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MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
ako riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa 

(Poskytovateľ) 

vydáva 

USMERNENIE Č. 1 

k vyzvaniu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok  

č. OPEVS-PO1-SC1.1-2017-7 

Vec: 
 
 
 

Týmto usmernením riadiaci orgán pre Operačný program 

Efektívna verejná správa (ďalej len „RO pre OP EVS“) v súlade  

s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku 

poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 

fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti 

na ustanovenie § 26 ods. 3 tohto istého zákona o primeranosti 

jeho uplatňovania pre národné projekty, mení vyzvanie na 

predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

spôsobom, ktorým nedochádza k rozporu s princípmi 

transparentnosti, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania. 
 

Určené pre: 
 
 
 

Ministerstvo financií SR ako konkrétny oprávnený Žiadateľa 

a Prijímateľa uvedeného vyzvania v súlade s OP EVS. 
 

Zameranie 

vyzvania: 
 

HODNOTENIE EFEKTÍVNOSTI VEREJNÝCH VÝDAVKOV  

Prioritná os: 
 
Investičná priorita: 
 
 

1 – Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS  
 

Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti VS 

a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v 

záujme reforiem lepšej právnej úpravy a dobrej správy 
 

Špecifický cieľ: 
 

Fond: 

1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS 

 

Európsky sociálny fond 
  

Dátum vydania 

usmernenia: 

 

30.07.2018 

Dátum účinnosti 

usmernenia: 

 

30.07.2018 

Schválil: 
 
 

JUDr. Adela Danišková, v.r. 

generálna riaditeľka sekcie európskych programov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

na základe plnej moci č. p. KM-OPS4-2018/001604-129 zo dňa 
03.05.2018 



   2/2 

 

 

OBSAH 

 

1 CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD ................................................................... 2 

2 DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU VYZVANIA ......................................................... 2 

3 ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN ..................................... 2 

 

1 CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 1 k vyzvaniu č. OPEVS-PO1-SC1.1-2017-7 na predloženie 

žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je úprava 

predmetného vyzvania v časti 2.2.1 Oprávnení partneri, že oprávnená  právna forma 

pre partnera je rozpočtová organizácia a oprávneným partnerom je Úrad podpredsedu 

vlády SR pre investície a informatizáciu; 

1. Týmto usmernením riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa 

(ďalej len „RO pre OP EVS“) v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 

Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov mení vyzvanie na predkladanie žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok spôsobom, ktorým nedochádza k rozporu s 

princípmi transparentnosti, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania. 

2 DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU VYZVANIA 

1. Vyzvanie č. OPEVS-PO1-SC1.1-2017-7 na predloženie žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok. 

3 ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN  

1. Zmena v časti 2.2.1 Oprávnení partneri, že oprávnená  právna forma pre partnera je 

rozpočtová organizácia a oprávneným partnerom je Úrad podpredsedu vlády SR pre 

investície a informatizáciu: 

1.1. Pôvodné znenie vyzvania v časti 2.2.1 Oprávnení partneri: Oprávnená  právna 

forma pre partnera je rozpočtová organizácia. Oprávneným partnerom je Úrad 

podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.  

1.2. Zmenené znenie vyzvania v časti 2.2.1 Oprávnení partneri: Oprávnená  právna 

forma pre partnera je rozpočtová organizácia. Oprávneným partnerom je Úrad 

podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu alebo iný orgán štátnej 

správy  s príslušnými kompetenciami pre spolupodieľanie sa na realizácii 

oprávnených aktivít projektu pre dosiahnutie cieľa projektu. 

1.3. Zdôvodnenie zmeny znenia v časti 2.2.1 Oprávnení partneri: Oprávnená  právna 

forma pre partnera je rozpočtová organizácia. Oprávneným partnerom je Úrad 

podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu: 

Na základe UZV SR č. 320/2018 k Návrhu na zmenu niektorých úloh z uznesení 

vlády Slovenskej republiky zo dňa 11.7.2018 sa v zmysle úlohy B.1. bude 

realizovať delimitácia Implementačnej jednotky vrátane prechodu 

štátnozamestnaneckých miest, pracovno-právnych vzťahov zamestnancov, 

finančného zabezpečenia, materiálno technického vybavenia a spisovej a zmluvnej 

agendy z ÚPVII na ÚV SR k 1.8.2018. Implementačná jednotka bola zriadená na 

Úrade podpredsedu vlády SR pre informatizáciu a investície 1.júna 2017 aj 

s ohľadom na  podporu projektu Hodnoty za peniaze. 

Dotknuté  uznesenie je zverejnené na:  

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=27660 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=27660

