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Najčastejšie kladené otázky k výzve „Zvýšenie kapacít 

infraštruktúry materských škôl“  

(kód IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1) 

 

 

 

Obsah dokumentu podľa okruhov otázok: 

 

1. Benchmarky (vo vzťahu ku kapacite zariadenia) 

2. Výzva na projektové zámery 

3. Podmienka zaradenia do siete škôl 

4. Oprávnenosť ţiadateľa 

5. Oprávnenosť aktivít 

6. Energetická efektívnosť 

7. Finančná situácia ţiadateľa 

8. Univerzálne navrhovanie (bezbariérovosť) 

9. ITMS 

10. Prieskum trhu 

11. Informovanie o výzve 

 

 

 

Okruh otázok: 

 

1. Benchmarky (vo vzťahu ku kapacite zariadenia) 

 

Ako a kedy bude Riadiaci orgán v rámci hodnotenia ţiadostí o NFP vyhodnocovať 

splnenie podmienky oprávnenosti, ktorou je rozšírenie, resp. vytvorenie kapacít 
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materskej školy minimálne o 10 miest (bod 2.3 Výzvy)? Čo presne znamená povinné 

zvýšenie kapacity o 10 miest: ide o povinnosť prijať 10 detí, alebo stačí vytvorená 

technická kapacita (lôţko) bez povinnosti prijatia nových detí?  

Ţiadateľ uvedie v rámci Opisu projektu (Príloha č. 1 ţiadosti o NFP) v časti „Analýza 

potreby navýšenia kapacít MŠ“ okrem popisu aktuálneho stavu i vyčíslenie potreby prijatia 

nových detí do materskej školy na nasledujúce 3 roky - predpoklad ţiadostí o prijatie (na 

základe dostupných údajov o počte narodených detí), popis očakávaného strednodobého (5 a 

viac rokov) trendu návštevnosti materskej školy na základe relevantných demografických 

údajov. 

Uvedenej analýze zároveň prispôsobí rozšírenie kapacity materskej školy, resp. 

výstavbu novej materskej školy. Rozšírením kapacity sa myslí vytvorenie nových priestorov 

(priestory herne, spálne, šatne, sociálnych zariadení...) pre potreby prijatia nových detí 

minimálne o 10 miest. 

Upozorňujeme ţiadateľov, ţe naplnenie týchto kapacít bude 

sledované prostredníctvom povinného merateľného ukazovateľa  P0067 - Kapacita 

podporenej školskej infraštruktúry materských škôl a jeho neplnenie bude mať za následok 

krátenie, resp. vrátenie poskytnutého NFP. 

Z uvedeného vyplýva povinnosť vytvorené kapacity i reálne obsadiť. 

 

Súčasná kapacita škôlky je 60 detí. Obec plánuje pristaviť 1 triedu pre 20 detí. Akým 

spôsobom sa vypočítava celková oprávnená suma v zmysle stanovených benchmarkov 

(časť 1. 4 výzvy)? 

Celková oprávnená suma by sa vypočítavala podľa nasledovného príkladu: 

- súčasná kapacita zariadenia, 60 detí existujúcich – benchmark max. 2500 Eur 

- vytvorenie nových kapacít pre 20 nových detí v zmysle Analýzy potreby navýšenia 

kapacít materskej školy (Opis projektu ako Príloha č. 1 ţiadosti o NFP) – benchmark 

max. 6 700 Eur 

(20x max. 6700) + (60x max.2500) = celkové oprávnené výdavky projektu 
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V zmysle bodu 1. 4 výzvy sú celkové oprávnené výdavky na jedno miesto (benchmark – 

t.j. smerný ukazovateľ mernej investičnej náročnosti) stanovené nasledovne: 

-  max. vo výške 6700 EUR na vytvorenie nových kapacít materskej školy pre 1 

dieťa, 

- max. vo výške 2500 EUR na zlepšenie existujúcich kapacít materskej školy pre 1 

dieťa. 

V ktorých prípadoch si môţe ţiadateľ nárokovať uplatnenie limitu na nového ţiaka 

(6700 Eur)? Ako napr. postupovať pri výpočte celkovej oprávnenej sumy na projekt 

v prípade výstavby novej budovy MŠ, resp. rekonštrukcii budovy, ktorá zatiaľ nebola 

vyuţívaná ako škôlka? Môţeme si uplatňovať benchmark 6700 Eur, ak chceme upraviť 

novozískané priestory a presťahovať súčasnú prevádzku? 

V prípade, ţe vznikne úplne nová materská škola, uplatňuje sa benchmark vo výške 

max. 6700 Eur/kapacita pre 1 dieťa (bez ohľadu na to, či ide o rekonštrukciu inak 

vyuţívaného objektu, alebo výstavbu úplne nového objektu).  

V prípade presunutých detí z existujúcej materskej školy sa uplatňuje benchmark vo 

výške max. 2500 Eur/dieťa. 

V prípade presunu musí ţiadateľ zároveň dodrţať nasledovné podmienky výzvy: 

 V zmysle bodu 2.3 výzvy je podmienkou rozšírenie kapacít materskej školy 

minimálne o 10 miest.  

 Projekt presťahovania súčasných priestorov MŠ do novovybudovaných resp. 

novozískaných bez rozširovania kapacít nebude oprávnený.  

 Novovzniknutá materská škola musí byť následne zapísaná v sietiškôl v zmysle §18 

zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.  

 Vytvorené novékapacity je potrebné reálne naplniť. 

 

Akým spôsobom sa má sledovať celková existujúca kapacita a nárast novej kapacity 

materských škôl – iba na podporené zariadenie alebo na ţiadateľa ako celok? (Napr. 

obec  má viacero objektov škôlok a v prípade, ak by niektorú uzatvorila naplní nové 
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kapacity iba presunom detí zo zrušeného zariadenia, pričom nevzrastú celkové kapacity 

v rámci obce ako celku.) 

Kapacita zariadenia sa vyrátava na konkrétne podporené zariadenie v zmysle Prílohy 

č. 1 ţiadosti o NFP, časti Analýza potreby navýšenia kapacít materskej školy. V zmysle bodu 

2.3 výzvy je podmienkou rozšírenie kapacít materskej školy minimálne o 10 miest. 

Premiestnenie a presun kapacít bez uvedeného rozšírenia kapacít je neoprávnené. 

 

Vo výzve je uvedená moţnosť prekročenia hodnôt benchmarkov, do akej miery sú tieto 

prekročenia akceptovateľné? Aké zdôvodnenia budú zo strany riadiaceho orgánu 

akceptovateľné? 

V zmysle prílohy č. 9 výzvy, výberové kritérium 4.2 Efektívnosť a hospodárnosť 

výdavkov projektu: 

„V prípade prekročenia stanovených benchmarkov (alebo iných spôsobov overovania 

hospodárnosti a efektívnosti výdavkov viaţucich sa na výstupy projektu) sa posúdi, či toto 

prekročenie zodpovedá navrhnutému riešeniu a sťaţeným podmienkam realizácie projektu.  

To znamená, ţe výdavky nad referenčnú hodnotu benchmarku budú akceptovateľné 

ako oprávnené iba v odôvodnených objektívnych prípadoch vyplývajúcich zo stavebno-

technických, technologických, prírodných, časových alebo iných špecifík. V prípade 

prekročenia stanovených finančných limitov, alebo v prípade konkrétnych výdavkov, ktoré 

budú nadhodnotené, budú tieto výdavky zníţené a projekt nebude diskvalifikovaný.“ 

Uvedené bude posúdené odborným hodnotiteľom v rámci procesu odborného 

hodnotenia. 

 

Obec chce realizovať prístavbu objektu, v ktorej vytvorí triedu pre 23 detí. V rámci 

stavebného rozpočtu musí byť oddelený rozpočet zvlášť na priestory pre nové deti 

a existujúce priestory, alebo je moţné pouţiť iba štandardný rozpočet s delením na SO. 

V rámci rozpočtu musí byť 23x6700 EUR pouţitých iba na prístavbu a 57x2500 Eur iba 

na existujúci objekt, alebo sa benchmark 23x6700 +57x2500 Eur môţe zlúčiť  a rozloţiť 

podľa potreby na celý objekt vrátane prístavby vzhľadom k tomu, ţe aj deti z novej 
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triedy budú vyuţívať zázemie existujúceho rekonštruovaného objektu ( kuchyňa, 

sociálne zariadenia a pod.) 

Oba stanovené benchmarky (max. 2500 Eur/1 dieťa v existujúcich kapacitách, max. 

6700 Eur/1 dieťa v novo vytvorených kapacitách) sú smernými ukazovateľmi mernej 

investičnej náročnosti, ktoré po vzájomnom sčítaní v nadväznosti na reálny a budúci stav 

kapacít predmetnej MŠ slúţia na výpočet celkovej oprávnenej sumy na celý projekt. Samotný 

poloţkový rozpočet projektu v členení na stavebné objekty uţ nemusí brať do úvahy delenie 

podľa benchmarkov na zlepšenie resp. vytvorenie kapacít. 

 

Potrebné je poznamenať, ţe RO pre IROP vo svojej výzve uvádza maximálne hodnoty 

„benchmarkov“. 

 

V rámci výberových kritérií projektu č. 2. 5 je uvedené posúdenie či projekt rozširuje 

kapacitu MŠ o jednu triedu alebo viac ako jednu triedu. Môţete prosím uviesť  koľko 

presne ţiakov znamená 1 trieda? 

Najvyšší počet detí v triede materskej školy sa posudzuje v zmysle §28  bod (9 - 

12)zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 

Zákon č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) v §59, bod 1 uvádza, ţe „Na predprimárne 

vzdelávanie v MŠ sa  prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku, 

výnimočne moţno prijať dieťa od dvoch rokov veku.“ – bude to pre nás relevantný 

merateľný ukazovateľ, ak nové miesta vytvoríme aj pre deti mladšie ako 3 roky?  

Nie, výzva je určená na rozširovanie kapacít MŠ za účelom zvýšenia hrubej 

zaškolenosti detí v MŠ. Podpora zariadení pre detí mladších ako 3 roky, bude realizovaná 

prostredníctvom iných výziev v oblasti sociálnych sluţieb.  

 

V súčasnosti máme kapacity Materskej školy podľa rozmerov miestností a sociálnych 

zariadení (počtu umývadiel a  záchodov) stanovenú v zmysle vyhlášky a príslušných 
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zákonov nariadením hygieny na 20 detí. Na základe dočasnej výnimky z "hygieny" 

máme povolený súčasný počet detí t.j. 38-40. Ako si máme vypočítať výdavky podľa 

benchmarkov? 

Riadiaci orgán v zmysle výzvy povaţuje aktuálny reálny stav detí v MŠ (štatisticky 

overiteľný, reálny počet detí 38) za existujúce kapacity (na zlepšenie existujúcich kapacít sa 

uplatňuje benchmark 2500 Eur). 

Zároveň upozorňujeme, ţe v zmysle bodu 2.3 výzvy je podmienkou rozšírenie kapacít 

materskej školy minimálne o 10 nových miest.  

Premiestnenie a presun kapacít bez uvedeného rozšírenia kapacít je neoprávnené. 

 

 

Okruh otázok: 

 

2. Výzva na projektové zámery 

 

Kedy a akou formou budú zverejnené výzvy na projektové zámery? 

Vyhlásenie výziev na predkladanie projektových zámerov majú v zmysle zmluvy 

o vykonávaní časti úloh Riadiaceho orgánu v kompetencii Sprostredkovateľské orgány, 

ktorými sú jednotlivé vyššie územné celky a krajské mestá. Pre získanie bliţších informácií o  

termínoch vyhlásenia výzvy na predkladanie projektových zámerov prosím kontaktujte 

príslušný vyšší územný celok alebo krajské mesto. 

 

Sú k dispozícií bliţšie informácie, ako má vyzerať projektový zámer, alebo prílohy 

zámeru? Aký čas bude na predkladanie projektového zámeru po vyhlásení výzvy na 

predkladanie projektových zámerov?  

Konkrétne náleţitosti a forma projektového zámeru budú súčasťou v príslušnej výzve 

na projektové zámery. Pri tvorbe formulára projektového zámeru sa bude postupovať 

v zmysle Systému riadenia EŠIF (kap. 3.2.2).  Formulár projektového zámeru je obdobný ako 

formulár ţiadosti o NFP. 
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Základné informácie k forme, obsahu, spôsobu predkladania a hodnotenia 

projektového zámeru je moţné nájsť Príručke pre ţiadateľa (Príloha č. 4 výzvy) v kapitolách 

č. 3. a 4. 

Termín predkladania projektových zámerov bude stanovený v príslušnej výzve na 

projektové zámery. (samotné posudzovanie zámeru trvá v zmysle Systému riadenia ĚŠIF 

max. 25 pracovných dní od konečného termínu na predkladanie uvedeného vo výzve na 

zámery).  

Výzva na projektové zámery bude vyhlásená minimálne dva mesiace. 

 

Podľa čoho zistíme, či naším SO bude mesto alebo samosprávny kraj (sme obec v 

Bratislavskom kraji)?  

Mestské oblasti, ktoré spadajú pod krajské mestá sú identifikované napr. v Analýze 

rozvojového potenciálu regiónov SR na str. 340-341: 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/109_analyza-rozvojoveho-potencialu-

regionov-sr-a-ich-uzemnych-rozdielov-s-priemetom-na-tematicku-koncentraciu-esif-v-

partnerskej-dohode-sr-na-roky-2014-%E2%80%93-2020-aktualizacia%E2%80%9C.pdf 

 V prípade, ţe Vaša obec sa nachádza na zozname „mestská oblasť“ odporúčame obrátiť sa na 

príslušné krajské mesto, ktorý vystupuje ako SO.  

V ostatných prípadoch je SO vyšší územný celok.  

 

Ako sa počíta miera investičnej účinnosti/index investičnej účinnosti? 

Základné informácie k indexu investičnej účinnosti sú uvedené v časti výzvy 2.2 

a v Príručke pre ţiadateľa – časť 3.1. Ďalšie podrobnosti budú uvedené v príslušnej výzve na 

projektové zámery. 

 

Musí byť zriadenie, resp. rekonštrukcia MŠ zaradená v zozname projektových zámerov 

RIÚS predmetného kraja? 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/109_analyza-rozvojoveho-potencialu-regionov-sr-a-ich-uzemnych-rozdielov-s-priemetom-na-tematicku-koncentraciu-esif-v-partnerskej-dohode-sr-na-roky-2014-%E2%80%93-2020-aktualizacia%E2%80%9C.pdf
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/109_analyza-rozvojoveho-potencialu-regionov-sr-a-ich-uzemnych-rozdielov-s-priemetom-na-tematicku-koncentraciu-esif-v-partnerskej-dohode-sr-na-roky-2014-%E2%80%93-2020-aktualizacia%E2%80%9C.pdf
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/109_analyza-rozvojoveho-potencialu-regionov-sr-a-ich-uzemnych-rozdielov-s-priemetom-na-tematicku-koncentraciu-esif-v-partnerskej-dohode-sr-na-roky-2014-%E2%80%93-2020-aktualizacia%E2%80%9C.pdf
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Zoznam projektových zámerov v RIÚS má indikatívny charakter a nezakladá nárok na 

podporu projektu. Pre získanie finančného grantu z IROP je potrebné prihlásiť sa do výzvy na 

projektové zámery a následne do výzvy na ţiadosti o NFP.  

 

Kto je definovaný ako SO pre IROP pre ţiadateľov z VUC Banská Bystrica, keďţe 

VÚC, túto funkciu plniť nebude a výzva uţ bola vyhlásená? 

Funkcie, ktoré mal zastávať Banskobystrický samosprávny kraj ako 

sprostredkovateľský orgán pre IROP budú v plnom rozsahu zabezpečované prostredníctvom 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.  Výzva na predkladanie projektových 

zámerov bude v tomto prípade vyhlásená prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR. Prílohou výzvy budú okrem iného i formuláre projektového zámeru 

spolu s bliţšou špecifikáciou o popisom. Výzva bude zverejnená na stránke 

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1123 . 

 

 

Okruh otázok: 

3. Podmienka zaradenia do siete škôl 

 

Ako postupovať pri zaraďovaní do siete novej MŠ? 

Na splnenie jednej z podmienok poskytnutia príspevku v prípade, ţe ide o budovanie 

novej materskej školy je ţiadateľ, povinný pred predloţením ŢoNFP predloţiť MŠVVŠ SR 

ţiadosť o zaradenie materskej školy do siete škôl a školských zariadení v zmysle zákona č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

V uvedenom prípade sa v rámci konania o ţiadosti o nenávratnom finančnom 

príspevku neposudzuje, či bolo školské zariadenie i skutočne zaradené do siete. Na splnenie 

podmienky je postačujúce predloţiť ţiadosť o zaradenie do siete škôl a školských zariadení. 

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1123
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V prípade, ţe po ukončení realizácie projektu nebude materská škola zaradená do siete škôl 

a školských zariadení, bude táto skutočnosť povaţovaná za podstatnú zmenu projektu 

s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP. 

Splnenie uvedenej povinnosti bude Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny 

operačný program sledovať po ukončení realizácie projektu, so zohľadnením postupu a 

časových lehôt v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

S uvedenou povinnosťou súvisí i podmienka naplnenia kapacít, ktorá je formulovaná 

v časti 2.3 výzvy a podľa ktorej je ţiadateľ povinný rozšíriť kapacity materskej školy 

minimálne o 10 miest (rozšírením kapacity sa myslí vytvorenie nových priestorov – napr. 

priestory herne, spálne, šatne, sociálnych zariadení - pre potreby prijatia nových detí 

minimálne o 10 miest). Naplnenie týchto kapacít bude sledované Riadiacim orgánom 

prostredníctvom povinného merateľného ukazovateľa  P0067 - Kapacita podporenej školskej 

infraštruktúry materských škôl a jeho neplnenie bude mať za následok krátenie, resp. vrátenie 

poskytnutého NFP. Z uvedeného vyplýva povinnosť vytvorené kapacity i reálne obsadiť. 

(„Analýzu potreby navýšenia kapacít MŠ“ vypracuje ţiadateľ v zmysle pokynov uvedených 

v Opise projektu - Príloha č. 1 ţiadosti o NFP.)  

 

Na stránke Ministerstva školstva SR je uvedené: „Ţiadosť o zaradenie školy alebo 

školského zariadenia do siete predkladá zriaďovateľ Ministerstvu školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 16 ods. 1 zákona 

č. 596/2003 Z. z. do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má 

byť škola alebo školské zariadenie zriadené. Podľa § 16 ods. 8 zákona č. 596/2003 

Z. z. minister môţe, najmä ak zriadenie školy alebo školského zariadenia nezakladá 

zvýšené nároky na štátny rozpočet, povoliť iný termín podania ţiadosti podľa ods. 1 

tohto zákona.“. Musíme v prípade ţiadosti o zaradenie do siete škôl podať ţiadosť do 

31.3 alebo je pre výzvu dohodnutá s Ministerstvom školstva SR nejaká výnimka ţe bude 

moţné podávať ţiadosť o zaradenie do siete škôl aj v inom termíne?  
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Ţiadosť môţe ţiadateľ predkladať kedykoľvek. Termín 31. marca stanovuje hraničný 

termín, v rámci ktorého je zo strany MŠVVŠ SR zabezpečené, ţe ţiadosť bude posúdená, 

škola zaradená do siete a jej prevádzka spustená nasledovný školský rok. 

Pre splnenie podmienky v rámci predmetnej výzvy nerozhoduje dátum, ale postačuje podanie 

ţiadosti.  

 

Obec má zriadenú MŠ v prenajatých starých priestoroch, ktoré nevyhovujú potrebám 

zariadenia a z tohto dôvodu by chcela pristúpiť k výstavbe novej budovy MŠ. Výzva 

stanovuje ţe: „V prípade, ţe predmetom projektu je zriadenie novej materskej školy je 

ţiadateľ povinný pred predloţením ŢoNFP predloţiť MŠ SR ţiadosť o zaradenie 

materskej školy do siete škôl a školských zariadení v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z.“ 

Existujúca škôlka je však uţ zapísaná v sieti škôl a školských zariadení MŠ. Je aj 

v takomto prípade potrebné poţiadať o nové zaradenie do siete, alebo postačuje 

zaradenie existujúcej škôlky, kde bude po výstavbe a presťahovaní iba zmena adresy? 

V prípade ak dochádza k zmene adresy nie je potrebné poţiadať o zaradenie materskej 

školy, ale je nutné podať ţiadosť o zmenu sídla školy v sieti škôl a školských zariadení 

v zmysle § 18 Vami citovaného zákona č. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

V zmysle bodu 2.3 výzvy je podmienkou rozšírenie kapacít materskej školy 

minimálne o 10 miest. Premiestnenie a presun kapacít bez uvedeného rozšírenia kapacít je 

neoprávnený. 

 

 

Okruh otázok: 

4. Oprávnenosť ţiadateľa 

 

Môţe jeden zriaďovateľ podať viacero ţiadostí o NFP (na viacero projektov)? 

Áno, v rámci predmetnej výzvy môţe jeden zriaďovateľ podať viacero ţiadostí o NFP. 
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Je potrebné spĺňať podmienku, aby obec ako ţiadateľ mala viac alebo menej ako 1000 

obyvateľov?  

V zmysle časti 2.1 výzvy sú oprávnené všetky obce ako zriaďovatelia materskej školy. 

V rámci konania o ţiadosti o nenávratný finančný príspevok sa neposudzuje počet obyvateľov 

obce, ale posudzuje sa samotná potreba a udrţateľnosť materskej školy na území obce. 

 

Je v zmysle výzvy oprávnený ţiadateľ obec, ktorá nemá ţiadne nevybavené ţiadosti 

o prijatie detí do MS, avšak vytvorením ďalšej kapacity by pokryla nevybavené ţiadosti 

zo susednej obce? Je oprávnená moţnosť, ţe sa napr. spoja v rámci projektu dve obce 

s menším počtom obyvateľov/nevybavených ţiadostí? 

V tomto prípade je moţné vyuţiť inštitút územného partnerstva, ktorý je opísaný 

v bode č. 2.2 výzvy. Ďalšie podrobnosti a podmienky vyuţitia územného partnerstva budú 

uvedené v príslušnej výzve na projektové zámery. 

 

Môţu vystupovať v rámci spoločného projektu  ako oprávnení územní partneri  napr. 

mesto a cirkev ak sa jedná o objekt vo vlastníctve cirkvi, vhodný na rekonštrukciu na 

účely MŠ?   

Takýto prípad je moţný, avšak musí ísť o katastrálne územie susediacich obcí. 

Územným partnerom je v kaţdom prípade obec. V prípade, ţe v jednej obci je zriaďovateľom 

MŠ cirkev a v druhej obci je zriaďovateľom obec môţu sa dohodnúť na spoločnom projekte 

za dodrţania podmienok moţnosti vyuţitia územného partnerstva, ktoré budú uvedené 

v príslušnej výzve na projektové zámery.  

 

 

Je v rámci výzvy oprávnené aj zriadenie MŠ pre firmy, tzn. materská škola, ktorá bude 

slúţiť deťom zamestnancov? 

Zoznam oprávnených ţiadateľov je uvedený v časti 2.1 výzvy. Oprávnenými 

ţiadateľmi sú napr. aj právnické alebo fyzické osoby za podmienky zaradenia materskej školy 
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do siete škôl, školských zariadení v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v 

školstve a školskej samospráve v platnom znení (pozri aj príloha č. 21 ţiadosti o NFP). 

 

Čo v prípade, keď MŠ nemá právnu subjektivitu a je bez zriaďovateľa, len v správe 

obce. 

V takomto prípade je oprávneným ţiadateľom obec.  

 

Budú ţiadosti o NFP schvaľované výlučne na základe zoznamu nevybavených ţiadostí 

MŠ, ktorý bol dostupný v rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

SR na rozšírenie kapacít MŠ (https://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-

poskytnutie-dotacie-msvvas-sr-na-rozsirenie-a-udrzanie-kapacit-materskych-skol-

formou-pristavby-vystavby-a-rekonstrukcie-priestorov-pre-potreby-materskych-skol-a-

vybudovanie-zariadeni-skolskeho-stravovania-pri-novych-ms/)alebo nie je podmienkou 

mať v tomto zozname nevybavené ţiadosti? 

Podmienkou oprávnenosti projektu nie je zaradenie materskej školy vo Vami 

uvedenom zozname nevybavených ţiadostí. Avšak v rámci výzvy RO pre IROP vyţaduje  

analýzu potrieb navýšenia kapacít materskej školy, ktorej nevyhnutnou súčasťou sú aj dáta 

(samozrejme overiteľné) o nevybavených ţiadostiach o prijatie do MŠ za posledné 3 roky.  

 

Je moţné, aby obec podala jeden projekt, v ktorom podporí viacej MŠ? Napr: Projekt, 

v ktorom obec podporí výstavbu novej MŠ s kapacitou 3 triedy (60 detí)  

a rekonštrukciu MŠ s existujúcou kapacitou  2 triedy (40 detí) s prístavbou o 3 triedy (60 

detí)? 

Obec môţe podať jeden projekt s viacerými MŠ.V uvedenom prípade je však potrebné 

dôsledne popísať kaţdú MŠ v opise projektu, rozpočet a podklady k rozpočtu uvádzať za 

kaţdú MŠ a v analýze potreby navýšenia kapacít materskej školy zohľadniť obe MŠ. 

Benchmark:  

Celková oprávnená suma projektu by sa vypočítavala podľa nasledovného príkladu:  

MŠ č.1  

https://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-msvvas-sr-na-rozsirenie-a-udrzanie-kapacit-materskych-skol-formou-pristavby-vystavby-a-rekonstrukcie-priestorov-pre-potreby-materskych-skol-a-vybudovanie-zariadeni-skolskeho-stravovania-pri-novych-ms/
https://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-msvvas-sr-na-rozsirenie-a-udrzanie-kapacit-materskych-skol-formou-pristavby-vystavby-a-rekonstrukcie-priestorov-pre-potreby-materskych-skol-a-vybudovanie-zariadeni-skolskeho-stravovania-pri-novych-ms/
https://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-msvvas-sr-na-rozsirenie-a-udrzanie-kapacit-materskych-skol-formou-pristavby-vystavby-a-rekonstrukcie-priestorov-pre-potreby-materskych-skol-a-vybudovanie-zariadeni-skolskeho-stravovania-pri-novych-ms/
https://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-msvvas-sr-na-rozsirenie-a-udrzanie-kapacit-materskych-skol-formou-pristavby-vystavby-a-rekonstrukcie-priestorov-pre-potreby-materskych-skol-a-vybudovanie-zariadeni-skolskeho-stravovania-pri-novych-ms/
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- vytvorenie nových kapacít pre 60 nových detí v zmysle Analýzy potreby navýšenia 

kapacít materskej školy (Opis projektu ako Príloha č. 1 ţiadosti o NFP) – benchmark 

max. 6 700 Eur 

MŠ č.2 

- súčasná kapacita zariadenia, 40 detí existujúcich – benchmark max. 2500 Eur 

- vytvorenie nových kapacít pre 60 nových detí v zmysle Analýzy potreby navýšenia 

kapacít materskej školy (Opis projektu ako Príloha č. 1 ţiadosti o NFP) – benchmark 

max. 6 700 Eur 

 

(60x max. 6700) + (40x max.2500 + 60x max. 6700) = celkové oprávnené výdavky projektu 

 

 

Okruh otázok: 

5. Oprávnenosť aktivít 

 

Môţeme podať výzvu cez Váš program, ak podobná výzva je zverejnená aj cez 

Ministerstvo vnútra SR a patríme do skupiny 150 obcí v rámci projektu „TakeAway“?  

V zmysle časti 2.9.5 výzvy si Vás dovoľujeme upozorniť, ţe ţiadateľ na oprávnené 

výdavky uvedené v projekte nemôţe súčasne ţiadať ich financovanie z iných verejných 

zdrojov do času ukončenia konania príslušnej ţiadosti o NFP. Uvedené sa vzťahuje aj na 

výzvu Ministerstva vnútra SR http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-2 

 

Obec uţ dostala inú dotáciu na rekonštrukciu MŠ, môţe zvyšok rekonštrukcie 

dofinancovať cez predmetnú výzvu IROP?  

 Je potrebné posúdiť čoho sa predmetná rekonštrukcia týkala, nakoľko v zmysle výzvy 

časť 2.9.5 Zamedzenie duplicitného financovania platí nasledovné: 

„V prípade projektov, ktorým boli za predchádzajúce programové obdobie poskytnuté 

dotácie z verejných zdrojov na oprávnené aktivity (alebo ich časť) v zmysle bodu 2.3 

výzvy, sú takéto aktivity v rámci projektu neoprávnené. Oprávnení ţiadatelia, ktorí získali 

http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-2
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prostriedky z verejných zdrojov na aktivity definované vo výzve, môţu predloţiť ţiadosť 

o NFP len za podmienky, ţe sa projekt týka iba oprávnených aktivít, ktoré neboli 

v predchádzajúcom programovom období podporené.“ Napr. ak obec získala dotácie z 

verejných zdrojov a vyuţila ich na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy materskej 

školy sú takéto aktivity (časť. 2.3, písm. f) výzvy) v rámci projektu neoprávnené. Ostatné 

aktivity (časť. 2.3 výzvy) sú oprávnené. 

Zároveň upozorňujeme, a stále platí, ţe prioritou výzvy je rozširovanie kapacít MŠ 

a zvyšovanie zaškolenosti detí a nie rekonštrukcia MŠ.  

 

Môţe byť oprávneným ţiadateľom obec, ktorá čerpala na túto budovu NFP z ROP viac 

ako pred 5 rokmi (čo je udrţateľnosť projektu v zmysle ERDF)? Obec chce realizovať 

aktivity v rámci existujúcej budovy, ktoré nebudú totoţné s uţ realizovanými aktivitami 

v predchádzajúcom projekte. 

V zmysle výzvy časť 2.9.5 Zamedzenie duplicitného financovania platí nasledovné: 

„Ţiadateľ na oprávnené výdavky uvedené v projekte nemôţe súčasne ţiadať ich financovanie 

z iných verejných zdrojov do času ukončenia konania príslušnej ţiadosti o NFP. V prípade 

projektov, ktorým boli za predchádzajúce programové obdobie poskytnuté dotácie z 

verejných zdrojov na oprávnené aktivity (alebo ich časť) v zmysle bodu 2.3 výzvy, sú takéto 

aktivity v rámci projektu neoprávnené. Oprávnení ţiadatelia, ktorí získali prostriedky 

z verejných zdrojov na aktivity definované vo výzve, môţu predloţiť ţiadosť o NFP len 

za podmienky, ţe sa projekt týka iba oprávnených aktivít, ktoré neboli 

v predchádzajúcom programovom období podporené.“ 

Zároveň upozorňujeme, a stále platí, ţe prioritou výzvy je rozširovanie kapacít MŠ 

a zvyšovanie zaškolenosti detí.  

 

Je moţné čerpať podporu na projekt škôlky, ak je v rámci budovy spojená so základnou 

školou, alebo napríklad kniţnicou, či zdravotným strediskom? Chceli by sme 

rekonštruovať celú budovu. 
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Oprávnené aktivity projektu sa vzťahujú iba na časť budovy, resp. spoločných 

priestorov ku ktorej prináleţí materská škola. Výdavky na ostatné časti budovy sú 

neoprávnené. V zmysle prílohy č. 6 výzvy:„V prípade ak MŠ uţíva objekt s iným subjektom v 

pôsobnosti ţiadateľa, resp. iným subjektom (napr. spojená MŠ a ZŠ), oprávnené výdavky 

týkajúce sa spoločných priestorov budú vypočítané pomernou časťou celkovej podlahovej 

plochy objektu (mimo spoločných priestorov) voči celkovej podlahovej ploche priestorov 

(mimo spoločných priestorov), ktoré vyuţíva MS.“ 

 

Zahŕňa uvedená výška finančného príspevku aj príspevok na zariadenie školského 

stravovania?  

V zmysle textu výzvy (bod 2.3) a prílohy výzvy č. 6 je oprávneným výdavkom 

výstavba, rekonštrukcia a modernizácia školskej kuchyne, jedálne, výdajnej školskej jedálne 

vrátane zariadenia. Uvedená oprávnená aktivita je uţ zahrnutá v celkovom benchmarku 

(nevypočítava sa osobitne). 

 

Je moţné realizovať samostatne  aktivity d,e,f. (napr. opravovať  ihrisko) bez 

podmienky rozšírenia  kapacity MŠ (aktivity a,b,c)? Máme v pláne  realizovanie iba 

jednej aktivity v rámci výzvy, a to o aktivitu v bode e. obstaranie materiálno-technického 

vybavenia materských škôl. Nechceme realizovať ţiadnu inú aktivitu v rámci tejto výzvy.  

V zmysle časti 2. 3 výzvy Oprávnenosť aktivít realizácie projektu: 

„Podmienkou oprávnenosti realizácie projektu je rozšírenie, resp. vytvorenie kapacít 

materskej školy minimálne o 10 miest v rámci aktivít pod písmenom a. aţ c. Ţiadateľ je 

zároveň povinný realizovať aj minimálne jednu z aktivít pod písmenom d. a e. 

Z uvedeného vyplýva, ţe projekt na realizovanie jedinej aktivity e.) nie je oprávnený.“ 

 

V rámci príručky pre ţiadateľa sú „rezerva na nepredvídané stavebné práce“ a „nákup 

pozemkov“ uvedené ako oprávnený náklad. V rámci samotnej výzvy sú v podmienkach 

oprávnenosti výdavkov uvedené ako neoprávnený náklad. Platí znenie prílohy výzvy? 
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V Príručke pre ţiadateľa je uvedený širší okruh moţných výdavkov s upozornením, ţe 

budú špecifikované vo výzve (napr. na str. 20, časť 2.3.1 alebo v Prílohe č. 2  Limity 

výdavkov). V rámci predmetnej výzvy je „rezerva na nepredvídané práce/výdavky“ alebo 

„nákup pozemkov“ neoprávnené. Pozri časť výzvy „Podmienky oprávnenosti výdavkov“.  

 

Ako sa posudzuje oprávnenosť DPH?  

V časti „Podmienky oprávnenosti výdavkov“ je DPH v prípade jej nárokovateľnosti na 

vrátenie neopraveným výdavkom.  

 

V časti podmienky oprávnenosti výdavkov je určený limit pre cenu za výkon sluţieb 

stavebného dozoru a energetický certifikát po realizácii projektu do výšky 2% z 

celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce. Vyplýva z toho, ţe stavebný dozor 

môţe byť vykonávaný počas realizácie a následne aj po realizácii a na kaţdú jednu 

činnosť sa pouţije limit 2% jednotlivo? Alebo na výkon sluţieb stavebného dozoru 

vrátane energetického certifikátu po realizácii projektu sa môţe uplatniť limit sumárne 

2%. 

V súvislosti so sluţbami stavebného dozoru a vypracovania energetického certifikátu 

sa 2% limit vzťahuje sumárne na oba výkony.  

 

Je oprávnená drevostavba? 

Drevostavba je oprávnená ak je vyhotovená plne v zmysle príslušnej legislatívy 

(stavebný zákon č. 50/1976 Zb., vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. z 12. novembra 

2012, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov, 

vyhláška MŢP SR č. 532/2002 Z. z.  a pod.) a v zmysle podmienok výzvy. 

 

Čo je moţné povaţovať za rozšírenie predškolskej výchovy o nové výchovné prvky, 

ktoré sú uvedené v kritériách pre výber projektu? 
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Kritérium 2.3 v rámci kritérií výberu pod názvom „Príspevok projektu k zvyšovaniu 

kvality vzdelávania“ môţe zahrnovať široké spektrum aktivít (napr. rôzne prvky počítačovej, 

športovej, umeleckej, alebo jazykovej výchovy) 

 

Pri výstavbe novej škôlky chceme v objekte umiestniť aj lôţka pre učiteľov, t. z. bytovú 

jednotku, kde by učiteľ mohol bývať z dôvodu zamestnávania učiteľov z iných regiónov. 

Je budovanie bytovej jednotky v priestore novej škôlky oprávnené? 

Bytová jednotka nie je oprávnená v zmysle definície oprávnených aktivít výzvy (časť 

2.3 výzvy, Príloha č. 6 výzvy). 

 

V rámci projektu máme záujem o realizovanie iba jednej aktivity v bode e. Je takýto 

projekt oprávnený? 

V zmysle časti 2. 3 výzvy Oprávnenosť aktivít realizácie projektu: 

„Podmienkou oprávnenosti realizácie projektu je rozšírenie, resp. vytvorenie kapacít 

materskej školy minimálne o 10 miest v rámci aktivít pod písmenom a. aţ c. Ţiadateľ je 

zároveň povinný realizovať aj minimálne jednu z aktivít pod písmenom d. a e. 

Zároveň upozorňujeme, a stále platí, ţe prioritou výzvy je rozširovanie kapacít MŠ 

a zvyšovanie zaškolenosti detí.  

 

V rámci prístavby škôlky plánujeme obstarať čerpadlo, toto čerpadlo bude však 

umiestnené v budove Základnej školy (ktorá je spojená s Materskou školou chodbou). 

Budú nainštalované samostatné rozvody pre Materskú školu ako aj samostatne hodiny, 

kde budeme môcť zistiť spotrebu tepla pre Materskú školu. Bude táto aktivita 

oprávnená?  

V prípade, ţe čerpadlo bude v plnej miere vyuţívané pre potreby MŠ (technické 

riešenie neumoţňuje umiestnenie do priestorov MŠ) môţeme takýto výdavok povaţovať za 

oprávnený v plnej výške. 

V prípade, ţe čerpadlo bude vyuţívané pre potreby MŠ ako aj ŢS takýto výdavok 

bude oprávnený v jeho pomernej časti. 
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Okruh otázok: 

6. Energetická efektívnosť 

 

Aká musí byť výsledná energetická trieda budovy, ktorá je predmetom ţiadosti o NFP? 

V prípade, ţe ţiadateľ plánuje v rámci projektu realizovať i aktivitu f. zvyšovanie 

energetickej hospodárnosti budov materských škôl platia nasledovné pravidlá: 

 

- v prípade nových budov realizovaných po 31. decembri 2015 (termín podania ţiadosti 

o stavebné povolenie) je minimálnou poţiadavkou na energetickú hospodárnosť horná 

hranica energetickej triedy A1 pre globálny ukazovateľ; 

- v prípade významne obnovovanej budovy musí túto poţiadavku splniť, ak je to 

technicky a funkčne uskutočniteľné. V ostatných prípadoch musí projekt dosiahnuť 

parametre minimálne nízkoenergetických budov pre všetky ukazovatele. To znamená, 

ţe opatrenia na úsporu energie v projekte budú  navrhnuté nad rámec splnenia 

minimálnych poţiadaviek na energetickú hospodárnosť budov podľa všeobecne 

platných právnych predpisov, tak aby sa ich realizáciou zníţila potreba energie na 

úroveň nízkoenergetických budov, ultra-nízkoenergetických budov a budov s takmer 

nulovou spotrebou energie.  

- Čiastkové opatrenia, ktoré nenaplnia uvedené poţiadavky nebudú podporované.  

 

Bliţšie podmienky a usmernenia k napĺňaniu a vykazovaniu energetickej efektívnosti 

verejných budov sú uvedené v Prílohe č. 1 – opis projektu (ţiadosť o NFP), v časti Súlad 

projektu s princípmi energetickej efektívnosti budov uplatňovaných pre sektor verejných 

budov. 

Uvedené podmienky sú stanovené v nadväznosti na platnú vyhlášku MDVRR SR č. 

364/2012 Z. z. z 12. novembra 2012, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o 

energetickej hospodárnosti budov a podmienky IROP. 
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Celkový limit na opatrenia na zvyšovanie energetickej efektívnosti  je v zmysle výzvy 

 stanovený do výšky 40% z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce. Týka 

sa uvedený limit aj realizácie nových objektov MŠ? 

Opatrenia na zvyšovanie energetickej efektívnosti sa týkajú iba rekonštrukcie 

existujúcich budov. 

 

V rámci projektu neriešime aktivity na energetickú efektívnosť, musíme predloţiť 

Výpočet predpokladaných úspor? Obec bude robiť iba menšie stavebné úpravy 

(odstránenie dvoch priečok, výmena podlahy a pod.) v jestvujúcej budove škôlky, ktoré 

nie sú chápané ako významná obnova budovy 

V prípade, ţe ţiadateľ neplánuje realizovať aktivity v oblasti energetickej efektívnosti 

nie je potrebné predloţiť k ţiadosti prílohu 19. Zároveň sa na projekt nevzťahuje v prílohe 1 

ţiadosti opis projektu „Súlad s princípmi energetickej efektívnosti.  

V prípade kritéria 1.6. Súlad projektu s princípmi energetickej efektívnosti budov 

uplatňovaných pre sektor verejných budov" (Kritériá na výber projektov) v prípade takého 

projektu bude uvedené N/A nakoľko nedochádza o renovácií ani výstavbe novej budovy.  

 

Ak je robená výstavba úplne nového objektu je potrebný energetický audit? Keďţe 

projektant pre stavbu  bude musieť spracovať dokumentáciu v zmysle platnej 

legislatívy, čo prvky úspor energií uţ bude obsahovať. Zároveň nie je moţné 

porovnávať stav "pred" a stav "po", keďţe nemáme k novovzniknutej budove vstupy. 

V prípade výstavby novej budovy nie je potrebný energetický audit. Nová budova 

musí spĺňať podmienky energetickej hospodárnosti triedy A. V súlade s OP pri výstavbe 

nových budov tieto musia dosiahnuť štandardy nízkoenergetických budov, ultra-

nízkoenergetických budov a budov s takmer nulovou potrebou energie.  

  

V rámci výzvy sa pri oprávnených výdavkoch spolu so stavebným dozorom uvádzajú aj 

výdavky na energetický certifikát po realizácii projektu? Má teda ţiadateľ povinnosť 

zabezpečiť po realizácii projektu energetický certifikát objektu? 
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Výdavky na certifikát sú oprávnené. V zmysle prílohy č. 1 ţiadosti o NFP (Súlad 

projektu s princípmi energetickej efektívnosti budov uplatňovaných pre sektor verejných 

budov) a zoznamu povinných ukazovateľov (Príloha č. 5 výzvy, najmä ukazovateľ s kódom 

P0700 Zníţenie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách) je ţiadateľ. resp. 

prijímateľ povinný poskytovať v rámci monitorovania objektívne údaje vychádzajúce 

z energetického certifikátu. Ţiadateľ je v zmysle uvedeného povinný po realizácii projektu 

zabezpečiť energetický certifikát. 

 

V zmysle výzvy by mal byť odborný výpočet energetických úspor vypracovaný odborne 

spôsobilou osobou v súlade so zákonom 555/2005 Z.z. Odborne spôsobilá osoba musí byť 

len audítor, alebo môţe mať daná osoba certifikát k vykonaniu takýchto prepočtov, teda 

nie je priamo energetickým audítorom? 

Odborný výpočet predpokladaných energetických úspor musí byť vypracovaný 

odborne spôsobilou osobou v súlade so zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej 

hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov a príslušných všeobecne záväzných 

právnych prepisov, ktorá nemusí byť energetickým audítorom. 

 

 

Okruh otázok: 

7. Finančná situácia ţiadateľa 

 

Ako bude v rámci predmetnej výzvy posudzovaný Index finančnej situácie, ktorý je 

súčasťou prílohy č. 9 ŢoNFP? Aké hodnotenie musí dosiahnuť ţiadateľ, aby bol 

oprávnený, resp. bude výsledok hodnotený bodovo? 

Index finančnej situácie sa bude hodnotiť v rámci odborného hodnotenia v zmysle 

kritéria 4.3, ktoré je uvedené v prílohe č. 9 výzvy „Kritériá pre výber projektov“. 

Podrobnosti k odbornému hodnoteniu sú uvedené v Príručka pre ţiadateľa, časť 4.2.2. 
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Ak bude projekt do 1 000 000 Eur, sleduje sa v procese prípravy resp. v procese 

udrţateľnosti dosahovanie čistého príjmu z projektu? Vo výzve je uvedené, ţe v prípade 

ak počas projektu vznikne čistý príjem, bude v záverečnej ŢoP uplatnené zníţenie NFP.  

Budú sa napr. za príjem povaţovať aj poplatky, ktoré platia rodičia pri umiestnení 

dieťaťa do MŠ (strava a pod.)? 

V zmysle časti 1.4 výzvy: „V prípade, ţe počas realizácie projektu vznikne čistý 

príjem bude v záverečnej ţiadosti o platbu uplatnené zníţenie príspevku o vzniknutý čistý 

príjem v zmysle čl. 65 všeobecného nariadenia.“ 

Metodika výpočtu čistého príjmu je uvedená v Metodickom pokyne CKO č. 7 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/mp-cko-c-7-verzia-2-k-vypracovaniu-financnej-analyzy-

projektu-analyzy-nakladov-a-prinosov-projektu-a-financnej-analyzy-ziadatela-o-nfp-v-

programovom-obdobi-2014-2020/ 

 časť 5.1 pokynu sa uplatňuje pre projekty, ktoré presahujú limit 50 000 Eur 

 časť 5.2 pokynu sa uplatňuje pre projekty, ktoré nepresahujú 50 000 Eur, pričom platí, 

ţe: „Zohľadnenie príjmov u projektov s celkovými oprávnenými výdavkami niţšími 

ako 50 000 eur je v kompetencii riadiaceho orgánu... Odporúčame peňaţné príjmy 

vytvorené v súvislosti s projektom sledovať a zohľadniť pri výpočte NFP ak dosiahnu 

podstatných hodnôt. Za "dosiahnutie podstatnej hodnoty" pritom moţno pokladať 

situáciu, kedy príjmy vyvolané projektom prevýšia prevádzkové výdavky projektu.“ 

 

Pri výpočte podniku v ťaţkostiach (príloha č. 3b k ŢoNFP) pre účtovné jednotky 

účtujúce v systéme podvojného účtovníctva (a.s., s.r.o., s.p.) je správne odpočítavať 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (r. 100) a Neuhradenú stratu 

minulých rokov (r. 99) od vlastného imania (r. 80), keďţe podľa účtovnej závierky 

vlastné imanie je od týchto poloţiek uţ očistené. Tým pádom dochádza pri výpočte k 

duplicitnému odpočtu r. 100 a r. 99. 

Výpočet uvedený vo výzve je správny. Niţšie uvádzame slovné vysvetlenie výpočtu: 

v prípade, ţe spoločnosť vykazuje stratu za účtovné obdobie v súčte s neuhradenou stratou 

minulých rokov, vyhodnocuje sa, či vlastné imanie (r.80) podniku je postačujúce na pokrytie 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/mp-cko-c-7-verzia-2-k-vypracovaniu-financnej-analyzy-projektu-analyzy-nakladov-a-prinosov-projektu-a-financnej-analyzy-ziadatela-o-nfp-v-programovom-obdobi-2014-2020/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/mp-cko-c-7-verzia-2-k-vypracovaniu-financnej-analyzy-projektu-analyzy-nakladov-a-prinosov-projektu-a-financnej-analyzy-ziadatela-o-nfp-v-programovom-obdobi-2014-2020/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/mp-cko-c-7-verzia-2-k-vypracovaniu-financnej-analyzy-projektu-analyzy-nakladov-a-prinosov-projektu-a-financnej-analyzy-ziadatela-o-nfp-v-programovom-obdobi-2014-2020/
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týchto strát. Ak vlastné imanie nepostačuje na pokrytie týchto kumulovaných strát v plnej 

výške, je vyčíslený zostatok nepokrytej straty vlastným imaním. Pokiaľ zostatok nepokrytej 

straty presahuje 50% základného imania vykázaného na riadku s názvom „Základné imanie“ 

(r. 81), podnik je povaţovaný za podnik v ťaţkostiach. 

Vzorec v prípade, ţe výsledok hospodárenia za beţné účtovné obdobie z r. 100 je strata: 

((r. 100) + (r. 99)) + (r. 80) = kladné číslo, podnik nie je v ťaţkostiach 

((r. 100) + (r. 99)) + (r. 80) = záporné číslo x (-1) ≤ 0.5 x (r. 81) podnik nie je v ťaţkostiach 

((r. 100) + (r. 99)) + (r. 80) = záporné číslo x (-1) > 0.5 x (r. 81) podnik je v ťaţkostiach. 

Vzorec v prípade, ţe výsledok hospodárenia za beţné účtovné obdobie z r. 100 nie je 

strata: (r. 99) + (r. 80) = kladné číslo, podnik nie je v ťaţkostiach 

(r. 99) + (r. 80) = záporné číslo x (-1) ≤ 0.5 x (r. 81) podnik nie je v ťaţkostiach 

(r. 99) + (r. 80) = záporné číslo x (-1) > 0.5 x (r. 81) podnik je v ťaţkostiach.  

 

Bodovacie kritérium finančná udržateľnosť projektu teda pozostáva z hodnotenia dvoch 

častí: 

1. finančnej analýzy - posudzuje zabezpečenie udrţateľnosti projektu, t.j. finančného 

krytia prevádzky projektu (CF - cashflow) počas celého obdobia udrţateľnosť projektu 

a pod. 

2. index finančnej situácie - posudzuje výsledok finančnej situácie ţiadateľa. Finančná 

situácia ţiadateľa je vyhodnotená ako dobrá len v prípade, ţe dosiahne hodnotu 1 (firma 

s dobrou finančno-ekonomickou situáciou), aby bol ţiadateľ oprávnený? Alebo môţe 

dosiahnuť aj iné hodnotenie? 

V rámci kritéria 4.3 nie je stanovená povinná hodnota, ktorú musí ţiadateľ dodrţať, 

aby bol oprávnený. Optimálne hodnoty sú uvedené priamo v tabuľke pre výpočet indexu 

finančnej situácie ţiadateľa. 

 

Okruh otázok: 

8. Univerzálne navrhovanie (bezbariérovosť) 
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Ako sa odborne hodnotí Výberové kritérium 1.7týkajúce sa bezbariérovosti budov? Aké 

konkrétne technické riešenia sú potrebné na zabezpečenie bezbariérovosti? Ako je 

potrebné zabezpečiť v rekonštruovanom zariadení bezbariérovosť, ak je napr. prízemie 

debariérizované, avšak prístup na poschodie je bariérový? Je nutné kompletne 

debariérizovať celú budovu alebo postačí debariérizácia prízemia s tým, ţe deti 

s postihnutím budú umiestňované výlučne v debariérovom prízemí? 

V zmysle prílohy č. 1 ţiadosti o NFP - Opis projektu pri zabezpečení bezbariérovosti 

ţiadateľ postupuje v súlade s princípmi univerzálneho navrhovania, ktoré sú definované 

vyhláškou MŢP SR č. 532/2002 Z. z. 

Pri hodnotení výberového kritéria 1.7 (Príloha č. 9 výzvy) sa posudzuje miera 

naplnenia bezbariérovosti v zmysle uvedenej vyhlášky. Uvedené kritérium je vylučujúce a má 

vplyv na celkové hodnotenie projektu. 

Hodnotiteľ posudzuje projekt a navrhované riešenia na debarierizáciu v intenciách 

vyhlášky, ale tieţ v kontexte celého navrhovaného projektu (napr. či ţiadateľ vytvorí plne 

bezbariérové 1. nadzemné podlaţie so všetkými prvkami, t. j. WC, kľučky, prístupy do tried 

atď. pri dodrţaní podmienky, ţe deti s postihnutím budú mať zabezpečene všetky aktivity 

výlučne v tomto debariérovom podlaţí). 

(V uvedenej vyhláške sú poţiadavky stanovené napr. v Štvrtej časti a v nadväzujúcej prílohe 1 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-532) 

 

Chápe sa za bezbariérovosť aj povinnosť mať vybudované WC pre imobilných? Ak 

áno, bude to klasifikované ako oprávnený výdavok? Bude oprávnený výdavok napr. 

zväčšenie dverí na zabezpečenie vstupu imobilným ţiakom? 

Ţiadateľ je povinný zabezpečiť bezbariérovosť v súlade s princípmi univerzálneho 

navrhovania, ktoré sú definované vyhláškou MŢP SR č. 532/2002 Z. z.. Stavebné úpravy 

a vybavenie v zmysle vyššie uvedeného sú oprávnené. V rámci výzvy sú oprávnené stavebno-

technické úpravy s prvkami inkluzívneho vzdelávania. 

 

 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-532
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Okruh otázok: 

9. ITMS 

 

Pracujeme v existujúcom ITMS, k ITMS2014+ sa máme nanovo registrovať - poţiadať 

o prístup ?   

Základný postup pri získavaní prístupu ţiadateľa do verejnej časti ITMS2014+, je 

špecifikovaný v Príručke pre ţiadateľa v časti 3.  

Postup vytvorenia prístupu do verejnej časti ITMS2014+ je tieţ bliţšie popísaný v 

Usmernení CKO č.2 Záväzné podmienky pouţívania verejnej časti ITMS2014+, 

zverejneného nahttp://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/. 

Po vytvorení pouţívateľského konta vyplní ţiadateľ formulár ŢoNFP v ITMS2014+ v 

súlade s pokynmi uvedenými v Usmernení CKO č.1 k postupu administrácie ţiadosti o 

nenávratný finančný príspevok cez ITMS2014+, zverejneného na stránke  

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/ a ktorý detailne popisuje 

spôsob vypracovania ŢoNFP prostredníctvom ITMS2014+. 

 

Okruh otázok: 

10. Prieskum trhu 

 

V rámci prieskumu trhových cien (príloha k dokumentácii výzvy) je definované, ţe: 

Prieskum trhu sa spravidla realizuje prostredníctvom získavania/identifikácie aspoň 3 

ponúk od potenciálnych dodávateľov. Je moţné prieskum trhu pre stanovenie rozpočtu 

projektu aj telefonickým prieskumom? V dokumentácii prieskumu trhu nie je 

jednoznačne uvedené, ţe sa má uskutočniť písomne. 

V zmysle inštrukcie k Prílohe č. 10 ţiadateľ predkladá prílohu Prieskum trhových cien 

v tlačenej podobe (1 originál + 1 kópia) a poskytuje ju ako jednoznačný a podrobný opis 

vecného a cenového rozsahu sluţby/tovaru. Vzhľadom na uvedené je nevyhnutné realizovať 

prieskum trhu min. na základe e-mailovej komunikácie. 

 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/
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Je potrebné zrealizovať prieskum trhových cien aj pre sluţby stavebného 

dozoru, vypracovanie energetického certifikátu a zabezpečenie informovanosti a 

komunikácie? 

Áno, pre tieto výdavky ţiadateľ predkladá prílohu Prieskum trhových cien. 

 

Verejné obstarávanie v rámci tejto výzvy bude uplatňovať Metodické pokyny CKO č. 

12 (nespadá pod ZVO)  a CKO č. 14 (zákazky nad 5 000 EUR bez DPH). V prípade, ak 

daná zákazka bude do 5 000 EUR bez DPH, je nutné ju zverejniť na webe prijímateľa  a 

zverejniť informáciu aj na CKO ) zakazkycko@vlada.gov.sk)? 

Postupy k verejnému obstarávaniu upravuje Príručka pre prijímateľa, ktorá bola dňa 

11. 02. 2016  zverejnená na stránke 

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1129&navID2=1129&sID=67&id=9947.  

Postup k zákazkám nad 5 000 Eur  je moţné nájsť napr. aj v kapitole 5.3.2  

 

 

Okruh otázok: 

11. Informovanie o výzve 

 

Plánujú sa informačné semináre k predmetnej výzve? Ak áno, je uţ známe kedy a kde? 

V prípade organizovania informačných seminárov k výzve, budú potenciálni ţiadatelia 

informovaní dostupnými informačnými kanálmi, napr. prostredníctvom webového sídla 

Riadiaceho orgánu (www.mpsr.sk), alebo prostredníctvom webového sídla príslušného 

Sprostredkovateľského orgánu (VÚC, alebo krajské mesto). 

 

mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1129&navID2=1129&sID=67&id=9947
http://www.mpsr.sk/

