
   
 

Najčastejšie kladené otázky k výzve IROP-PO2-SC214-2021-72 

1. Ak som si požiadal o finančné prostriedky v inom operačnom programe môžem si 

podať žiadosť aj tu? 

Stanovisko MZ SR ako SO pre IROP 

Spravidla nie, došlo by k nesplneniu podmienky poskytnutia príspevku č. 19 „Podmienka 

zamedzenia duplicitného financovania“, pokiaľ účel, zameranie, ciele projektu a oprávnené 

výdavky sa prelínajú s inou žiadosťou. Taktiež nie sú oprávnené jednotlivé projekty žiadateľa, 

ktoré si podal v rámci viacerých operačných programov, a následné tvoria jeden celok. 

2. Vzťahuje sa štátna pomoc aj na subjekty hospodárskej mobilizácie v čase 

mimoriadnej situácie a núdzového stavu? 

Stanovisko MZ SR ako SO pre IROP  

Podľa § 4 ods. 1 zákona 576/2004 Z. z. sa poskytovanie zdravotnej starostlivosti v subjektoch 

hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva počas trvania mimoriadnej 

situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu nepovažuje za hospodársku činnosť. 

Z daného dôvodu subjekt hospodárskej mobilizácie v čase mimoriadnej situácie nepodlieha 

pravidlám štátnej pomoci. 

3. Je dopravná zdravotná služba oprávneným žiadateľom? 

Stanovisko MZ SR ako SO pre IROP 

Nie, dopravná zdravotná služba nie je oprávneným žiadateľom. Oprávneným žiadateľom je 

poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby podľa § 7 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona č. 578/2004 

Z. z. a zároveň podľa zákona č. 579/2004 Z. z., ktorý je držiteľom platného povolenia 

prevádzkovať ambulanciu záchrannej zdravotnej služby. 

4. Sú stavebné práce oprávneným výdavkom? 

Stanovisko MZ SR ako SO pre IROP 

Nie, stavebné práce ani drobné stavebné úpravy, a taktiež ani  poskytovanie služieb podľa 

triedy 518 nie sú oprávneným výdavkom.  

5. Môžeme zaradiť medzi oprávnené výdavky ochranné oblečenie záchranárov ako 

oprávnený výdavok? 

Stanovisko MZ SR ako SO pre IROP 

V rámci predmetnej výzvy sú oprávnené OOP, ktoré sú potrebné na zvýšenú ochranu personálu 

vozidla uvedené v prílohe POV_2 – zoznam OV pre projekty COVID-19. To znamená, že ide 

o taký typ výdavkov, ktoré majú zabezpečiť ochranu posádky v období pandémie spôsobenou 

ochorením COVID-19, a ktoré táto posádka musí mať k dispozícii pri výjazde ambulancie ZZS. 

6. Medzi aké výdavky môžem zaradiť ochranné osobné prostriedky? 

Stanovisko MZ SR ako SO pre IROP 

Výdavky sa vykazujú v triede 112 - Zásoby a žiadateľ ich v ŽoNFP definuje ako „112-C-COVID 

Zásoby – krížové financovanie (COVID)“. 
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7. Majú poskytovatelia záchrannej zdravotnej starostlivosti povinnosť predložiť kópiu 

dokladu/skenu rozhodnutia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej 

služby pre každú stanicu záchrannej zdravotnej služby? 

Stanovisko MZ SR ako SO pre IROP 

Poskytovateľ ZZS predkladá kópiu dokladu/skenu rozhodnutia na prevádzkovanie ambulancie 

záchrannej zdravotnej služby každej stanice záchrannej zdravotnej služby, v ktorej bude 

realizovaný projekt resp. jeho časť. 

8. Musí mať žiadateľ pred podaním ŽoNFP vyhlásené VO? 

Stanovisko MZ SR ako SO pre IROP 

Nie je povinnosťou mať pri podaní ŽoNFP vyhlásené verejné obstarávanie. Odporúčame mať 

pripravené podklady k vyhláseniu verejného obstarávania tak, aby sa projekt mohol realizovať 

v čo najkratšom možnom čase od účinnosti zmluvy o NFP a to aj vzhľadom na časovú 

oprávnenosť, ktorá tvorí jednu z podmienok výzvy. 

9. Sú v rámci výzvy oprávnené aj doplnkové výdavky? Je povinnosťou robiť prieskum 

trhu na doplnkové výdavky pred podaním ŽoNFP? 

Stanovisko MZ SR ako SO pre IROP 

Áno, v predmetnej výzve sa uplatňuje inštitút doplnkových výdavkov. Podľa výzvy na 

predkladanie ŽoNFP kap. 3.6 Oprávnenosť výdavkov: „Ide o výdavky nad rámec stanovej 

maximálnej výšky príspevku, ktoré žiadateľ uvedie ako samostatnú prílohu k rozpočtu. Tieto 

výdavky uvádza iba v prípade, ak to charakter projektu vyžaduje, čo musí byť v žiadosti o NFP 

vyčerpávajúco zdôvodnené. Doplnkové výdavky musia byť viazané na schválené oprávnené 

aktivity projektu. Tieto výdavky musia byť z vecného hľadiska v rámci konania o žiadosti 

posúdené ako oprávnené výdavky, čo bude písomne potvrdené v hodnotiacej správe odborného 

hodnotenia k žiadosti o NFP a žiadateľ bude o tom informovaný v rozhodnutí k žiadosti o NFP. 

Doplnkové výdavky môžu byť zahrnuté medzi oprávnené výdavky v prípade, ak prijímateľ 

preukáže reálnu úsporu finančných prostriedkov zo zrealizovaných verejných obstarávaní do 

výšky schváleného nenávratného finančného príspevku, čo potvrdí súhlasím stanoviskom aj SO 

pre IROP. Oprávnenosť týchto výdavkov bude upravená dodatkom k zmluve o poskytnutí NFP.“ 

Nárokovanie si doplnkových výdavkov upravuje ďalej Príručka pre prijímateľa kap. 4.6 

Povinnosti prijímateľa v prípade dodatočných výdavkov a doplnkových výdavkov: „Prijímateľ 

má nárok na doplnkové výdavky v rozsahu, ako mu boli schválené rozhodnutím z konania 

o žiadosti. Uplatnenie si doplnkových výdavkov prijímateľ realizuje prostredníctvom 

zmenového konania v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP a podľa pravidiel uvedených 

v príručke pre prijímateľa.  

V rámci zmenového konania musí prijímateľ: 

 predložiť žiadosť, kde preukáže úsporu z realizácie aktivít projektu (napr. úspora 

výdavkov pre VO, úspora výdavkov z nezrealizovanej časti aktivít projektu...), 

 preukázať hospodárnosť k žiadaným výdavkom podľa pravidiel oprávnenosti výdavkov, 

ktoré sú prílohou výzvy (hospodárnosť doplnkových výdavkov sa v konaní o žiadosti 

neposudzuje), 

 predložiť podrobný položkový rozpočet (príloha č. 4.4 PpP) k žiadaným výdavkom 

(nakoľko v konaní o žiadosti boli doplnkové výdavky schválené len z vecného hľadiska) 
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Po schválení žiadosti o zmenu sú schválené doplnkové výdavky zaradené do projektu 

a uplatňujú sa na ne rovnaké postupy a pravidlá ako na výdavky schválené v ŽoNFP.“ 

 

aktualizované dňa 19. 8. 2021 

10. Kto je povinný vypracovať finančnú analýzu projektu 

Stanovisko MZ SR ako SO pre IROP 

Finančnú analýzu projektu vypracuje žiadateľ, na ktorého sa nevzťahuje schéma štátnej pomoci 

na podporu poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby v súvislosti s pandémiou spôsobenou 

ochorením COVID-19 č. ŠP SVHZ – 1/2021. Vo vzťahu k vyhlásenej výzve č. IROP-PO2-

SC214-2021-72 z oprávnených žiadateľov ide napr. o poskytovateľov záchrannej zdravotnej 

služby, ktorí sú podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o poskytovaní zdravotnej starostlivosti subjektmi 

hospodárskej mobilizácie a zároveň sa na nich vzťahujú ustanovenie § 4 zákona č. 576/2004 Z. 

z. o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa ktorého „Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 

v subjektoch hospodárskej mobilizácie4aaaa) v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva sa počas 

trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu v zdravotníctve alebo výnimočného stavu 

nepovažuje za hospodársku činnosť.“  Žiadateľ uvedené postavenie preukazuje platným 

rozhodnutím ministerstva zdravotníctva..  

Finančná analýza má zabezpečiť poskytnutie primeranej výšky príspevku, aby nedošlo 

k neadekvátnemu poskytnutiua finančných prostriedkov na projekt nad rámec skutočnej 

potreby. Vypočítava finančnú medzeru pri financovaní projektu, ktorá vzniká, ak čistý príjem 

za sledované obdobie nedokáže v plnej miere pokryť investičné výdavky projektu. 

11. Vypracováva žiadateľ finančnú analýzu projektu aj v prípade, ak výška žiadaného 

finančného príspevku je 680 tis. eur? 

Stanovisko MZ SR ako SO pre IROP 

Žiadateľ, ktorý predkladá žiadosť o príspevok s celkovými oprávnenými výdavkami nad 1 mil. 

eur predkladá finančnú analýzu spolu so žiadosťou o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku.  

Pri projektoch, ktorých celkové oprávnené výdavky nepresahujú 1 mil. eur sa finančná analýza 

v rámci predkladanej žiadosti o NFP nepredkladá.  Finančnú analýzu projektu do 1 mil. eur 

predkladá prijímateľ v rámci záverečnej žiadosti o platbu.  

12. V rámci výzvy č. 72 sú definované  oprávnené výdavky s označením „112-C-COVID 

Zásoby – krížové financovanie (COVID)“. Zahŕňajú sa aj tieto výdavky do výpočtov 

finančnej analýzy? 

Stanovisko MZ SR ako SO pre IROP 

Výdavky, ktoré budú v žiadosti o NFP zaradené do skupiny 112-C-COVID Zásoby – krížové 

financovanie (COVID) za nezohľadňujú do finančnej analýzy projektu a to z dôvodu, že ide 

o financovanie časti projektu, ktorej náklady sú oprávnené na podporu z Európskeho 

sociálneho fondu a riadia sa pravidlami tohto fondu. Vo výzve je stanovená maximálna výška 

takýchto výdavkov na 10 % z celkových oprávnených výdavkov.  

Žiadateľ v žiadosti preukazuje, že takéto výdavky sú potrebné pre uspokojivú realizáciu 

projektu a priamo s projektom súvisia.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/576/20210801#poznamky.poznamka-4aaaa
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aktualizované dňa 31. 8. 2021 

13. Vzťahuje sa maximálna výška príspevku 7,6 mil. eur aj pre projekty poskytovateľov 

ZZS, na ktorých sa nevzťahujú pravidlá štátnej pomoci z dôvodu, že sú subjektom 

hospodárskej mobilizácie?  

 Stanovisko MZ SR ako SO pre IROP 

Áno, maximálna výška príspevku 7,6 mil. eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa 

vzťahuje aj na poskytovateľov ZZS, ktorých poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa podľa § 4 

zákona č. 576/2004 Z. z. o poskytovaní ZS v znení neskorších predpisov počas trvania 

mimoriadnej situácie, núdzového stavu v zdravotníctve alebo výnimočného stavu nepovažuje za 

hospodársku činnosť a z toho dôvodu nie sú považované za podnik. Tieto subjekty sú držiteľmi 

rozhodnutia o postavení subjektu hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti ministerstva 

zdravotníctva. Na tieto subjekty sa vzťahuje povinnosť vypracovať finančnú analýzu, pri ktorej 

sa ukáže, či projekt dokáže byť financovaný samotnou investičnou aktivitou alebo potrebuje byť 

financovaný formou príspevku, čo predstavuje finančnú medzeru.  Maximálna výška príspevku 

závisí od výsledku tejto finančnej analýzy.  

Postup vypracovania finančnej analýzy upravuje dokument s názovom „Metodické usmernenie 

riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program č. 5 pre vypracovanie 

finančnej analýzy projektov“, verzia 2.4 (https://www.mpsr.sk/) z ktorého vyplýva, že v  

projekte, ktorý vytvára príjem či už počas realizácie projektu v zmysle čl. 65 všeobecného 

nariadenia alebo po jeho ukončení v zmysle čl. 61 všeobecného nariadenia, je potrebné celkové 

oprávnené výdavky projektu znížiť o čisté príjmy, aby bola zabezpečená primeraná výška 

pomoci (t. j. aby nedošlo k neadekvátnemu poskytovaniu finančných prostriedkov IROP nad 

rámec skutočnej potreby projektu). Metodické usmernenie tvorí prílohu č. 9 výzvy na 

predkladanie žiadosti o NFP IROP-PO2-SC214-2021-72 v znení aktualizácie č. 1.  

14. V rámci aktualizácii č. 1 výzvy č. IROP-PO2-SC214-2021-72 bolo doplnené, že 

žiadateľ, na ktorého sa nevzťahuje podmienka schémy štátnej pomoci, je povinný 

predložiť finančnú analýzu v prípade, že celkové oprávnené výdavky projektu 

presahujú 1 mil. eur. Je možné namiesto finančnej analýzy predložiť CBA analýzu 

(analýza nákladov a výnosov)? 

Stanovisko MZ SR ako SO pre IROP 

V rámci predmetnej výzvy je možné predložiť CBA analýzu namiesto finančnej analýzy. CBA 

analýza predstavuje vyšší stupeň ekonomicko–finančnej analýzy projektu a z pohľadu overenia 

čistých príjmov v rámci ekonomickej časti je adresnejšia ako finančná analýza. 

 

aktualizované dňa 7. 9. 2021 

 

15. Aká je maximálna výška príspevku pre poskytovateľa záchrannej zdravotnej 

služby? 

Stanovisko MZ SR ako SO pre IROP 

Maximálna výška príspevku pre všetkých poskytovateľov ZZS je 7,6 mil. eur zo zdrojov EFRR 

na projekt. 

https://www.mpsr.sk/index.php?navID=1197&navID2=1197&sID=67&id=13725
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V prípade, že subjekt je podnikom (na ktorý sa vzťahuje schéma štátnej pomoci), potom nesmie 

maximálna výška príspevku presiahnuť sumu potrebnú na poskytnutie čistých dodatočných 

nákladov a primeraného zisku. Tieto údaje musia byť overené podľa metodiky, ktorá je 

súčasťou schémy štátnej pomoci. 

Ak žiadateľ je subjektom s právnou subjektivitou napr. štátnej príspevkovej organizácii 

v postavení subjektu hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti MZ SR, podľa výzvy tento žiadateľ 

vypracováva finančnú analýzu za účelom overenia generovania čistých príjmov v súlade 

s podmienkou poskytnutia príspevku výzvy č. 20 Podmienka oprávnenosti výdavkov pre 

projekty generujúce príjem žiadateľa. 

 


