
Často kladené otázky (FAQ) k Výzve na predkladanie projektových zámerov (PZ) na zvýšenie kapacít 

infraštruktúry materských škôl vyhlásenej 3.11.2016 (2.) 

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1 

Otázka č. 1: Kedy je a kedy nie je možné využiť tzv. klarifikáciu v rámci posudzovania projektových 

zámerov? 

Odpoveď: V prípade, ak na základe preskúmania PZ a jeho príloh vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo 

úplnosti PZ a jeho príloh, je žiadateľovi zaslaná výzva na doplnenie chýbajúcich náležitostí a je mu poskytnutá 

možnosť využiť tzv. klarifikáciu, na základe ktorej môže v lehote min. 5 pracovných dní odstrániť nedostatky 

dokumentácie PZ. 

 

Klarifikáciu je možné využiť v prípade : 

 Neúplne zadaných údajov v PZ a jeho prílohách 

 Chýbajúcich príloh PZ, resp. nesprávnej formy predkladaných príloh (s výnimkou tých príloh, ktoré nie 

je možné klarifikovať – čítaj nižšie) 

 Nesprávne vypracovanej časti dokumentácie PZ vrátane príloh v zmysle výzvy , resp. Príručky pre 

žiadateľa 

 Vzájomného nesúladu údajov v rôznych častiach dokumentácie PZ 

 Zrejmých chýb v počítaní a písaní v dokumentácii PZ 

 

Klarifikáciu nie je možné využiť v prípade nepredloženia nasledovných príloh: 

 Formuláru Opisu projektu 

 Zjednodušeného rozpočtu projektu 

 Formuláru PZ 

 Analýzy potreby navýšenia kapacít materskej školy 

 

Otázka č. 2: Je externý manažment projektu oprávneným výdavkom v rámci projektových zámerov (PZ) 

IROP? 

Odpoveď: Externý manažment nie je oprávnený výdavok v rámci PZ IROP. 

V rámci personálnych výdavkov sú považované za oprávnené: 

 mzdové výdavky a poistné zamestnancov prijímateľa bezprostredne súvisiace s riadením projektu 

(nepriame výdavky); 

 odmeny za práce vykonané mimo pracovného pomeru vrátane povinných odvodov za zamestnávateľa, 

pričom mimo pracovným pomerom sa rozumejú vzťahy uzatvorené v zmysle ustanovení §§ 223-228 z. 

č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (t. j. dohoda o vykonaní práce ak ide o 

prácu, ktorá je vymedzená výsledkom, dohoda o pracovnej činnosti ak ide o príležitostnú činnosť 

vymedzenú druhom práce a dohoda o brigádnickej práci študentov) bezprostredne súvisiace s riadením 

projektu (nepriame výdavky). 

 

Oprávnené sú iba výdavky priamo súvisiace s riadením projektu (administratívni pracovníci: manažér pre 

prípravu projektu, manažér pre verejné obstarávanie, projektový manažér, finančný manažér) 

Výdavky sú oprávnené výlučne na uvedené pozície a musia výlučne súvisieť s prípravou projektového zámeru, 

prípravou žiadosti o NFP a implementáciou projektu. 

 

Otázka č. 3: V rámci projektu máme záujem o realizovanie iba jednej aktivity a to zateplenie budovy 

MŠ. Je takýto projekt oprávnený? 

Odpoveď: Podmienkou oprávnenosti realizácie projektu je rozšírenie, resp. vytvorenie kapacít materskej školy 

minimálne o 10 miest v rámci oprávnených aktivít IROP (písmeno a, b, c): 

a. výstavba nových objektov materských škôl vrátane prvkov podporujúcich inkluzívne vzdelávanie; 

b. rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, 

zmenou dispozície objektov; 

c. stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami 

inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužité priestory ZŠ); 

 

Žiadateľ je zároveň povinný realizovať aj minimálne jednu z aktivít (písmeno d, e): 

d. stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti 

– uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov 

inkluzívneho vzdelávania, sadové úpravy a zeleň; 

e. obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl; 
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Aktivitu zateplenie MŠ, resp. zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov MŠ (písmeno f), nie je možné 

realizovať ako samostatnú aktivitu. 

 

Otázka č. 4: Je možné čerpať podporu iba na škôlku, ak je v rámci budovy spojená so základnou školou, 

resp. je jej časťou? 

Odpoveď: Oprávnené aktivity projektu sa vzťahujú iba na časť budovy, resp. spoločných priestorov ku ktorej 

prináleží materská škola. Výdavky na ostatné časti budovy sú neoprávnené. V prípade ak MŠ užíva objekt s 

iným subjektom v pôsobnosti žiadateľa, 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 

využíva MŠ.“ 

 

Otázka č. 5: Čo v prípade, ak je vypočítaný Index investičnej účinnosti (IIÚ) pre našu obec menší, ako 

minimálne požadovaný v rámci výzvy na predkladanie projektových zámerov? Znamená to, že si 

nemôžme úspešne podať projekt? 

Odpoveď: Žiadateľ z obce, ktorá má IIÚ nižší ako minimálne požadovaný v rámci výzvy si projektový zámer 

môže predložiť, ale automaticky získava negatívnu hodnotiacu správu.  

Optimálnym možným riešením (odporúčaným) je v tomto prípade podať si spoločný projekt s partnerskou 

obcou, na základe čoho sa vypočíta spoločný kumulatívny IIÚ. V prípade územného partnerstva však musia byť 

splnené podmienky zadefinované výzvou. 

 obec územného partnera musí mať spoločnú hranicu katastrálneho územia so žiadateľom, 

 na území obce žiadateľa vznikne/rozšíri svoje kapacity zariadenie, ktoré využívajú/preukázateľne budú 

využívať deti z iných obcí, 

 existujúce zariadenia MŠ každej partnerskej obce (ak existujú), majú naplnené súčasné kapacity, 

 existujúce zariadenia partnerskej obce si nebudú žiadať o finančné prostriedky z EŠIF na ďalšie 

rozširovanie svojej kapacity MŠ na svojom území v období minimálne 5 rokov po ukončení realizácie 

aktivít projektu, 

 na území partnerskej obce v súčasnosti nie sú dostatočné kapacity MŠ (počet detí vo veku 3-5 rokov je 

vyšší ako počet miest v MŠ v obci), 

 každá partnerská obec môže vytvoriť spoločný projekt len s jednou obcou – žiadateľom, 

 žiadateľ môže mať aj viac územných partnerov. 

K žiadosti o vypočítanie spoločného IIÚ je potrebné priložiť uznesenie zastupiteľstva každej partnerskej obce 

(územného partnera), ktoré obsahuje: 

 záväzok obce o využívaní rozšírených kapacít partnerskej obce žiadateľa, 

 plánovaný záväzok nerozširovať vlastné kapacity MŠ zaradených do siete škôl a školských zariadení́ (v 

súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení) 

zo zdrojov EŠIF v období piatich rokov po ukončení realizácie aktivít projektu. 

 

Otázka č. 6: Čo znamená benchmark a ako sa počíta?  

Odpoveď: Benchmark predstavuje maximálnu hranicu oprávnených výdavkov za projekt, ktorú RO uzná. Pri 

danej výzve na rozšírenie kapacít materských škôl je to max. vo výške 6 700 EUR (s DPH) pre 1 dieťa pre 

vytvorenie nových kapacít materskej školy, môže byť použitý na deti, ktoré ešte neboli zapísané do materskej 

školy, ktorá je zaradená do siete škôl a školských zariadení v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. 

Deti, pri ktorých ide len o presun z existujúceho objektu do nového objektu, resp. pri projektoch 

rekonštrukcie MŠ žiadateľ použije max. vo výške 2 500 EUR (s DPH) na zlepšenie existujúcich 

kapacít materskej školy pre 1 dieťa. 

 

Podmienka vytvorenia a reálneho obsadenia vytvorených kapacít - Žiadateľ je povinný realizáciou aktivít 

projektu zvýšiť kapacitu materskej školy minimálne o 10 miest. Žiadateľ preukazuje potrebu vytvorenia 

nových kapacít Analýzou potreby navyšovania kapacít materskej školy, ktorá je súčasťou prílohy č. 2 

k výzve -  Opis projektu. Žiadateľ je povinný novovytvorené kapacity, ktoré vzniknú realizáciou projektu, 

aj reálne naplniť (obsadiť), a to do termínu ukončenia prvého monitorovaného obdobia udržateľnosti 

projektu. Z uvedeného vyplýva, že ak projekt vytvorí napr.100 nových miest, 100 nových detí musí aj reálne 

obsadiť dané miesta. 

 

 

 

 



Otázka č. 7: Ako sa počíta limit primeraného nárastu kapacít? 
Odpoveď: Za účelom obmedzenia neprimeraného nárastu novovytvorených kapacít v rámci 1 ÚIJ boli 

stanovené limity pre maximálne percentuálne navýšenie kapacít vo vzťahu k existujúcim využívaným kapacitám 

MŠ. Kapacitné limity sa vzťahujú výlučne na prípady, ak budú v rámci 1 ÚIJ predložené minimálne 2 

projektové zámery. 
Projekt, ktorý je z hľadiska hodnotenia efektívnosti „Value for money“ v ÚIJ prvý prekračujúci limit môže byť 

odporučený na schválenie v celom rozsahu, pretože limit nárastu kapacít/hodnota predstavuje odporúčaný 

limit pre ,, počet nových miest rozšírenej kapacity,, resp. odporúčanie pre predloženie max. 1 projektového 

zámeru. Z uvedeného vyplýva, že ak žiadateľ splní všetky podmienky (aj analýza potreby navyšovania kapacít 

materskej školy, preukáže potrebu navýšenia v danom počte, aj budú schopný dané miesta reálne obsadiť),  

a daný projektový zámer sa bude nachádzať po zoradení projektov na základe Value for money na mieste, kedy 

ešte nie je dosiahnutý limit kapacity, daný projekt bude podporený v celej kapacite v akej je žiadaný. 

 

Príklady výpočtu limitu nárastu kapacít: 

Príklad č.1: Limit nárastu kapacity: 67 miest 
Projektové zámery po zoradení value for Money: 

1 PZ = 30 novovytvorených kapacít 

2 PZ = 20 novovytvorených kapacít 

3 PZ = 100 novovytvorených kapacít – ak daný PZ splní podmienky  a analýza potreby navýšenia kapacít ukáže 

že v danej UIJ môže byť podporených ešte ďalších 100 nových miest, daný projekt bude podporený v celej 

kapacite v akej je žiadaný, odporúčaný limit bude naplnený/prevýšený, ďalšie PZ sa už nepodporia. 

Príklad č.2: Limit nárastu kapacity: 67 miest 
Projektové zámery po zoradení value for Money: 

1 PZ = 100 novovytvorených kapacít – ak daný PZ splní podmienky  a analýza potreby navýšenia kapacít ukáže 

že v danej UIJ môže byť podporených 100 nových miest, daný projekt bude podporený v celej kapacite v akej je 

žiadaný, odporúčaný limit bude naplnený/prevýšený, ďalšie PZ sa už nepodporia. 

2 PZ = 30 novovytvorených kapacít 

3 PZ = 20 novovytvorených kapacít 

 

Otázka č. 8: Akým spôsobom je možné očakávať poskytnutý príspevok v prípade ,že by sa žiadosť o NFP 

schválila, bude sa jednať o refundačné platby, alebo ide o zálohové platby? 

Odpoveď: Spôsob financovania projektu v prípade schválenia ŽoNFP 

t.j. refundácia , predfinancovanie resp. kombinácia uvedených systémov, bude stanovený v zmluve o 

poskytnutí NFP v súlade s platným Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a 

Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014-2020, ktorý je zverejnený na 

internetovej stránke www.finance.gov.sk. Spôsoby financovania projektov budú taktiež určené v príslušnej 

výzve na predkladanie ŽONFP. 

Systém zálohových platieb je oprávnený len pri projektoch prijímateľa, ktorými sú štátne rozpočtové 

organizácie v súlade s kapitolou 6.4 Systému finančného riadenia. 

 

 

 


