.  

V prípade ak prijímateľ nevyužije prostriedky mechanizmu na financovanie Prípravnej fázy Projektu, na 

financovanie Hlavnej aktivity Projektu môže využiť celkovú výšku žiadaných prostriedkov mechanizmu až do výšky 

100 000 EUR bez DPH. 

Hlavnú aktivitu Projektu je žiadateľ oprávnený financovať systémom predfinancovania, refundácie alebo 

zálohových platieb po ukončení Prípravnej fázy Projektu, t. j. najskôr v deň nasledujúcom po dni vyhodnotenia 

výsledkov z hackathonu. 

Indikatívny rozpočet na Hlavnú aktivitu Projektu je Prijímateľ povinný predložiť najneskôr do jedného 

kalendárneho mesiaca od ukončenia hackathonu, t.j. po ukončení realizácie Prípravnej fázy projektu 

a podľa vzoru, ktorý tvorí Prílohu k žiadosti č. 1C_VZOR Rozpočet na Hlavnú aktivitu Projektu. Právo na vyplatenie 

prostriedkov mechanizmu vzniká Žiadateľovi až schválením Indikatívneho rozpočtu na Hlavnú aktivitu Projektu. 

Vykonávateľ pri posudzovaní a hodnotení Indikatívneho rozpočtu na Hlavnú fázu projektu 

postupuje  v zmysle všeobecne záväzných a platných podmienok zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na 

podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. 

účtovníctve v znení neskorších predpisov a z nariadenia o rozpočtových pravidlách a zároveň pri 

hodnotení Indikatívneho rozpočtu na Hlavnú fázu Projektu dbá na dodržiavanie princípov proporcionality, 

efektívnosti a hospodárnosti. Predložený indikatívny rozpočet  je schválený/neschválený najneskôr do 15 

pracovných dní odo dňa predloženia žiadateľom k vykonávateľovi.  

Rozpočet na Hlavnú aktivitu Projektu sa predkladá spoločne s prvou žiadosťou o platbu a jeho vzor tvorí 

Prílohu k žiadosti č. 1C_VZOR Rozpočet na Hlavnú aktivitu Projektu. 

 

6. Informácie pre žiadateľa: 

6.1. Komunikácia so žiadateľom počas posudzovania Podmienok PPM 

Vykonávateľ v rámci procesu posudzovania Žiadosti o PPM bude komunikovať so žiadateľmi v súlade so zákonom 

o e-Governmente14 elektronicky, prostredníctvom elektronickej schránky. 

                                                           
poskytnutých prostriedkov mechanizmu na Hlavnú aktivitu Projektu, Prípravnú fázu Projektu môže prijímateľ financovať 

z vlastných zdrojov, v rozpočte pre Prípravnú fázu Projektu potom k nej zapíše 0 EUR. 

 
14 Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov. 
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Vykonávateľ zasiela žiadateľovi dôležité písomnosti (napr. výzvu na doplnenie Žiadosti o PPM, oznámenie 

o splnení/nesplnení Podmienok PPM) do vlastných rúk prostredníctvom elektronickej schránky žiadateľa. 

Vykonávateľ bude zároveň prostredníctvom e-mailu informovať o zaslaní výzvy na doplnenie Žiadosti o PPM aj 

osobu, ktorú žiadateľ uviedol  v časti  vo formulári Žiadosti o PPM. 

V rámci elektronického doručovania dôležitej písomnosti do vlastných rúk prostredníctvom elektronickej 

schránky vykonávateľ uplatní fikciu doručenia, čo znamená, že  obsah písomnosti sa sprístupní až po potvrdení 

doručenky. Úložná lehota bude 15 kalendárnych dní. Písomnosti sa budú považovať za doručené potvrdením 

doručenky (hodinou, minútou a sekundou uvedenými na elektronickej doručenke) alebo márnym uplynutím úložnej 

lehoty (15 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uloženia elektronickej správy), podľa toho, ktorá 

skutočnosť nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel. 

6.2  Spôsob a miesto zverejňovania informácií 

Odporúčame žiadateľom sledovať webové sídlo Vykonávateľa, kde je výzva aj s prílohami zverejnená. 

www.mirri.gov.sk. Na tomto odkaze budú zverejňované aj všetky ďalšie potrebné informácie a aktualizácie. 

Vykonávateľ zverejní na webovom sídle www.mirri.gov.sk:  

- zoznam žiadateľov, ktorí splnili / nesplnili Podmienky PPM do 5 pracovných dní od zaslania oznámenia o splnení 

Podmienok PPM, alebo do 5 pracovných dní od márneho uplynutia lehoty na predloženie námietok, alebo do 5 

pracovných dní od zaslania rozhodnutia o námietkach 

a 

- zoznam prijímateľov do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM. 

6.3  Zmena a zrušenie výzvy 

Vykonávateľ je oprávnený výzvu zrušiť, ak nemožno poskytovať prostriedky mechanizmu na základe výzvy. 

Vykonávateľ môže výzvu zrušiť dovtedy, kým sa výzva neuzavrela; vykonávateľ predloženú Žiadosť o PPM 

žiadateľovi vráti alebo Žiadosť o PPM posúdi. Informáciu o zrušení výzvy a zdôvodnenie jej zrušenia zverejní 

vykonávateľ bezodkladne na svojom webovom sídle www.mirri.gov.sk. 

Vykonávateľ je oprávnený zmeniť formálne náležitosti výzvy.  

Vykonávateľ je oprávnený zmeniť Podmienky PPM uvedené vo výzve, len ak táto zmena nevyvolá zmenu v 

posudzovaní už predložených Žiadostí PPM alebo ak zmena podmienok vyplýva zo zmeny všeobecne záväzných 

právnych predpisov. Informáciu o zmene výzvy vykonávateľ bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle 

www.mirri.gov.sk. 

 

7. Prílohy : 

Príloha k výzve č. 1_Žiadosť o PPM 

Príloha k výzve č. 2_Kritéria hodnotenia 

Príloha k výzve č. 3_Zoznam oprávnených výdavkov 

Príloha k výzve č. 4_Zmluva o spolupráci 

Príloha k výzve č. 5_Zmluva o PPM 
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