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1 Formálne náležitosti  

 

Operačný program: 

 

Integrovaný regionálny operačný program 

Prioritná os: 2        Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 

Investičná priorita: 2.1   Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú 

k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť 

z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie 

prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným 

službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné 

Špecifický cieľ: 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie 

primárnej zdravotnej starostlivosti 

Schéma štátnej pomoci / 

schéma pomoci de 

minimis: 

neuplatňuje sa  

Fond:  Európsky fond regionálneho rozvoja – EFRR  

Ministerstvo zdravotníctva ako sprostredkovateľský orgán pre IROP (ďalej aj „SO pre IROP”, „MZ SR“ 

alebo „poskytovateľ“) uplatňuje v rámci špecifického cieľa 2.1.2 (ďalej len „ŠC 2.1.2“) pre projekty 

zamerané na centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „CIZS“) dvojkolový proces výberu 

projektov. 

1.1   Poskytovateľ  

Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský 

orgán pre Integrovaný regionálny operačný program pre špecifický cieľ 2.1.2 

Adresa: Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37 

1.2   Dĺžka trvania výzvy na predkladanie projektových zámerov  

Typ výzvy: uzavretá 

Dátum vyhlásenia: 28. augusta 2018 

Dátum uzavretia: 23. novembra 2018 

1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu        

(zdroje EÚ)  

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ (EFRR) vyčlenených na výzvu s kódom IROP-

PO2-SC212-2018-33 predstavuje 70 mil. eur.  

K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu  v súlade 

so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 

2014  – 2020 (ďalej len „Stratégia financovania EŠIF“), ktorá je zverejnená na webovom sídle 

www.finance.gov.sk. Zdroje EÚ a zdroje štátneho rozpočtu tvoria spolu nenávratný finančný príspevok 

(ďalej len „NFP“).  

Poskytovateľ je v súlade s § 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 príspevku z EŠIF“) oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania výzvy zmeniť indikatívnu výšku finančných 

prostriedkov vyčlenených na výzvu. Prípadná zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov 

alokovaných na výzvu, vrátane zdôvodnenia tejto zmeny bude zverejnená na webovom sídle RO pre IROP 

www.mpsr.sk formou webového linku http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373.  

http://www.mpsr.sk/
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373
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1.4   Financovanie projektu 

Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu bude v rámci tejto výzvy realizované v súlade 

s pravidlami stanovenými v platnej Stratégii financovania EŠIF, a to nasledovne: 

Tabuľka: Štruktúra financovania celkových oprávnených výdavkov na projekt podľa žiadateľa  

Typ žiadateľa 

Zdroj 

financovania 

NFP zo zdrojov IROP                           

maximálna výška príspevku 

Vlastné zdroje žiadateľa 

minimálne 

spolufinancovanie 

COV  EFRR z COV  ŠR z COV  VZ  

subjekty verejnej správy      

(obce a VÚC )
1
 

100 % 85 % 10 % 5 % 

neziskové organizácie
2
 100 % 85 % 10 % 5 % 

1.5   Časový harmonogram podania žiadosti o  nenávratný finančný príspevok  

Žiadateľ môže predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP“) kedykoľvek 

od vyhlásenia výzvy až do uzatvorenia výzvy. Doručením ŽoNFP SO pre IROP na základe vyhlásenej výzvy 

na predkladanie ŽoNFP začína v zmysle § 19 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF proces konania o ŽoNFP, 

ktorý zahŕňa proces administratívneho overenia, odborného hodnotenia a výberu ŽoNFP, a opravné 

prostriedky (neobligatórna časť procesu). 

Žiadateľ je o výsledku konania o ŽoNFP informovaný prostredníctvom vydania rozhodnutia ŽoNFP, ktorým 

môže byť rozhodnutie o schválení, rozhodnutie o neschválení, alebo rozhodnutie o zastavení konania,  

najneskôr do 35 pracovných dní od dátumu uzavretia výzvy na predkladanie ŽoNFP, resp. o zastavení 

konania o ŽoNFP.  

Do lehoty na vydanie rozhodnutia sa nezapočítava doba potrebná na predloženie náležitostí zo strany 

žiadateľa na základe výzvy zaslanej SO pre IROP (klarifikácia), t. j. prerušuje sa v momente zaslania výzvy 

na doplnenie chýbajúcich náležitostí, resp. výzvy na preukázanie plnenia podmienok poskytnutia pomoci, 

a začína plynúť momentom doručenia tohto doplnenie na SO pre IROP v súlade so zákonom o príspevku 

z EŠIF. Lehota na doručenie vyjadrenia/doplnenia ŽoNFP je stanovená na 7 pracovných dní.  

V prípade, ak z objektívnych dôvodov nebude môcť byť ukončené konanie o ŽoNFP vo vyššie uvedenom 

termíne a ak SO pre IROP bude udelená výnimka v súlade s kap. 1.2 ods. 3 písm. d) Systému riadenia EŠIF 

z maximálnej dĺžky posudzovacieho procesu, SO pre IROP si vyhradzuje právo na predĺženie uvedenej 

lehoty. Informáciu o predĺžení lehoty na ukončenie posudzovacieho procesu zverejní SO pre IROP 

na webovom sídle www.mpsr.sk formou webového linku http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373. 

Proces konania o ŽoNFP je podrobne popísaný v kap. 4.2 Postup schvaľovania ŽoNFP Príručky pre 

žiadateľa (ďalej aj ako „PpŽ“), ktorá tvorí prílohu č. V 03 tejto výzvy.  

Žiadateľ môže predložiť ŽoNFP za dodržania podmienky, že projekt, ktorý je predmetom konania o ŽoNFP 

má vydanú hodnotiacu správu PZ
3
. Hodnotiacu správu PZ vydáva SO pre IROP v rámci vyhodnotenia výzvy 

na predkladanie PZ. 

1.6   Miesto a spôsob podania ŽoNFP 

Adresa pre podanie ŽoNFP: 

a) elektronická schránka MZ SR na portáli Slovensko.sk  

b) poštová adresa:  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

sekcia európskych programov a projektov 

                                                           
1 Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákona č. 302/2001Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 

o samosprávnych krajoch) , a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 
2 Podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších 

predpisov.  
3 Podmienka poskytnutia príspevku č. 26 výzvy. 

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373
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Limbová 2 

P.O. BOX 52 

837  Bratislava 37 

Žiadateľ je v zmysle § 19 ods. 4 zákona o príspevku z EŠIF povinný predložiť ŽoNFP riadne, včas 

a vo forme určenej SO pre IROP. V prípade, ak žiadateľ nepredloží ŽoNFP riadne, včas a v určenej forme, 

SO pre IROP zastaví konanie o ŽoNFP a informuje o tom žiadateľa.  

Žiadosť o NFP sa považuje za riadne doručenú, ak ŽoNFP je vypracovaná v slovenskom jazyku a písmom, 

umožňujúcim rozpoznanie textu, t. j. tak, aby bolo možné objektívne posúdenie obsahu ŽoNFP. V prípade 

príloh predložených v inom ako slovenskom jazyku, musí byť priložený certifikovaný preklad 

do slovenského jazyka. Preklad do slovenského jazyka sa nevyžaduje v prípade príloh, ktoré sú originálne 

vyhotovené v českom jazyku. 

Rozhodujúcim dátumom na splnenie podmienky podať ŽoNFP včas je:  

- dátum odovzdania prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň 

- dátum odovzdania písomnej verzie ŽoNFP osobne na SO pre IROP v čase úradných hodín 

podateľne, t. j. pondelok až štvrtok od 8:00 hod. do 15:00 hod., piatok od 8:00 hod. do 14:00 hod., 

alebo  

- dátum odovzdania na poštovú, resp. inú prepravu, alebo  

- dátum podania do elektronickej schránky SO pre IROP. 

ŽoNFP musí byť podaná/odovzdaná kedykoľvek od vyhlásenia tejto výzvy, ale najneskôr v posledný deň 

uzávierky výzvy. 

ŽoNFP je doručená v určenej forme, ak je formulár ŽoNFP doručený na SO pre IROP prostredníctvom 

verejnej časti ITMS2014+ a zároveň v elektronickej forme podľa zákona č. 305/2013 Z. z. (ďalej len „zákon 

o e-Governmente“) alebo v listinnej (tlačenej) podobe. 

Predkladaný formulár ŽoNFP v listinnej podobe musí byť identický s elektronickým výstupom formulára 

z ITMS2014+. 

Obálka ŽoNFP musí byť označená 

kódom výzvy „IROP-PO2-SC212- 2018-33“ a nápisom „NEOTVÁRAŤ – ŽoNFP k CIZS“ 

Aj v prípade, že žiadateľ predkladá ŽoNFP výlučne elektronicky, je oprávnený doručiť dokumenty, ktoré nie 

sú dostupné v elektronickej podobe, resp. ich zaručená konverzia vykonaná postupom podľa § 36 zákona 

o e-Governmente do elektronickej podoby, by neúmerne zaťažila žiadateľa, v listinnej podobe. V tomto 

prípade sa za dátum doručenia ŽoNFP bude považovať dátum podania ŽoNFP do elektronickej schránky SO 

pre IROP.  

Za písomné doručenie ŽoNFP sa v zmysle zákona o e-Governmente považuje aj doručenie ŽoNFP 

autorizovaným kvalifikovaným elektronickým podpisom, kvalifikovaným elektronickým podpisom 

s mandátnym certifikátom, alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou do elektronickej schránky SO pre 

IROP.  

Podmienky, ktoré musí žiadateľ splniť na to, aby bola ŽoNFP predložená riadne, včas a vo forme určenej SO 

pre IROP sú podrobne popísané v kap. 3.3 PpŽ.  

1.7 Kontaktné údaje poskytovateľa a  spôsob komunikácie s  poskytovateľom 

Informácie týkajúce sa tejto výzvy môžu žiadatelia získať od SO pre IROP na webovom sídle RO pre IROP 

www.mpsr.sk formou webového linku http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373 a zároveň jednou 

z nasledujúcich foriem: 

 elektronickou formou na e-mailovej adrese: mzsoirop@health.gov.sk, alebo 

 listinnou formou na adrese SO pre IROP uvedenej v kap. 1.6 tejto výzvy.  

Záväzný charakter majú informácie zverejnené na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk formou 

webového linku http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373 ako aj informácie poskytnuté elektronickou 

a písomnou formou. Informácie poskytnuté telefonicky alebo ústne nie je možné považovať za záväzné 

a odvolávať sa na ne. 

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373%20v
mailto:mzsoirop@health.gov.sk
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373
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Na žiadosti o informácie týkajúce sa tejto výzvy zasielané na SO pre IROP odpovedá SO pre IROP v lehote 

najneskôr 10 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti na SO pre IROP. SO pre IROP zároveň priebežne 

zverejňuje výklad k výzve na webovom sídle RO pre IROP www.mprv.sk prostredníctvom webového linku 

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373 v sekcii „Najčastejšie kladené otázky a odpovede“. SO pre 

IROP na základe dohody môže poskytnúť aj osobné konzultácie v stanovenom termíne v mieste SO pre 

IROP a na vopred uvedené otázky. 

SO pre IROP neposkytuje v procese konania o ŽoNFP žiadne informácie o jeho priebehu až 

do ukončenia tohto procesu.  

Upozorňujeme žiadateľov, aby priebežne sledovali webové sídlo RO/SO pre IROP www.mprv.sk 

prostredníctvom webového linku http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373, kde budú v prípade potreby 

zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou. 

2 Podmienky poskytnutia príspevku  

V rámci dvojkolového systému schvaľovania projektov podmienky poskytnutia príspevku predstavujú súbor 

podmienok overovaných poskytovateľom v procese posudzovania PZ (podľa § 18 zákona o príspevku 

z EŠIF) a následne v procese schvaľovania žiadosti o NFP (konanie o žiadosti podľa § 19 zákona 

o príspevku z EŠIF), po ukončení konania o žiadosti o NFP až do uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP, ale aj 

počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré musí žiadateľ/prijímateľ splniť na to, aby mu bol 

schválený a následne vyplatený NFP. Príspevok sa poskytuje prijímateľovi v súlade so zmluvou o poskytnutí 

NFP.  

Poskytovateľ NFP stanovuje nižšie uvedené kategórie podmienok poskytnutia príspevku. Podrobný popis 

podmienok poskytnutia príspevku, forma preukázania ich plnenia a spôsob overenia a podrobný popis 

predkladania príloh je uvedený v kap. 2.10 PpŽ, ktorá je prílohou č. 3 tejto výzvy.  

V prípade, že žiadateľovi bola vydaná negatívna hodnotiaca správa PZ, žiadateľ je povinný v ŽoNFP 

odstrániť nedostatky (dôvody), pre ktoré bola vydaná negatívna hodnotiaca správa PZ. Ak identifikované 

nedostatky, ktoré viedli k vydaniu negatívnej hodnotiacej správy PZ nebudú zo strany žiadateľa odstránené 

v ŽoNFP a preukázané ich splnenie v rozsahu požadovanom pre PZ, bude žiadateľovi vydané rozhodnutie 

o neschválení ŽoNFP. 

2.1 Kategória podmienok poskytnutia príspevku - OPRÁVNENOSŤ 

ŽIADATEĽA  

Žiadateľ je oprávnený, ak sú splnené nasledujúce podmienky: 

P. č. Podmienka oprávnenosti  Popis podmienky oprávnenosti  

1 Právna forma Pri predkladaní žiadosti o NFP oprávneným žiadateľom je:  

 subjekt územnej samosprávy (obec, VÚC alebo obec a VÚC) – platí 

v prípade, ak je v PZ  ako forma zabezpečenia partnerstva CIZS určená 

zmluva o partnerstve; 

 nezisková organizácia zriadená podľa zákona č. 213/1997 Z. z. 

o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby 

v znení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o n. o.“), 

zakladateľom ktorej je obec a/alebo VÚC a  poskytovatelia zdravotnej 

starostlivosti, a zároveň má v predmete činnosti uvedené “Zabezpečenie 

integrácie služieb zdravotnej starostlivosti za účelom ochrany zdravia 

obyvateľstva“. Platí v prípade, ak je v PZ ako forma zabezpečenia 

partnerstva CIZS určená nezisková organizácia podľa zákona o n. o.  

2 Podmienka nebyť dlžníkom na 

daniach, vedených miestne 

príslušným daňovým úradom  

Žiadateľ nie je, resp. nesmie byť dlžníkom na daniach.  

Podmienka je splnená aj v prípade, ak má žiadateľ s príslušným správcom dane 

uzavretý splátkový kalendár, ktorého plnenie dodržuje a vykonáva riadne 

a včas. 

3 Podmienka nebyť dlžníkom 

poistného na zdravotnom 

Žiadateľ nie je, resp. nesmie byť dlžníkom na zdravotnom poistení v žiadnej 

zdravotnej poisťovni poskytujúcej verejné zdravotné poistenie v SR.  

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373%20v
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373%20v
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P. č. Podmienka oprávnenosti  Popis podmienky oprávnenosti  

poistení Podmienka je splnená aj v prípade, ak má žiadateľ s príslušnou zdravotnou 

poisťovňou uzavretý splátkový kalendár, ktorého plnenie dodržuje a vykonáva 

riadne a včas. 

4 Podmienka nebyť dlžníkom na 

sociálnom poistení 

Žiadateľ nie je, resp. nesmie byť dlžníkom na sociálnom poistení.  

Podmienka je splnená aj v prípade, ak má žiadateľ so Sociálnou poisťovňou, 

a. s., uzavretý splátkový kalendár, ktorého plnenie dodržuje a vykonáva riadne 

a včas. 

5 Podmienka, že voči 

žiadateľovi nie je vedené 

konkurzné konanie, 

reštrukturalizačné konanie, nie 

je v konkurze alebo v 

reštrukturalizácii  

Voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, 

nie je v konkurze ani v reštrukturalizácii (podmienka sa nevzťahuje na subjekty 

podľa § 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii
4
).  

 

6 Podmienka zákazu vedenia 

výkonu rozhodnutia voči 

žiadateľovi
5
  

Voči žiadateľovi nie je vedený výkon rozhodnutia.  

 

7 Podmienka, že žiadateľ nie je 

podnikom v ťažkostiach
6
 

Žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach.  

 

8 Podmienka, že voči 

žiadateľovi sa nenárokuje 

vrátenie pomoci na základe 

rozhodnutia EK, ktorým bola 

pomoc označená za 

neoprávnenú a nezlučiteľnú so 

spoločným trhom  

Voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia 

Európskej komisie, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú 

a nezlučiteľnú so spoločným trhom.  

 

9 Podmienka finančnej 

spôsobilosti žiadateľa 

na spolufinancovanie projektu  

Žiadateľ musí byť finančne spôsobilý na spolufinancovanie projektu. Finančná 

spôsobilosť na spolufinancovanie projektu znamená minimálne, že žiadateľ má 

zabezpečené finančné prostriedky na spolufinancovanie výdavkov projektu.  

Výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa sa stanovuje minimálne 

ako rozdiel medzi celkovými oprávnenými výdavkami projektu a žiadaným 

NFP.  

10 Podmienka, že žiadateľ má 

schválený program rozvoja 

a príslušnú územnoplánovaciu 

dokumentáciu v súlade 

s ustanovením § 7 ods. 6 a  § 8 

ods. 6/ § 8a ods. 4 zákona 

o podpore regionálneho 

rozvoja 

Žiadateľ, ktorý je subjektom územnej samosprávy má schválený program 

rozvoja a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanoveniami 

zákona o podpore regionálneho rozvoja
7
.  

 

11 Podmienka, že žiadateľ ani 

jeho štatutárny orgán, ani 

žiadny člen štatutárneho 

Žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani 

prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP 

nemôžu byť právoplatne odsúdení za niektorý z trestných činov: trestný čin 

                                                           
4 Podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

v platnom znení.   
5 V rámci tejto podmienky poskytnutia príspevku je SO pre IROP povinný zabezpečiť, aby v prípade relevantných prípadov bola 

overená aj skutočnosť, že projekt nezahŕňa činnosti, ktoré boli súčasťou operácie, v prípade ktorej sa začalo alebo malo začať 

vymáhacie konanie v súlade s článkom 71 všeobecného nariadenia po premiestnení výrobnej činnosti mimo oblasti programu. 

Podmienka sa netýka výkonu rozhodnutia voči členom riadiacich a dozorných orgánov žiadateľa, ale je relevantná vo vzťahu 

k subjektu žiadateľa. Nerelevantné pre ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a ostatné štátne rozpočtové organizácie.   
6 V prípade posúdenia statusu podnik v ťažkostiach pri žiadateľovi, ktorým je obec sa vychádza z ustanovenia zákona č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého sa obec považuje za podnik v 

ťažkostiach, ak sa dostala do nútenej správy.   

7 Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a v znení zákona 378/2016 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 

a dopĺňajú niektoré zákony 
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P. č. Podmienka oprávnenosti  Popis podmienky oprávnenosti  

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 EÚ, 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 

poškodzovania finančných záujmov EÚ, za trestný čin legalizácie príjmu 

z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania 

zločineckej skupiny alebo za trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní 

a verejnej dražbe. 

 

12 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
8
 

Žiadateľovi, ktorým je právnická osoba, nemôže byť právoplatným rozsudkom 

uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať 

pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ alebo trest zákazu účasti 

vo verejnom obstarávaní podľa osobitného predpisu.  

Podmienka sa nevzťahuje na tie právnické osoby, ktoré sú vymedzené v § 5 

zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov.  

 

13 Podmienka, že žiadateľ musí 

byť zapísaný v registri 

partnerov verejného sektora 

podľa osobitných predpisov
9
 

Na základe zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 

platí, že zápis v registri partnerov nie je podmienkou „uchádzania sa o verejné 

zdroje“ ale partnerom verejného sektora je ten, kto prijíma plnenie (t. j. 

uzatvára zmluvu o NFP a p.). 

Žiadateľ, ktorému bola vydané rozhodnutie o schválení ŽoNFP, je povinný 

najneskôr pred zaslaním návrhu zmluvy o NFP byť zapísaný v registri 

partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu.  

Schválený NFP sa považuje za jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky 

(tzn., že sa uplatní limit 100 000 eur v zmysle § 2 odsek 2 zákona o registri 

partnerov verejného sektora). 

Podmienka sa nevzťahuje na tie fyzické osoby a právnické osoby, ktoré sú 

vymedzené v § 2 zákona o registri partnerov verejného sektora.  

2.2  Kategória podmienok poskytnutia príspevku - OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT 

REALIZÁCIE PROJEKTU  

P. č. Podmienka oprávnenosti  Popis podmienky oprávnenosti  

14  Podmienka oprávnenosti 

aktivít projektu  

Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených 

aktivít IROP, na realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva. Zároveň sú 

oprávnené aj výdavky na informovanie a komunikáciu spojené s realizáciou 

projektu.  

V rámci budovania infraštruktúry CIZS sú oprávnenými typmi aktivít: 

A.) výstavba nových budov,  

B.) modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov, 

C.) prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných 

                                                           
8 Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   
9 Žiadateľ je povinný byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora (ak je to relevantné), najneskôr pred podpísaním zmluvy 

o NFP zo strany SO pre IROP.  
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a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov, 

D.) zabezpečenie materiálno – technického vybavenia, 

E.) dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia, 

F.) budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia 

vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového 

vybavenia,  

G.) budovanie bezbariérových prístupov, 

H.) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. 

Oprávnené typy aktivít D.) až G.) musia byť v kombinácii s oprávneným typom 

aktivity A.) alebo B.) alebo C.).  

K typu oprávnenej aktivity  B.) alebo C.) si musí žiadateľ vybrať aj typ aktivity 

H.) 

Vo výzve sú pre žiadateľa oprávnené aj podporné aktivity projektu – na publicitu 

projektu.  

Oprávnené aktivity spadajú pod ciele HP UR: Podpora začleňovania a boj proti 

chudobe; Ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania 

zdrojov; Zlepšenie prístupu k informáciám a IKT a zlepšenie ich využívania 

a kvality. 

15  Podmienka, že žiadateľ 

neukončil fyzickú realizáciu 

všetkých oprávnených 

hlavných aktivít projektu 

pred predložením PZ a 

ŽoNFP  

Aktivity, ktoré už boli zrealizované, resp. sa už realizujú zo strany oprávneného 

žiadateľa, nie sú oprávnené na financovanie. Za oprávnené aktivity sa považujú 

iba tie, ktoré sa začnú realizovať až na základe uzatvorenia zmluvy o NFP.  

Žiadateľ preukazuje, že nezačal fyzickú realizáciu oprávnených hlavných aktivít 

projektu pred predložením PZ a ani pred predložením ŽoNFP na SO pre IROP.   

Uvedené sa nevzťahuje na vypracovanie architektonickej štúdie CIZS, 

projektovej dokumentácie CIZS a energetických posudkov v súvislosti s typmi 

aktivít A), B) a C).  

2.3 Kategória podmienok poskytnutia príspevku - OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV  

REALIZÁCIE PROJEKTU 

Oprávnené výdavky musia byť využité na realizáciu oprávnených aktivít projektu a zároveň musia byť v súlade 

s cieľmi výzvy.  

P. č. Podmienka oprávnenosti  Popis podmienky oprávnenosti  

16  Podmienka, že výdavky 

projektu sú oprávnené  

Výdavky projektu musia byť preukázateľne oprávnené na financovanie z IROP. 

Musia byť v súlade s podmienkami oprávnenosti výdavkov definovanými 

v prílohe č. 6 „Pravidlá oprávnenosti výdavkov“, ktorých súčasťou je aj zoznam 

oprávnených výdavkov a limity oprávnených výdavkov. Oprávnené výdavky 

musia zároveň spĺňať kritériá hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti 

poskytnutých finančných prostriedkov.  

17 Podmienka oprávnenosti 

výdavkov pre projekty 

generujúce príjem 

Výdavky projektu musia byť preukázateľne oprávnené na financovanie z IROP. 

Musia byť v súlade s podmienkami oprávnenosti výdavkov definovanými 

v prílohe č. 6 „Pravidlá oprávnenosti výdavkov“, ktorých súčasťou je aj zoznam 

oprávnených výdavkov a limity oprávnených výdavkov. Oprávnené výdavky 

musia zároveň spĺňať kritériá hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti 

poskytnutých finančných prostriedkov. 

Podrobnosti zohľadňovania čistých príjmov pri výpočte výšky príspevku 

v prípade projektov vytvárajúcich príjem sú uvedené v Metodike pre 

vypracovanie finančnej analýzy projektu, ktorá tvorí prílohu č. V 11 tejto výzvy. 

2.4 Kategória podmienok poskytnutia príspevku - OPRÁVNENOSŤ MIESTA 

REALIZÁCIE  

 P. č.  Podmienka oprávnenosti  Popis podmienky oprávnenosti  

18  Podmienka, že projekt je Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území menej rozvinutého 
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realizovaný na oprávnenom 

území  

regiónu (ďalej len MRR). Za oprávnené územie sa považujú oprávnené spádové 

oblasti v samospráve pre umiestnenie CIZS a k tomu definované obce 

s rankingom 1 alebo 2 podľa zoznamu oprávnených spádových oblastí uvedeného 

v prílohe č. V 05 tejto výzvy.   

2.5 Kategória podmienok poskytnutia príspevku - KRITÉRIÁ PRE VÝBER  

PROJEKTOV 

P. č.  Podmienka oprávnenosti  Popis podmienky oprávnenosti  

19  Podmienka splnenia kritérií 

pre výber projektov 

Projekt musí spĺňať kvalitatívnu úroveň definovanú prostredníctvom hodnotiacich 

kritérií stanovených pre ŽoNFP schválených Monitorovacím výborom pre IROP. 

Kritériá pre výber projektov tvoria prílohu č. V 10 tejto výzvy. 

2.6 Kategória podmienok poskytnutia príspevku - SPÔSOB FINANCOVANIA  

P. č.  Podmienka oprávnenosti  Popis podmienky oprávnenosti  

20  Podmienka relevantného 

spôsobu financovania  
Splnenie podmienky sa vzťahuje k zmluve o NFP.  

Spôsob financovania jednotlivých projektov, t. j. predfinancovanie a refundácia, 

alebo kombinácia uvedených spôsobov, bude stanovený v zmluve o poskytnutí 

NFP v súlade s platným Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov 

a Európskeho národného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014-2020, 

ktorý je zverejnený na internetovej stránke http://www.finance.gov.sk/Default. 

aspx?CatID=9347. 

Forma poskytovania finančného príspevku: nenávratný finančný príspevok. 

2.7 Kategória podmienok poskytnutia príspevku - Podmienky poskytnutia 

príspevku vyplývajúce z  osobitných predpisov 

P. č. Podmienka oprávnenosti  Popis podmienky oprávnenosti  

21  Podmienky týkajúce sa 

štátnej pomoci 

a vyplývajúce zo schém 

štátnej pomoci/pomoci de 

minimis  

Výzva sa realizuje mimo pravidiel štátnej pomoci/pomoci de minimis. 

Oprávnené aktivity tak, ako sú stanovené touto výzvou, nie sú poskytovaním 

štátnej pomoci a teda vo vzťahu k oprávneným aktivitám sa neuplatňujú pravidlá 

štátnej pomoci. Ak žiadateľ/prijímateľ uvedené pravidlo poruší a nezachová 

striktne charakter svojho projektu, ktorý svojimi aktivitami nepredstavuje štátnu 

pomoc, nesie za svoje konanie plnú právnu zodpovednosť v súvislosti 

s porušením pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci. Žiadateľ/prijímateľ zároveň 

berie na vedomie, že rovnaké právne následky nastanú aj v prípade, ak v rámci 

jeho projektu dôjde k poskytnutiu, tzv. nepriamej štátnej pomoci alebo 

k poskytnutiu inej formy výhody, ktorá na základe Zmluvy o fungovaní EÚ 

znamená porušenie pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci. Žiadateľ/prijímateľ si 

je zároveň vedomý, že štátnou pomocou sa v tejto súvislosti rozumie každá 

pomoc v akejkoľvek forme, ktorú poskytuje na podnikanie alebo v súvislosti 

s ním poskytovateľ priamo alebo nepriamo z prostriedkov štátneho rozpočtu, 

zo svojho rozpočtu alebo z vlastných zdrojov podniku, pričom však nezáleží 

na právnej forme žiadateľa/prijímateľa a spôsobe jeho financovania. 

Žiadateľ pri predkladaní ŽoNFP vypĺňa „Test pre posúdenie lokálneho vplyvu 

projektu a vylúčenie štátnej pomoci/pomoci de minimis pre podporený projekt“ 

za účelom preukázania, že ide o lokálny vplyv projektu žiadateľa. Ak sa testom 

nepotvrdí lokálny vplyv projektu, bude takýto projekt neoprávnený z dôvodu, že 

výzva je určená pre financovanie projektov mimo pravidiel štátnej 

pomoci/pomoci de minimis. 

http://www.finance.gov.sk/Default.%20aspx?CatID=9347
http://www.finance.gov.sk/Default.%20aspx?CatID=9347
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22  Podmienka neporušenia 

zákazu nelegálnej práce a 

nelegálneho zamestnávania 

za obdobie 5 rokov 

predchádzajúcich podaniu 

ŽoNFP  

Žiadateľ preukazuje, že neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho 

zamestnávania
10

 za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP.  

 

2.8 Kategória podmienok poskytnutia príspevku - ĎALŠIE PODMIENKY 

POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU 

Z projektu musí vyplývať, že žiadateľ NFP je oprávnený aj z hľadiska ďalších podmienok poskytnutia 

príspevku vrátane špecifických podmienok poskytnutia príspevku zadefinovanými SO pre IROP, ktoré sa 

vzťahujú k ŠC 2.1.2 a výlučne k zabezpečeniu budovania a k fungovaniu CIZS. Bezprostredne sa viažu 

na preukázanie oprávnenosti subjektov v oprávnenej spádovej oblasti realizovať CIZS. Špecifické 

podmienky v tejto kategórii vychádzajú z metodiky pre realizáciu a fungovanie CIZS, ktorá je prílohou 

výzvy č. V 04.  

P. č. Podmienka oprávnenosti  Popis podmienky oprávnenosti  

23  Oprávnenosť z hľadiska 

preukázania súladu s 

požiadavkami v oblasti 

posudzovania vplyvov 

navrhovanej činnosti na 

životné prostredie  

Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, musí byť z hľadiska navrhovanej činnosti 

v súlade s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti 

v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov
11

.  

24 Podmienka mať vysporiadané 

majetkovo-právne vzťahy a 

povolenia na realizáciu aktivít 

projektu 

Žiadateľ preukazuje majetkovo-právne vzťahy k nehnuteľnostiam, ktoré sú 

predmetom projektu, alebo na ktorých sa bude projekt realizovať. Pri 

preukazovaní splnenia podmienky platí nasledovné: 

- Obec je vlastníkom alebo dlhodobým nájomcom pozemkov (v prípade 

výstavby novej infraštruktúry), resp. vlastníkom alebo dlhodobým 

nájomcom existujúcej infraštruktúry zdravotníckych zariadení (v prípade 

modernizácie existujúcej infraštruktúry).  

- VÚC je vlastníkom alebo dlhodobým nájomcom pozemkov (v prípade 

výstavby novej infraštruktúry), resp. vlastníkom alebo dlhodobým 

nájomcom existujúcej infraštruktúry zdravotníckych zariadení (v prípade 

modernizácie existujúcej infraštruktúry).   

- Nezisková organizácia je vlastníkom alebo dlhodobým nájomcom 

pozemkov (v prípade výstavby novej infraštruktúry), resp. vlastníkom 

alebo dlhodobým nájomcom existujúcej infraštruktúry zdravotníckych 

zariadení (v prípade modernizácie existujúcej infraštruktúry). 

Za modernizáciu existujúcej infraštruktúry sa považuje typ aktivity B.) a C.). 

Túto podmienku poskytnutia príspevku musí žiadateľ spĺňať počas realizácie 

projektu a zároveň počas obdobia udržateľnosti projektu, t. j. minimálne 5 

rokov po ukončení realizácie projektu (počas celej doby udržateľnosti 

projektu).  

25  Oprávnenosť z hľadiska 

preukázania súladu s 

požiadavkami v oblasti 

dopadu plánov a projektov na 

územia sústavy NATURA 

2000 

Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, a ktorý z hľadiska svojich aktivít zasahuje 

do územia sústavy NATURA 2000, nesmie mať významný nepriaznivý vplyv 

na územia sústavy NATURA 2000.  

Relevantné pre investičné projekty a plány, kde je potrebné zabezpečiť súlad 

s požiadavkami v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny.  

Nerelevantné pre plány a projekty, ktoré sú predmetom posudzovania vplyvov 

podľa zákona o posudzovaní vplyvov. 

26  Podmienka predloženia 

hodnotiacej správy  

Pred podaním ŽoNFP musí byť žiadateľovi vydaná hodnotiaca správa k PZ. 

Žiadateľ môže predložiť ŽoNFP bez ohľadu na to, či mu bola vydá pozitívna 

                                                           
10 Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v platnom znení.   
11 Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  

predpisov.   
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P. č. Podmienka oprávnenosti  Popis podmienky oprávnenosti  

projektového zámeru alebo negatívna hodnotiaca správa k PZ. 

27  Podmienka oprávnenosti 

z hľadiska súladu s 

horizontálnymi princípmi  

Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP musí byť v súlade s horizontálnymi 

princípmi udržateľný rozvoj, podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia, 

ktoré sú definované v Partnerskej dohode na roky 2014 – 2020 a v čl. 7 a 8 

všeobecného nariadenia a v príručke pre žiadateľa. Nediskriminácia, resp. 

prístupnosť má byť zabezpečená v súlade s Dohovorom OSN podľa čl. 9 a 19 č. 

317/2010 Z. z. o právach osôb so zdravotným postihnutím, vyhláškou MŽP SR 

č. 532/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 

požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na 

stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

a zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon). Žiadateľ po ukončení realizácie hlavných aktivít projektu 

bude informovať SO pre IROP, či boli voči nemu uplatnené ekonomické alebo 

fiškálne nástroje, najmä pokuty a poplatky, resp. iné sankčné mechanizmy 

podľa uplatňovania zásady „znečisťovateľ platí“. 

28  Maximálna a minimálna výška 

príspevku  

Minimálna výška príspevku: nie je stanovená.  

Maximálna výška príspevku: príspevok EFRR (zdroj EÚ) je v max. výške 

700 tis. eur/projekt. 

V prípade prekročenia stanovených finančných limitov budú výdavky nad 

stanovený limit posúdené ako neoprávnené.  

V prípade výdavkov, pri ktorých nie je stanovený benchmark, finančné alebo 

percentuálne limity (nie je možné všeobecne stanoviť technické riešenie 

predmetnej aktivity), bude hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť 

výdavkov posúdená v konaní o ŽoNFP prostredníctvom iných pomocných 

nástrojov uvedených v pravidlách oprávnenosti výdavkov.  

29 Časová oprávnenosť realizácie 

projektu  

a) Maximálna dĺžka realizácie projektu 

Maximálna dĺžka realizácie projektu je stanovená na dobu 24 mesiacov od 

účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade predloženia riadne 

odôvodnenej žiadosti prijímateľa o predĺženie doby realizácie aktivít je 

možné túto dobu predĺžiť max. o ďalších 6 mesiacov pri dodržaní časovej 

oprávnenosti výdavkov projektu podľa pravidiel oprávnenosti pre CIZS. 

b) Vyhlásené verejné obstarávanie na stavbu 

Žiadateľ musí mať pred vydaním rozhodnutia o schválení ŽoNFP  

vyhlásené verejné obstarávanie na stavbu. Za vyhlásené verejné 

obstarávanie sa považuje deň zverejnenia vo Vestníku verejného 

obstarávania na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie 

https://www.uvo.gov.sk/verejny-obstaravatel-obstaravatel/vestnik-

verejneho-obstaravania-37c.html. Podmienka „vyhláseného verejného 

obstarávania“ je splnená aj vtedy, ak žiadateľ, ktorému bola pred vydaním 

rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP doručená výzva na preukázanie 

splnenia podmienky poskytnutia príspevku, preukáže jej splnenie 

dokladom o odoslaní výzvy na predkladanie ponúk na jej zverejnenie 

vo Vestníku verejného obstarávania. 

Do maximálnej dĺžky realizácie projektu sa nezapočítava obdobie kolaudácie. 

Kolaudačné rozhodnutie sa predkladá spolu so záverečnou žiadosťou o platbu. 

30 Podmienka poskytnutia 

príspevku z hľadiska 

definovania merateľných 

ukazovateľov projektu  

Výstupy, ktoré majú byť dosiahnuté realizáciou aktivít projektu, musia byť 

kvantifikované prostredníctvom merateľných ukazovateľov definovaných 

v prílohe 7 tejto výzvy „Merateľné ukazovatele IROP na projektovej úrovni“. 

31 Podmienka zamedzenia 

duplicitného financovania 

Žiadateľ na oprávnené výdavky uvedené v projekte nemôže súčasne žiadať ich 

financovanie z iných verejných zdrojov.  

Výdavky, na ktoré boli v minulosti poskytnuté finančné prostriedky  

z verejných zdrojov sú v rámci projektu neoprávnené. Oprávnení žiadatelia, 

ktorí získali finančné prostriedky z verejných zdrojov na výdavky definované 

v tejto výzve, môžu predložiť ŽoNFP len za podmienky, že predmetom 

projektu sú iba výdavky, na ktoré v minulosti nebol poskytnutý príspevok 

https://www.uvo.gov.sk/verejny-obstaravatel-obstaravatel/vestnik-verejneho-obstaravania-37c.html
https://www.uvo.gov.sk/verejny-obstaravatel-obstaravatel/vestnik-verejneho-obstaravania-37c.html
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z verejných zdrojov ani z Recyklačného fondu. V prípade zistenia duplicitnej 

podpory z verejných zdrojov bude poskytnutý NFP vymáhaný, a to aj 

dodatočne.  

32 Podmienka súladu ŽoNFP s 

PZ 

Podmienka súladu ŽoNFP a PZ. 

Pri predkladaní ŽoNFP musí byť dodržaný súlad medzi predloženým PZ 

a predloženou ŽoNFP v nasledovných častiach: 

-  súlad  s intervenčnou stratégiou IROP; 

-  súlad  s metodikou pre realizáciu a fungovanie CIZS s dôrazom na: 

a) definovanie zloženia povinných služieb - všeobecná 

a špecializovaná zdravotná starostlivosť, minimálne personálne 

zabezpečenie, 

b) špecifikovanie jednotlivých druhov fakultatívnych služieb, ak 

relevantné; 

-  súlad so zoznamom oprávnených spádových oblastí a umiestnenie CIZS 

podľa definovaných obcí v oprávnenej spádovej oblasti; 

-  súlad majetkovo-právnych vzťahov – realizácia projektu na určenom 

majetku/nehnuteľnosti; 

-  súlad architektonickej štúdie s projektovou stavebnou dokumentáciou 

(rozloženie využitia jednotlivých priestorov v kontexte poskytovaných 

služieb, priestorové a architektonické požiadavky); 

-  určenie formy zabezpečenia partnerstva v CIZS. 

Pri predkladaní ŽoNFP je prípustná úprava – zvýšenie výšky NFP na úrovni 10 

% z oprávnených výdavkov, pričom súbežne musia byť splnené nasledovné 

podmienky: 

-  nesmie byť prekročená maximálna výška NFP stanovená v podmienke 

poskytnutia príspevku č. 28; 

-  musia byť dodržané finančné a percentuálne limity stanovené výzvou; 

-  výdavok musí byť v súlade so zoznamom oprávnených výdavkov 

definovaných vo výzve;  

-  úprava NFP musí byť riadne zdôvodnená; 

-  úprava NFP musí byť viazaná na vecnú stránku projektu spojenú 

s rozšírením alebo doplnením výdavkov, resp. precizovaním a úpravou 

 rozpočtovaných výdavkov v PZ (napr. v súvislosti s výkaz výmer 

k stavbe); 

-  úprava NFP musí byť realizovaná so zreteľom na podmienku 

hospodárnosti a vecnej oprávnenosti;  

-  úprava NFP sa môže realizovať vo vzťahu ku každej aktivite.  

33 Podmienka transparentného 

výberu poskytovateľov do 

CIZS 

Žiadateľ preukazuje transparentnosť výberu poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti a sociálnych služieb do CIZS v súlade s metodikou pre realizáciu 

a fungovanie CIZS (kap. 9.3 Transparentnosť výberu poskytovateľov služieb). 

34  Podmienka pre zaradenie 

poskytovateľov všeobecnej 

ambulantnej zdravotnej 

starostlivosti pre dospelých 

a všeobecnej ambulantnej 

zdravotnej starostlivosti pre 

deti a dorast do CIZS 

a) Poskytovateľ poskytuje zdravotnú starostlivosť prostredníctvom lekára, 

ktorý pôsobí v oprávnenej spádovej oblasti minimálne dva roky. 

Podmienka dlhodobého pôsobenia v oprávnenej spádovej oblasti sa 

vzťahuje na osobu lekára, nie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, tzn. 

aj v prípade,  ak lekár v posledných dvoch rokoch zmenil formu, akou 

vykonáva povolanie lekára (napr. založil s. r. o.), podmienka minimálne 

dvojročného pôsobenia v oprávnenej spádovej oblasti sa posudzuje bez 

ohľadu na túto zmenu. Zároveň má poskytovateľ v oprávnenej spádovej 

oblasti kmeň pacientov.   

Ak sa takýto poskytovateľ/lekár ktorý má záujem o presun do CIZS 

v oprávnenej spádovej oblasti nenachádza, je možné osloviť 

poskytovateľa/lekára aj z iného regiónu alebo rezidenta, na ktorých sa 

nevzťahuje podmienka minimálne dvojročného pôsobenia a podmienka 

kmeňa pacientov v oprávnenej spádovej oblasti;  

b) poskytovateľ zdravotnej starostlivosti/lekár má uzatvorenú zmluvu 
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o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v danom odbore so všetkými 

zdravotnými poisťovňami,  

c) ku dňu otvorenia prevádzky ambulancie každý poskytovateľ zdravotnej 

starostlivosti/lekár, ktorý bude poskytovať zdravotnú starostlivosť v CIZS, 

musí mať uzatvorené zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 

so všetkými zdravotnými poisťovňami. 

Splnenie podmienky č. 34 c) sa vzťahuje na termín uvedený v tejto 

časti podmienky. 

35 Podmienka zaradenia 

poskytovateľov ambulantnej 

zdravotnej starostlivosti, 

ktorým je špecialista – 

gynekológ, stomatológ do 

CIZS 

a) Prioritne musí ísť o špecialistu, ktorý už v danej spádovej oblasti zdravotnú 

starostlivosť poskytuje.  

Ak sa takýto poskytovateľ zdravotnej starostlivosti/lekár v oprávnenej 

spádovej oblasti nenachádza alebo neprejavil záujem o presun do CIZS, je 

možné osloviť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti/lekára aj z iného 

regiónu; 

b) ku dňu otvorenia prevádzky ambulancie každý poskytovateľ zdravotnej 

starostlivosti/lekár, ktorý bude poskytovať zdravotnú starostlivosť v CIZS, 

musí mať uzatvorené zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 

so všetkými zdravotnými poisťovňami. 

Splnenie podmienky č. 35 b) sa vzťahuje na termín uvedený v tejto 

časti podmienky. 

36 Podmienka zaradenia 

poskytovateľov sociálnych 

služieb do registra 

poskytovateľov sociálnych 

služieb (ak relevantné) 

Splnenie podmienky č. 36 sa vzťahuje na termíny uvedené v tejto 

podmienke. 

V prípade, že predmetom projektu je zavedenie sociálnej služby, musí byť 

preukázané, že:  

a) poskytovateľ tejto sociálnej služby je zapísaný v registri poskytovateľov 

sociálnych služieb alebo do 3 mesiacov od kolaudačného rozhodnutia, resp. 

od ukončenia fyzickej realizácie projektu bude do tohto registra zapísaný; 

b) potvrdenie príslušnej obce/VÚC, že služba je hradená z verejných zdrojov. 

37 Podmienka zavedenia 

povinných služieb 

poskytovaných v CIZS 

V rámci CIZS sa vyžaduje zavedenie povinných služieb v nasledovnom 

rozsahu: 

- všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre dospelých, 

- všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre deti a dorast, 

- špecializovaná gynekologická ambulantná zdravotná starostlivosť. 

38 Podmienka preukázania formy 

zabezpečenia partnerstva  

CIZS  

Žiadateľ záväzne uvedie, že forma zabezpečenia partnerstva v CIZS, ktorou je:  

 alternatíva 1.: platná zmluva o partnerstve v prípade, ak žiadateľom 

o poskytnutie NFP je obec, VÚC,   

alebo 

 alternatíva 2.: nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné 

služby minimálne v rozsahu „zabezpečenie integrácie 

služieb zdravotnej starostlivosti za účelom ochrany 

zdravia obyvateľstva“, 

sa nezmenila oproti PZ, ktorému bola vydaná hodnotiaca správa.  

Forma zabezpečenia partnerstva v CIZS (v súlade s metodikou pre realizáciu 

a fungovanie CIZS kap. 10 s názvom Forma zabezpečenia partnerstva v CIZS), 

ktorú žiadateľ určil v PZ je záväzná. Predloženie ŽoNFP s inou formou 

zabezpečenia partnerstva v CIZS ako bola uvedená v PZ je považované 

za nesplnenie podmienok poskytnutia príspevku. 

39 Podmienka súladu so 

schváleným komunitným 

plánom pri poskytovaní 

sociálnych služieb/koncepciou 

rozvoja sociálnych služieb pri 

poskytovaní sociálnych 

služieb (ak relevantné) 

Uplatňuje sa len pri projektoch, v rámci ktorých budú poskytované sociálne 

služby.  

V prípade poskytovania sociálnych služieb žiadateľ predkladá schválený 

komunitný plán/koncepciu rozvoja sociálnych služieb, z ktorých vyplýva 

oprávnenosť poskytovania sociálnych služieb v CIZS, resp. odkaz k verejne 

dostupnému dokumentu s konkrétnym uvedením ustanovení, ktoré sa vzťahujú 

na zámer žiadateľa realizovať navrhované druhy sociálnych služieb. 
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40 Podmienka spustenia 

prevádzky CIZS 
Splnenie podmienky č. 40 sa vzťahuje na termíny uvedené v tejto 

podmienke. 

a) Spustenie prevádzky poskytovania zdravotnej starostlivosti: Prijímateľ 

spustí prevádzku CIZS najneskôr do 6 mesiacov od vydania kolaudačného 

rozhodnutia v  rozsahu minimálne 50% všetkých úväzkov uvedených v PZ 

a ŽoNFP. V rámci minimálneho rozsahu musí byť zabezpečené 

poskytovanie starostlivosti jedným lekárom poskytujúcim všeobecnú 

ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých v rozsahu ekvivalentu 

plného pracovného úväzku a jedným ďalším lekárom zo skupiny povinných 

služieb. V prípade, ak sa na projekt nevyžaduje kolaudačné konanie, lehota 

6 mesiacov sa počíta od ukončenia fyzickej realizácie projektu. Deň je 

stanovený prijímateľom v oznámení o ukončení fyzickej realizácie 

projektu; 

b) Spustenie prevádzky poskytovania sociálnych služieb (ak relevantné): 

Prijímateľ spustí prevádzku poskytovania sociálnych služieb v plnom 

rozsahu najneskôr do 6 mesiacov od vydania kolaudačného rozhodnutia. 

V prípade, ak sa na projekt nevyžaduje kolaudačné konanie, lehota 6 

mesiacov sa počíta od ukončenia fyzickej realizácie projektu. Deň je 

stanovený prijímateľom v oznámení o ukončení fyzickej realizácie 

projektu; 

c) Naplnenie prevádzky CIZS poskytovateľmi služieb: Prijímateľ naplní 

prevádzku v plnom rozsahu podľa schválenej žiadosti o NFP najneskôr do 

12 mesiacov od vydania kolaudačného rozhodnutia, resp. ukončenia 

fyzickej realizácie projektu, ak sa k projektu nevyžadovalo kolaudačné 

konanie.   

 
 

3 Overovanie podmienok poskytnutia príspevku                                        
a ďalšie informácie k  výzve  

Poskytovateľ v rámci konania o ŽoNFP overuje splnenie podmienok poskytnutia príspevku v súlade 

s výzvou a  dokumentmi, na ktoré sa odvoláva, pričom výsledkom výberu ŽoNFP je rozhodnutie, ktoré sa 

doručuje žiadateľovi.  

3.1  Overovanie podmienok poskytnutia príspevku  

Proces konania o ŽoNFP začína doručením ŽoNFP a končí vydaním rozhodnutia. Proces konania o ŽoNFP 

sa rozdeľuje do nasledujúcich fáz: 

a) administratívne overenie,  

b) odborné hodnotenie, 

c) opravné prostriedky (nepovinná časť konania). 

SO pre IROP je oprávnený overiť podmienky poskytnutia príspevku alebo niektoré z podmienok poskytnutia 

príspevku v rámci konania o žiadosti priamo na mieste u žiadateľa.  

Poskytovateľ v rámci konania o ŽoNFP overuje splnenie podmienok poskytnutia príspevku v súlade 

s výzvou a dokumentmi, na ktoré sa výzva odvoláva. Podmienky stanovené v tejto výzve sú predmetom 

overovania a hodnotenia a musia byť splnené 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.  

Žiadateľ je oprávnený predložiť v rámci vyhlásenej výzvy na realizáciu toho istého projektu maximálne 

jednu žiadosť.  
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Pre výber ŽoNFP je rozhodujúci aj obsah PZ, jeho hodnotiaca správa a následne výsledok hodnotenia 

ŽoNFP. SO pre IROP nie je oprávnený v rámci konania o ŽoNFP vyvodiť negatívne dôsledky len z dôvodov 

formálnych nedostatkov elektronického a/alebo listinného podania ŽoNFP.  

Bližšie informácie o postupe SO pre IROP v rámci jednotlivých fáz konania o ŽoNFP sú uvedené v kap. 4.2 

PpŽ. 

3.2 Využitie zásobníka žiadostí o  NFP (v súlade s § 21 zákona o  príspevku z EŠIF) 

Využitie zásobníka projektov sa v rámci tejto výzvy bude aplikovať v súlade so Systémom riadenia EŠIF, 

časť 3.2.3 Zásobník projektov.  

3.3 Vydávanie rozhodnutí  

Poskytovateľ po ukončení výberu  ŽoNFP vo vzťahu k podmienkam stanoveným vo výzve vydá žiadateľovi 

rozhodnutie najneskôr do 35 pracovných dní od uzatvorenia výzvy na predkladanie ŽoNFP, v ktorom 

uvedie, či boli splnené podmienky stanovené vo výzve na predkladanie ŽoNFP alebo niektorá/niektoré 

z podmienok splnené neboli s uvedením zdôvodnenia a prípadným popisom stavu. Do tejto doby sa 

nezapočítava doba nevyhnutná na predloženie vyžiadaných náležitostí pri zasielaní  

- výzvy na doplnenie ŽoNFP a  

- výzvy pred vydaním rozhodnutia za účelom nahradenia ČV a preukázania splnenia k PPP č. 29 

Časová oprávnenosť realizácie projektu a preukázania vyhláseného verejného obstarávania 

na stavbu, ktorá bude zasielaná iba žiadateľom, ktorí splnili všetky ostatné PPP v súlade s ods. 14 

kap. 3.2.1.2 Systému riadenia EŠIF 2014-2020. 

Podrobný postup procesu hodnotenia ŽoNFP je uvedený v kap. 4.2 PpŽ, ktorá je prílohou výzvy č. V 03. 

3.4  Zverejňovanie informácií  

Poskytovateľ zverejní na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk prostredníctvom webového linku 

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=376 do 60 pracovných dní od skončenia konania o ŽoNFP zoznam 

ŽoNFP, ktoré boli schválené, zoznam ŽoNFP, ktoré neboli schválené a zoznam ŽoNFP, pri ktorých bolo 

zastavené konanie o ŽoNFP.  

Žiadateľ berie na vedomie, že zverejňované informácie, ktoré sú považované za osobné údaje, sú RO/SO pre 

IROP oprávnení zverejniť bez osobitného súhlasu žiadateľa v súlade s § 47 zákona o príspevku z EŠIF.  

3.5 Uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP  

SO pre IROP zašle návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP žiadateľovi o NFP:  

a) ktorému rozhodnutie o schválení ŽoNFP nadobudlo právoplatnosť,  

b) ktorý splnil podmienky určené vo výroku rozhodnutia podľa § 19 ods. 11 zákona o príspevku z 

EŠIF, ak boli podmienky vo výroku rozhodnutia určené,  

c) a ktorý poskytol súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP.  

SO pre IROP poskytne 10 pracovných dní na prijatie návrhu na uzavretie zmluvy o NFP od jeho doručenia 

žiadateľovi, podpísaný štatutárnym orgánom SO pre IROP, resp. jeho oprávnenou osobou v 4 rovnopisoch. 

Po jeho prijatí (podpísaní), žiadateľ 3 rovnopisy doručí na SO pre IROP.  

Ako prvý v poradí zverejňuje platnú zmluvu SO pre IROP v Centrálnom registri zmlúv, o čom informuje 

žiadateľa, z ktorého sa stáva prijímateľ, prostredníctvom e-mailu, čím nie je dotknutá povinnosť 

zverejňovania druhou zmluvnou stranou v prípade, že táto je povinná zverejňovať zmluvu. Deň nasledujúci 

po zverejnení zmluvy o NFP je dňom účinnosti tejto zmluvy o NFP. 

http://www.mpsr.sk/
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=376
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Bližšie podrobnosti a procesný postup pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí NFP je uvedený v kapitole 6. 

v PpŽ, ktorá je prílohou č. V 03 tejto výzvy.  

 

4 Identifikácia synergických a  komplementárnych účinkov  

Informácie o synergických a komplementárnych účinkoch vo vzťahu k relevantným výzvam EŠIF a iným 

nástrojom podpory SR a EÚ: 

Identifikácia synergických účinkov: 

Program: Operačný program Ľudské zdroje (ďalej ako „OP ĽZ) 

Prioritná os: 4 - Sociálne začlenenie 

Tematický cieľ: 9 - Podpora sociálneho začlenenia a boja proti chudobe 

Investičná priorita: 4.2 - Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám 

vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu 

Špecifický cieľ: 4.2.2 - Vytvoriť štandardné klinické postupy a štandardné postupy pre výkon prevencie a 

začleniť ich do celoštátneho systému zdravotnej starostlivosti 

V roku 2018 nie je plánovaná výzva pre ŠC 4.2.2 Vytvoriť štandardné klinické postupy a štandardné postupy 

pre výkon prevencie a začleniť ich do celoštátneho systému zdravotnej starostlivosti. 

 

Vo vzťahu k ŠC 2.1.2 boli identifikované komplementárne účinky ŠC 4.2.2 OP ĽZ v aktivite, zameranej na 

tvorbu a zavedenie nových a inovovaných štandardných postupov pre výkon prevencie a štandardných 

klinických postupov. Systémovým cieľom tvorby klinických štandardov a preventívnych postupov je 

zníženie nákladov v systéme, zvýšenie kvality, efektívnosti a dostupnosti poskytovanej zdravotnej 

starostlivosti pre pacientov, a zvýšenie efektivity časového manažmentu pacientov a lekárov. Na uvedené 

nadväzuje aj infraštruktúra poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pričom či už formou zvýšenia kvality 

existujúcich zdravotníckych zariadeniach, prípadne vznikom nových, bude možné efektívnejšie z časového 

hľadiska manažovať pacienta a tým identifikovať choroby v raňajších štádiách, voliť menej nákladné 

postupy liečby, prípadne zavádzať efektívnejší systém prvotnej prevencie.  

ŠC 4.2.2. sa realizuje: 

 prostredníctvom tvorby a inovácie štandardných klinických postupov a štandardných postupov pre výkon 

prevencie je možné systematicky a trvalo udržateľným spôsobom zlepšiť dostupnosť ku kvalitnej 

zdravotnej starostlivosti už v primárnom kontakte, čím sa nepochybne zvýši efektivita slovenského 

zdravotníctva.  

 vytvorením a zavedením jednotných štandardných postupov pre výkon prevencie na úrovni primárnej 

ambulantnej zdravotnej starostlivosti
31

 sa umožní skvalitniť výkon prevencie (dostupnosť k rovnako 

kvalitnej medicínskej prevencii na celom území Slovenska) a zvýšiť počet vykonávaných preventívnych 

prehliadok. 

Príklady aktivít 

- tvorba a zavedenie nových a inovovaných štandardných postupov pre výkon prevencie,  

- tvorba a zavedenie nových a inovovaných štandardných klinických postupov s primárnym 

zameraním na najčastejšie a najzávažnejšie druhy ochorení,  

- vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov za účelom zabezpečenia správnej aplikácie 

štandardizovaných postupov v medicínskej praxi; 

V rámci komplementaritiy vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľa sa za oprávneného žiadateľa považuje obec, 

VÚC, alebo právnická osoba (v rámci ŠC 2.1.2 sa jedná výhradne len o n. o.), ktorej zakladateľom je obec 

alebo VÚC.  

Komplementaritu podmienok poskytnutia príspevku v súčasnej dobe nie je možné špecifikovať, ale mohlo 

by ísť napr. o nasledovné podmienky: poskytovateľ zdravotnej starostlivosti musí mať zmluvu so všetkými 

tromi poisťovňami, a/alebo musí mať kmeň pacientov v spádovej oblasti. 
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Medzi synergie ŠC 2.1.2 a 4.2.2 patrí menej rozvinutý región. V zozname oprávnených spádových oblastí sú 

explicitne definovaní oprávnení žiadatelia spadajúci do kategórie menej rozvinutých okresov. Klinické 

postupy budú zavádzané plošne na celom území Slovenska a budú sa vzťahovať aj centrá integrovanej 

zdravotnej starostlivosti.  

V rámci implementácie špecifických cieľov sa očakávajú nasledovné výsledky  

ŠC 4.2.2 

•  zavedenie jednotných klinických postupov pre diagnostiku a liečbu najzávažnejších a najčastejšie sa 

vyskytujúcich ochorení na všetkých úrovniach poskytovania zdravotnej starostlivosti;  

• zníženie podielu pacientov odporučených z úrovne primárnej zdravotnej starostlivosti na vyšetrenie do 

vyšších úrovní zdravotnej starostlivosti;  

• zavedenie jednotných postupov pre výkon prevencie na úrovni primárnej ambulantnej zdravotnej 

starostlivosti zameraných na účinnú prevenciu spoločensky najzávažnejších druhov ochorení; 

• zvýšenie podielu pacientov, ktorí absolvovali preventívnu prehliadku u lekára pre dospelých.  

 

ŠC 2.1.2 

Reformnou integráciou primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti sa zvýši počet lekárov primárneho 

kontaktu na jedno kontaktné miesto, zlepší sa manažment pacienta (zlepšením servisu poskytovaných služieb 

pre klientov na jednotnom kontaktnom mieste), posilní sa význam poskytovateľov primárnej ambulantnej 

zdravotnej starostlivosti ako hlavných manažérov pacienta (synergia s aktivitami tvorby a zavedenia nových 

a inovovaných klinických postupov a postupov pre výkon prevencie financovaných z OP Ľudské zdroje). 

Konkrétne by sa jednalo o viac pacientov liečených na úrovni primárnej starostlivosti, menej zbytočných 

návštev pacientov v ambulanciách, menej hospitalizácií v akútnych nemocniciach chronicky chorými 

pacientmi, menej akútnych lôžok, vyššia miera obsadenosti lôžok, viac ošetrení podľa štandardizovaných 

klinických postupov, nižšia spotreba liekov a zlepšenie prevencie. Zefektívni sa komunikácia a spolupráca 

lekárov primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti za možnej účasti konziliárnej starostlivosti 

poskytovateľov špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Správna organizácia primárnej 

ambulantnej zdravotnej starostlivosti prináša významné šetrenie verejných zdrojov. Zároveň sa vytvoria 

podmienky pre zatraktívnenie a udržanie mladých lekárov v oblasti primárnej ambulantnej zdravotnej 

starostlivosti. 

Bližšie informácie: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/273-sk/koordinacia-synergii-a-komplementarit-

medzi-esif-a-ostatnymi-nastrojmi-podpory-eu-a-sr/ 

Termín zverejnenia výzvy/vyzvania: august 2017, v roku 2018 nie je naplánovaná výzva na ŠC 4.2.2 

 

5 Zmena a zrušenie výzvy  

V nevyhnutných prípadoch, kedy nie je možné konať o ŽoNFP predložených na základe pôvodne vyhlásenej 

výzvy, alebo je zmena potrebná za účelom jej optimalizácie, resp. vhodnejšieho nastavenia, je SO pre IROP 

oprávnený v súlade s § 17 ods. 6-8 zákona o príspevku z EŠIF výzvu zmeniť alebo zrušiť. 

Poskytovateľ je oprávnený vykonať zmeny formálnych náležitostí výzvy (§ 17 ods. 2 zákona o príspevku 

z EŠIF), medzi ktoré patrí aj indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve aj 

po uzavretí výzvy, pričom v prípade takýchto zmien je SO pre IROP povinný posudzovať ich dopad 

z hľadiska zachovania princípov transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a primeranosti. 

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na navýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov určených 

vo výzve pre PZ/ŽoNFP. 

Poskytovateľ je oprávnený výzvu zmeniť do jej uzavretia, ak sa podstatným spôsobom nezmenia podmienky 

poskytnutia príspevku určené vo výzve (povolenou zmenou je napr. zmena formy preukazovania podmienky 

poskytnutia príspevku bez samotnej zmeny podmienky poskytnutia príspevku). Poskytovateľ umožní 

žiadateľom v primeranej lehote zmeniť ŽoNFP predložené do termínu zmeny výzvy, ktoré poskytovateľ 

neposúdil, ak ide o takú zmenu, ktorou môžu byť skôr predložené ŽoNFP dotknuté a zároveň sa zmena 

výzvy týka aj ŽoNFP, ktoré boli predložené pred vykonaním zmeny ale pred vydaním rozhodnutia o ŽoNFP. 

Aj v prípade týchto zmien je poskytovateľ povinný posudzovať ich dopad z hľadiska zachovania princípov 

transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a primeranosti. 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/273-sk/koordinacia-synergii-a-komplementarit-medzi-esif-a-ostatnymi-nastrojmi-podpory-eu-a-sr/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/273-sk/koordinacia-synergii-a-komplementarit-medzi-esif-a-ostatnymi-nastrojmi-podpory-eu-a-sr/
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V prípade legislatívnych zmien, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na zmenu podmienok poskytnutia 

príspevku, takáto zmena nepredstavuje zmenu výzvy za predpokladu, že novelizáciou alebo vydaním nového 

všeobecne záväzného právneho predpisu nedôjde k zmene vecnej podstaty podmienky poskytnutia 

príspevku. Poskytovateľ v takom prípade hodnotí ŽoNFP podľa aktuálne platného právneho predpisu, 

rešpektujúc prechodné ustanovenia vo vzťahu k jeho účinnosti. V prípade, ak legislatívne zmeny vyvolajú 

potrebu zmeny v podmienkach poskytnutia príspevku, poskytovateľ v nadväznosti na ich hodnotenie 

rozhodne o potrebe zmeny alebo zrušenia výzvy.  

V prípade, ak dôjde k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku, alebo ak z objektívnych dôvodov 

nie je možné financovať projekty na základe výzvy, poskytovateľ výzvu zruší. ŽoNFP predložené do dátumu 

zrušenia výzvy, ktoré poskytovateľ nevyhodnotil, vráti žiadateľom alebo ŽoNFP vyhodnotí, ak je možné 

hodnotenie podľa podmienok poskytnutia príspevku platných ku dňu predloženia ŽoNFP.  

Pravidlá pre zmenu/zrušenie výzvy sa rovnako aplikujú na prípad zmien v dokumentoch, na ktoré sa výzva 

odvoláva a takéto zmeny majú vplyv na zmenu podmienok poskytnutia príspevku.  

Zmeny výzvy a jej príloh, vrátane zdôvodnenia zmien ako aj zrušenie výzvy, vrátane zdôvodnenia zrušenia 

budú zverejňované formou oznámenia na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk formou webového 

linku http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373. V oznámeniach poskytovateľ zároveň definuje, na aké 

ŽoNFP sa zmena vzťahuje, resp. či sa o ŽoNFP predložených do zrušenia výzvy rozhodne podľa podmienok 

platných ku dňu predloženia ŽoNFP alebo ich vráti žiadateľovi.  

Zmena výzvy, resp. zrušenie výzvy je účinné v súlade s informáciou uvedenou v oznámení o zmene/zrušení 

výzvy, najskôr však dňom zverejnenia na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk formou webového 

linku http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373.   

 

6 Prílohy výzvy  

1. Vzor formulára ŽoNFP – formulár nebude možné prepisovať (predpísaný formulár ITMS2014+) 

◦ Príloha V 1a – formulár ŽoNFP (formulár sa vypĺňa prostredníctvom ITMS2014+) 

◦ Príloha V 1b – popis k vyplneniu ŽoNFP 

2. Predpísané formuláre k prílohám ŽoNFP 

◦ opis projektu  

◦ dokumenty štatutárneho orgánu  

 a – podpisové vzory  

 b – formulár splnomocnenia  

◦ čestné vyhlásenie o súlade ŽoNFP a PZ  

◦ čestné vyhlásenie k vyhláseniu verejného obstarávania na stavbu  

◦ čestné vyhlásenie k testu pre posúdenie lokálneho vplyvu projektu a vylúčenie štátnej 

pomoci/pomoci de minimis pre podporený projekt  

3. Príručka pre žiadateľa o poskytnutie NFP, IROP 2014 – 2020, prioritná os 2, špecifický cieľ 2.1.2 – 

projektové zámery, žiadosti o NFP 

◦ Príloha PpŽ 1 - merateľné ukazovatele IROP 

◦ Príloha PpŽ 2 - rozpočet projektu k ŽoNFP  

◦ Príloha PpŽ 3 - prieskum trhových cien k ŽoNFP  

◦ Príloha PpŽ 4 - index finančnej situácie k ŽoNFP  

◦ Príloha PpŽ 5 - úverový prísľub  k ŽoNFP  

◦ Príloha PpŽ 6 - súhrnné čestné vyhlásenie k ŽoNFP  

◦ Príloha PpŽ 7 - programová štruktúra IROP  

4. Metodika pre realizáciu a fungovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti 

◦ Príloha M 1 - zoznam oprávnených spádových oblastí (mikroregiónov) v samospráve pre 

umiestnenie CIZS 

http://www.mpsr.sk/
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373
http://www.mpsr.sk/
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373
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- Príloha M 1.1 - zoznam mestských funkčných oblastí podporovaných v zmysle článku 7 

nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1301/2013  

◦ Príloha M 2 -  vzor prevádzkového poriadku ambulancie  

◦ Príloha M 3 - zmluva o partnerstve 

◦ Príloha M 4.1 - zakladacia listina neziskovej organizácie a štatút neziskovej organizácie, model A 

◦ Príloha M 4.2 - zakladacia listina neziskovej organizácie a štatút neziskovej organizácie, model B  

5. Zoznam oprávnených spádových oblasti v samospráve pre umiestnenie CIZS – spádové oblasti 

s predpokladom lokálneho vplyvu platné pre výzvu IROP-PO2-SC212-2018-33 

6. Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre IROP, prioritná os 2, špecifický cieľ 2.1.2 

◦ Príloha POV 1 - finančné a percentuálne limity pre vybrané typy výdavkov 

◦ Príloha POV 2 - zoznam oprávnených výdavkov pre ŠC 2.1.2 

7. Merateľné ukazovatele IROP na projektovej úrovni 

8. Informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, resp. o príspevok v zmysle čl. 105a a nasl. 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1929/2015 z 28. októbra 2015, ktorým sa 

mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 

rozpočet Únie 

9. Metodické usmernenie riadiaceho orgánu pre IROP č. 9 k určeniu podniku v ťažkostiach 

◦ Príloha MU1 - test podniku v ťažkostiach (tabuľková časť) 

10. Kritéria pre výber projektov – hodnotiace kritériá pre hodnotenie žiadosti o NFP v rámci IROP pre 

špecifický cieľ 2.1.2. Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie zdravotnej 

starostlivosti 

11. Metodika pre vypracovanie finančnej analýzy projektov centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre 

špecifický cieľ 2.1.2 

◦ Príloha MFA 1 – finančná analýza za referenčné obdobie projektov financovaných 

prostredníctvom IROP pre CIZS -  tabuľková časť  


