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USMERNENIE Č.1 
 
 

k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
 
 

Kód výzvy: DOP2009-SIP004 
 

 
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

Prioritná os 1. Podpora rastu zamestnanosti 

Opatrenie 1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom 

zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania 

  

  

Schéma podpory tvorby a udržania pracovných miest formou podpory SZČO 

a tvorby a udržania pracovných miest u mikropodnikov, malých a stredných 

podnikov (schéma pomoci de minimis) 

DM – 3/2008 

 

Vyhlásená 

 

Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

ako Riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

 
vyhlásenej dňa 15. 6. 2009 

 
 
 
 
 

Dátum zverejnenia usmernenia: 7. augusta 2009 
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USMERNENIE Č. 1 
K VÝZVE NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ 

FINANČNÝ PRÍSPEVOK KÓD DOP2009-SIP004 
 
Predmet usmernenia 
 
Predmetom tohto usmernenia je: 
 

1.) úprava textu v Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok, časť 7.1 
Výber postupov obstarávania a časť 7.3 Obchodná verejná súťaž vzhľadom na 
korekciu limitov; 

 
2.) špecifikácia postupu zadávania merateľných ukazovateľov do verejnej časti 

portálu ITMS – s cieľom eliminácie rizika nesprávneho vyplnenia tejto časti zo 
strany žiadateľov s ohľadom na doterajšie skúsenosti z praxe, kde pri vypĺňaní 
tejto časti dochádza k častým chybám a nesprávnemu vyplneniu údajov; 

 
3.) stanovenie postupu pri predkladaní povinnej prílohy č. 4 - Doklad potvrdzujúci 

právnu subjektivitu v rámci  Žiadosti o NFP.  
 
 
K bodu č. 1. Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok 
 
Časť 7.1 Výber postupov obstarávania 
 
Text tejto časti na strane 34 Príručky sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: 
 
Ak žiadateľ požaduje príspevok vo výške viac ako 50% z celkových oprávnených 
nákladov, je povinný postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len zákon o verejnom obstarávaní). V zmysle uvedeného zákona žiadateľ realizuje 
verejné obstarávanie prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie 
(s výnimkou prípadov ustanovených v zákone).  

Žiadateľ musí uplatňovať pri zadávaní zákaziek postupy definované v zákone, a to 
postupy zadávania nadlimitných zákaziek a postupy zadávania podprahových zákaziek.  

Pre zákazky s nízkou hodnotou s predpokladanou hodnotou nižšou ako sú limity 
stanovené v § 7 zákona o verejnom obstarávaní, alebo v prípade, ak žiadateľ požaduje 
príspevok vo výške 50% a menej z celkových oprávnených nákladov, je žiadateľ povinný 
uskutočniť obchodnú verejnú súťaž v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.  

Výber postupu obstarávania sa odvíja od kumulatívnej hodnoty zákazky počas celej doby 
trvania zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadateľ nemôže rozdeliť jednotlivé celky obstarávania 
za účelom obídenia postupov obstarávania.  
 
Časť 7.3 Obchodná verejná súťaž 
 
Text tejto časti na strane 35, 1. odsek sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: 

 „Pre zákazky s predpokladanou hodnotou nižšou ako sú stanovené limity v § 7 zákona 
o verejnom obstarávaní, alebo v prípade, ak žiadateľ požaduje príspevok vo výške 50% 
a menej z celkových oprávnených nákladov, je žiadateľ povinný postupovať podľa 
ustanovení § 281 - 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov.“   
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K bodu č. 2. Špecifikácia postupu zadávania merateľných ukazovateľov do verejnej časti 
portálu ITMS 
 
Text v Sekcii 12 Hodnoty merateľných ukazovateľov na strane 42 Príručky pre žiadateľa, 
sa dopĺňa nasledovným znením: 
 
Pri zadávaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok prostredníctvom verejného portálu 
ITMS si žiadateľ povinne vyberie dva ukazovatele výsledku, a to:  
 

• V.0.0.0.0.159.0002 „Počet osôb vyškolených v projekte“ a  
• V.0.1.0.0.150.0001 „Počet novovytvorených pracovných miest“.  

 
Následne ich zadá do tabuľky č. 12 V SEKCII 12 Hodnoty merateľných 
ukazovateľov. Zároveň však ukazovateľ „Počet novovytvorených pracovných miest“ 
zadá  aj do tabuľky č. 15 B v SEKCII 15 Súlad s horizontálnymi prioritami, časť B 
„Trvalo udržateľný rozvoj“.  
 
Taktiež si žiadateľ povinne vyberie jeden ukazovateľ dopadu: 
 

• D.0.0.0.0.159.0008 „Počet úspešne vyškolených osôb“ alebo  
• D.0.0.0.0.158.0006 „Počet udržaných pracovných miest, udržaných 

minimálne 1 rok po skončení aktivity“.  
 

Následne ho zadá do tabuľky č. 12. Ostatné ukazovatele si žiadateľ volí podľa logickej 
štruktúry projektu.  
 
Platí však zásada, ak chce žiadateľ v rámci projektu uviesť aj nepovinné výsledkové alebo 
dopadové merateľné ukazovatele s príspevkom k horizontálnym prioritám v rámci 
tabuliek č. 15 A až D Žiadosti o NFP, musí ich uviesť aj v tabuľke č. 12.  
 
Druhou zásadou pri správnom postupe pri zostavovaní merateľných ukazovateľov 
s príspevkom k horizontálnym prioritám vo verejnom portáli ITMS je, že dopadový 
ukazovateľ sa dá zvoliť iba v prípade, ak žiadateľ predtým zvolil výsledkový ukazovateľ 
s príspevkom k horizontálnym prioritám.  
 
 
 
UPOZORNENIE: 
 
Verejný portál ITMS Vás upozorní na skutočnosť, že je potrebné zadať zvolené 
ukazovatele v tabuľkách č. 15 taktiež do tabuľky č. 12, avšak neupozorní Vás na 
to, že nie sú vyplnené povinné ukazovatele výsledku, resp. dopadu. 
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Príklad správne vyplnenej tabuľky 12 a 15 B (minimálny povinný rozsah): 
 
Tabuľka č.12 ŽoNFP: 
 

 

 

 

 
 
Alebo: 
 

 
 
 
Tabuľka č.15 B ŽoNFP: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Hodnoty merateľných ukazovateľov 

Typ Názov Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota 

Rok Plánovaná 
hodnota 

Rok 

V.0.0.0.0.159.0002 „Počet osôb 
vyškolených v projekte“ 

Počet 0 2009 8 2010 

Výsledok V.0.1.0.0.150.0001 „Počet 
novovytvorených pracovných 
miest“ 

Počet 
0 2009 6 2010 

Dopad D.0.0.0.0.159.0008 „Počet 
úspešne vyškolených osôb“ 

Počet 8 2010 8 2013 

12. Hodnoty merateľných ukazovateľov 

Typ Názov Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota 

Rok Plánovaná 
hodnota 

Rok 

V.0.0.0.0.159.0002 „Počet osôb 
vyškolených v projekte“ 

Počet 0 2009 8 2010 

Výsledok V.0.1.0.0.150.0001 „Počet 
novovytvorených pracovných 
miest“ 

Počet 
0 2009 6 2010 

Dopad 

D.0.0.0.0.158.0006 „Počet 
udržaných pracovných miest, 
udržaných minimálne 1 rok po 
skončení aktivity“.  
 

Počet 

6 2010 6 2013 

15. Súlad s horizontálnymi prioritami 

Typ Názov 
Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota 

Rok 
Plánovaná 
hodnota 

Rok 

V.0.1.0.0.150.0001 „Počet 
novovytvorených pracovných 
miest“ 

Počet 
0 2009 6 2010 

Výsledok 

- - - - - - 

Dopad - - - - - - 
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Príklad správne vyplnenej tabuľky 12 (ak projekt prispieva k dosahovaniu všetkých 
horizontálnych priorít): 
 
 

 
K bodu č. 3.  Stanovenie postupu pri predkladaní povinnej prílohy č. 4 -  Doklad 
potvrdzujúci právnu subjektivitu (doklad o pridelení IČO)  v rámci Žiadosti o NFP 
 
Text v Sekcii 16 Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP na strane 45, sa dopĺňa 
nasledovným znením: 
 

„V prípade, ak z výpisu z Obchodného, resp. Živnostenského registra (ktorý žiadateľ 
predkladá ako povinnú prílohu č. 7 žiadosti o NFP) je zrejmé pridelenie IČO a žiadateľ 
nedisponuje potvrdením zo Štatistického úradu o pridelení IČO, je potrebné predložiť 
čestné vyhlásenie o irelevantnosti prílohy č. 4.“ 
 

12. Hodnoty merateľných ukazovateľov 

Typ Názov 
Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota 

Rok 
Plánovaná 
hodnota 

Rok 

V.0.0.0.0.159.0002 „Počet osôb 
vyškolených v projekte“ 

Počet 0 2009 8 2010 

V.0.1.0.0.150.0001 „Počet 
novovytvorených pracovných 
miest“ 

Počet 
0 2009 6 2010 

V.0.0.1.0.057.0017 „Počet 
účastníkov vzdelávacích aktivít 
zameraných na získanie IKT 
zručností“ 

Počet 

0 2009 2 2010 

V.0.0.0.1.155.0020 
„Počet vytvorených pracovných 
miest cielene pre MRK“ 

Počet 0 2009 1 2010 

V.1.0.0.0.063.0002 „Počet osôb 
cieľovej skupiny zapojených do 
podporených projektov – muži“ 

Počet 0 2009 3 2010 

Výsledok 

V.1.0.0.0.063.0003  „Počet osôb 
cieľovej skupiny zapojených do 
podporených projektov – ženy“  

Počet 0 2009 5 2010 

D.0.0.0.0.159.0008 „Počet 
úspešne vyškolených osôb“ 

Počet 8 2010 8 2013 

D.0.0.0.0.158.0006 „Počet 
udržaných pracovných miest, 
udržaných minimálne 1 rok po 
skončení aktivity“.  
 

Počet 

6 2010 6 2013 

D.0.0.1.0.159.0010 „Počet 
vyškolených účastníkov v IKT 
zručnostiach“ 

Počet 2 2010 2 2013 

D.0.1.0.0.159.0013 „Počet 
zamestnancov úspešne 
absolvujúcich vzdelávací 
program“ 

Počet 8 2010 8 2013 

D.0.0.0.1.162.0002 „Počet 
úspešných absolventov – 
obyvatelia MRK“ 

Počet 1 2010 1 2013 

D.1.0.0.0.159.0018  „Počet 
úspešne vyškolených osôb – 
muži“ 

Počet 3 2010 3 2013 

Dopad 

D.1.0.0.0.159.0019  „Počet 
úspešne vyškolených osôb – 
ženy“ 

Počet 5 2010 5 2013 


