
  
   
                 
 
Príloha č. 5.2.13  

Záverečná správa výzvy 1 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 

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

Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl 

Posudzované časové obdobie výzvy2: 6.12.2016 - 26.6.2017 

Kód výzvy:  

IROP-PO2-SC221-2016-10 

Kód súvisiacej výzvy  

na predkladanie PZ3: 

IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1 

Súhrnné informácie o ŽoNFP, ktoré boli predmetom ad ministratívneho overenia 

Počet prijatých ŽoNFP  37 

Počet ŽoNFP, pri ktorých došlo k zastaveniu 
konania o ŽoNFP 

1 

Počet ŽoNFP, ktoré nesplnili podmienky 
poskytnutia príspevku vo fáze 
administratívneho overenia a bolo vydané 
rozhodnutie o neschválení ŽoNFP 

1 

Počet ŽoNFP, pri ktorých bola využitá výzva 
na doplnenie chýbajúcich náležitostí 

36 

Pri ŽoNFP NFP302020I051 bolo zastavené konanie v súlade s § 20 ods. 1, písm. d), nakoľko žiadateľ 
na základe výzvy SO pre IROP PSK na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadostí v stanovenej lehote 
nepredložil žiadne vyžadované záležitosti. Pri ŽoNFP NFP302020I029 bolo vydané rozhodnutie 
o neschválení, pri AO žiadateľ nesplnil podmienku o spolufinancovaní projektu. 

 

 

 

                                                 
1 V súlade s kapitolou 3.2.1.4 ods. 4 Systému riadenia EŠIF RO zasiela záverečnú správu z výzvy najneskôr do 5 pracovných 
dní od jej schválenia na CO.  Záverečná správa sa nevypracúva v prípade písomných vyzvaní. V prípade, ak niektorá časť 
dokumentu vyžaduje zadanie rozsiahlejšieho textu, ktorého uvedenie do dokumentu v definovanej štruktúre by nebolo možné 
(napr. by spôsobilo neprehľadnosť celého dokumentu), RO je oprávnený k dokumentu pripojiť samostatnú a neoddeliteľnú 
prílohu obsahujúcu relevantné údaje, s jasným označením časti/častí dokumentu, na ktoré sa príloha vzťahuje. 
2 V prípade otvorenej výzvy sa uvádza príslušné posudzované časové obdobie výzvy, t.j. obdobie, počas ktorého boli 
zaregistrované žiadosti o NFP, ktoré sú predmetom schvaľovacieho procesu. V prípade uzavretej výzvy(časovo ohraničenej) sa 
uvádza dátum vyhlásenia a dátum ukončenia výzvy 
3 Relevantné v prípade, ak výzva bola vyhlásená v nadväznosti na výzvu na predkladanie projektových zámerov 
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Výsledky administratívneho overenia: 

Celkový počet 
prijatých ŽoNFP  

Celková výška NFP za 
prijaté ŽoNFP 

Celkový 
počet 
ŽoNFP, 
ktoré 
postúpili do 
odborného 
hodnotenia 

Celková výška 
NFP za 
ŽoNFP, ktoré 
postúpili do 
odborného 
hodnotenia 

Celkový 
počet 
ŽoNFP, 
ktoré 
nepostúpili4 
do 
odborného 
hodnotenia 

Celková výška 
NFP za 
ŽoNFP, ktoré 
nepostúpili do 
odborného 
hodnotenia 

9 326 923,78 € 

37 

 

Z toho zdroje EÚ 35 8 894 591,79 € 2 432 331,99 € 

8 137 720,49 € 

Komentár 5: 

V rámci výzvy bolo predložených na SO pre IROP PSK 37 ŽoNFP.  Pri 36  ŽoNFP bola počas administratívneho 
overovania využitá výzva na doplnenie chýbajúcich náležitostí. Doplnenia boli doložené v stanovenom termíne. 35 
ŽoNFP boli postúpených do odborného hodnotenia. 

Súhrnné informácie o ŽoNFP, ktoré boli predmetom od borného hodnotenia 

Počet ŽoNFP, ktoré boli predmetom 
odborného hodnotenia 

35 

Počet ŽoNFP pri ktorých došlo k zastaveniu 
konania o ŽoNFP 

0 

Počet ŽoNFP, ktoré nesplnili podmienky 
odborného hodnotenia a bolo vydané 
rozhodnutie o neschválení ŽoNFP 

4 

 

Výsledky odborného hodnotenia: 

Počet ŽoNFP, ktoré splnili 
podmienky odborného 
hodnotenia a boli 
predmetom výberu   

Celková výška NFP za 
ŽoNFP, ktoré splnili 
podmienky odborného 
hodnotenia a boli predmetom 
výberu 

Počet ŽoNFP, ktoré 
nepostúpili do fázy výberu 
ŽoNFP6 

Celková výška NFP za 
ŽoNFP, ktoré nepostúpili 
do fázy výberu ŽoNFP 

 

31 8 070 236,64 € 4  0 € 

Komentár 7: 

35 ŽoNFP bolo pridelených na odborné hodnotenie 5 odborným hodnotiteľom. 31 ŽoNFP splnilo podmienky 
odborného hodnotenia, 4 ŽoNFP nesplnili podmienky odborného hodnotenia. 

                                                 
4 ŽoNFP, pri ktorých bolo vo fáze administratívneho overenia vydané rozhodnutie o neschválení alebo rozhodnutie o zastavení 
konania o ŽoNFP 
5 Nepovinné pole 
6 ŽoNFP, pri ktorých bolo vo fáze odborného hodnotenia vydané rozhodnutie o neschválení alebo rozhodnutie o zastavení 
konania. 
7 Nepovinné pole. 
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Súhrnné informácie z výberu o ŽoNFP 

Celkový počet schválených ŽoNFP 31 

Celková výška NFP za schválené ŽoNFP 8 070236,64 € 

Z toho zdroje EÚ 7 165 833,76 € 

Celkový počet ŽoNFP, pri ktorých došlo po 
výbere ŽoNFP k neschváleniu  

nerelevantné 

Celkový počet ŽoNFP, pri ktorých došlo po 
výbere ŽoNFP k zastaveniu konania 

nerelevantné 

Celkový počet ŽoNFP, ktoré nesplnili 
výberové kritériá8 

nerelevantné  

 

Komentár 9: 

 

Vypracoval: Ing. Svetlana Pavlovičová MBA 

Dátum: 24.01.2018 

Podpis:  

 

Schválil: Mgr. Rudolf Žiak  

Dátum: 24.01.2018 

Podpis:  

Prílohy: 

1. Zoznam ŽoNFP, ktoré nesplnili podmienky administratívneho overenia 

2. Zoznam ŽoNFP, ktoré splnili podmienky administratívneho overenia 

3. Zoznam ŽoNFP, ktoré nesplnili podmienky odborného hodnotenia 

4. Zoznam ŽoNFP, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia 

5. Zoznam ŽoNFP, pri ktorých bolo vydané rozhodnutie o zastavení konania 

6. Záznam z aplikácie výberových kritérií (ak pre danú výzvu boli aplikované), vrátane zoznamu 
ŽoNFP, ktoré nesplnili výberové kritériá 

7. Záznam z aplikácie z rozlišovacích kritérií, ktorý dokumentuje  spôsob výberu ŽoNFP, ktoré 
dosiahli rovnaký počet bodov, v prípade využitia rozlišovacích kritérií  

8. Zoznam ŽoNFP, ktoré boli neschválené z dôvodu nedostatku alokácie v poradí, v akom boli 
neschválené10 

                                                 
8 Relevantné v prípade, ak boli aplikované výberové kritériá. V opačnom prípade uviesť "nerelevantné". 
9 Nepovinné pole. 
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9. Zoznam ŽoNFP, ktoré boli schválené, vrátane výšky schváleného NFP 

10. Iné11 

                                                                                                                                                         
10 V prípade výziev, kde bola zadefinovaná možnosť využitia zásobníka projektov ide o prílohu podľa kapitoly 3.2.1.4 ods. 3 
Systému riadenia EŠIF – zásobník projektov. 
11 Na základe rozhodnutia RO môžu byť prílohou záverečnej správy výzvy dokumenty, ktoré sú súčasťou a dokumentujú 
schvaľovací proces ŽoNFP v súlade s kapitolou 3.2.1.4; prílohy v bode 1 – 8 RO zaradí do záverečnej správy výzvy v závislosti 
na ich relevantnosti.  


