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

infraštruktúry materských škôl vyhlásenej 3.11.2016 (3.) Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1  

Otázka č. 1: Žiadateľ, obec je prevádzkovateľom dvoch materských škôl s rovnakým technickým riešením. 

Žiadateľ by chcel prostredníctvom predloženého projektu (PZ)  v rámci IROP zvýšiť kapacitu v oboch materských 

školách (pričom spĺňa podmienku č. 32 Podmienka vytvorenia a reálneho obsadenia vytvorených kapacít). Limit 

nárastu kapacít ÚIJ - 1 PZ. Môže v tomto prípade žiadateľ predložiť jeden PZ, v ktorom by realizoval oprávnené 

aktivity v dvoch rôznych MŠ (tzn. jeden projekt by pokrýval aktivity pre zvýšenie kapacít dvoch MŠ)? 

Odpoveď: Nie je možné podávať v jednom PZ projekty pre dve rôzne materské školy. V prípade, že limit nárastu 

kapacít je stanovený číselne (napr. 88) je možné podať si 2 PZ na každú materskú školu zvlášť. 

 

Otázka č. 2: Kde/na akú adresu (mail, písomne) má obec adresovať svoju požiadavku na opravu 

vstupných údajov na určenie IIÚ?  

Odpoveď: O opravu údajov vstupujúcich do výpočtu indexu investičnej účinnosti môže žiadateľ spolu 

s požadovanou podpornou dokumentáciu požiadať na adrese Riadiaceho orgánu pre IROP: 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  

Sekcia programov regionálneho rozvoja 

Račianska 153/A 

P.O.Box 1 

830 03 Bratislava 33  

 
Otázka č. 3: Obec má v štádiu realizácie projekt materskej školy (celkovo 4 triedy), ktorý získal podporu cez 

výzvu Ministerstva školstva SR na 1 triedu. Je možné pre tohto prijímateľa žiadať podporu cez výzvu na MŠ z 

IROP na výdavky, ktoré neboli podporené cez Ministerstvo školstva?  

Odpoveď: V zmysle podmienky č. 33 v tab. č. 4 kapitoly 2.9 Príručky pre žiadateľa (Podmienka zamedzenia 

duplicitného financovania) žiadateľ na oprávnené výdavky uvedené v projekte nemôže súčasne žiadať ich 

financovanie z iných verejných zdrojov. Zároveň musí byť splnená podmienka, že na oprávnené výdavky, ktoré 

sú predmetom PZ/ŽoNFP v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného 

fondu. 

Oprávnení žiadatelia, ktorí získali finančné prostriedky z verejných zdrojov na výdavky definované vo výzve, 

môžu predložiť ŽoNFP len za podmienky, že predmetom projektu sú iba výdavky, na ktoré v minulosti nebol 

poskytnutý príspevok z verejných zdrojov ani z Recyklačného fondu.  

 

Otázka č. 4: Podľa rozhodnutia RÚVZ je súčasná maximálna kapacita materskej školy 21 detí. Materskú školu 

však navštevuje 28 detí (sú reálne zapísané). Podľa Povolenia od príslušného mesta môže MŠ navštevovať 25 

detí. Z akého  počtu detí má žiadateľ počítať  benchmark na zlepšenie existujúcej kapacity MŠ? Na základe 

Vyjadrenia (povolenia) RÚVZ, tzn. 21 detí, alebo na základe povolenia od mesta, tzn. 25 detí, alebo podľa 

skutočného stavu reálne zapísaných detí, tzn. 28 detí?  

Odpoveď: Benchmark na zlepšenie existujúcej kapacity sa počíta na základe skutočného počtu miest ktoré sú 

v súčasnosti v evidencii škôlky. 

 

Otázka č. 5: Benchmark max. vo výške 2 500 EUR (s DPH) na zlepšenie existujúcich kapacít materskej školy pre 

1 dieťa môže žiadateľ využiť na  kapacitu zariadenia podľa RUVZ, ktorá je  110 detí  alebo podľa reálnej 

naplnenej kapacity k 15.9.2016 - 107 detí ?  

Odpoveď: Benchmark na zlepšenie existujúcej kapacity sa počíta na základe skutočného počtu miest ktoré sú 

v súčasnosti v evidencii škôlky (=107 detí). 

 

Otázka č. 6: Akým spôsobom vyplniť Opis projektu (príloha č. 4 PZ), časť Analýza potreby navýšenia kapacít 
materskej školy? Na území mesta je viacej materských škôl. Bude sa teda časť údajov uvádzať za všetky škôlky 
na území danej obce/mesta v pôsobnosti zriaďovateľa a časť údajov za MŠ, ktorá je predmetom PZ? Alebo 
budú všetky údaje len za danú materskú škôlku, ktorá je predmetom projektového zámeru? 
Odpoveď: je vyznačená žltou farbou priamo vo formulári.  



 

 

Základné údaje 

Celková kapacita MŠ pred realizáciou projektu                      - údaje za MŠ 

 Počet existujúcich tried MŠ                                                       - údaje za MŠ 

Počet nevyhovených žiadostí MŠ v predchádzajúcich rokoch – údaje za MŠ 

Naplnenie existujúcej kapacity MŠ v % (v prípade existencie nevyhovených žiadostí sa uvedie 
100%)                                                                                                  - údaje za MŠ 

Počet zapísaných detí v MŠ v obce                                                - údaje za mesto/obec 

Celkový počet detí vo veku 3-5 rokov                                           - údaje za mesto/obec 

Prírastok detí v obci/meste                                                             - údaje za mesto/obec 

 
 

Predpoklad naplnenia kapacít MŠ 

Predpoklad žiadostí o prijatie do materskej školy                      - údaje za MŠ 

Predpoklad nevyhovených žiadostí o umiestnenie v MŠ bez realizácie projektu 
                                                                                                             - údaje za MŠ 

- z toho počet detí z obce/mesta žiadateľa                                  - údaje za mesto/obec 

 

Strednodobý odhad naplnenia kapacít MŠ 

Odhad žiadostí o prijatie do materskej školy                               - údaje za MŠ  

Odhad nevyhovených žiadostí o umiestnenie v MŠ bez realizácie projektu  
   - údaje za MŠ 

- z toho počet detí z obce/mesta žiadateľa                                  - údaje za mesto/obec 

 

 

Otázka č. 7: Žiadateľ – subjekt verejného sektora je platcom DPH, nemôže si však požiadať o vrátenie DPH. 

Keď túto skutočnosť uvedie vo formulári Rozpočet projektu – príloha č. 3.f.1 výdavky na DPH sú mu 

automaticky vyčíslené ako neoprávnené.  Môže upraviť údaje a vzorce v rozpočte tak, aby boli všetky výdavky 

uvedené ako oprávnené? 

Odpoveď: Žiadateľ môže upraviť údaje a vzorce v rozpočte tak, aby boli všetky výdavky uvedené ako 

oprávnené. 

Otázka: Je potrebné skutočnosť, že je žiadateľ platca DPH, avšak nemá nárok na jej vrátenie, deklarovať 

osobitným spôsobom? 

Odpoveď: Nie je potrebné deklarovať osobitným spôsobom, že žiadateľ je platca DPH, avšak nemá nárok na jej 

vrátenie. 

 

Otázka č. 8: Spôsob vyplnenia Formulár PZ - 9.  Harmonogram realizácie aktivít  

Vo Výzve je uvedené, že žiadateľ je povinný realizovať rozširovanie kapacít materskej školy aktivitami pod 

písmenom a. až c. Žiadateľ je zároveň povinný realizovať aj minimálne jednu z aktivít pod písmenom d. a e. 

Aktivitu f. nie je možné realizovať ako samostatnú aktivitu. 

V prípade, že na aktivity d. alebo e. (napr.  ihrisko alebo vybavenie) nebudú postačovať oprávnené výdavky 

a prijímateľ ich bude realizovať z vlastných (neoprávnených) výdavkov: 



 

-  Je potrebné  uvádzať do Harmonogramu všetky hlavné aktivity bez ohľadu na to, či budú realizované 

z NFP alebo vlastných zdrojov žiadateľa (a tak to budú neoprávnené výdavky)? 

Odpoveď: Áno, keďže sa jedná o aktivity, ktoré je žiadateľ/prijímateľ povinný realizovať.  

- Ako sa budú hlavné aktivity financované z vlastných zdrojov žiadateľa (neoprávnené výdavky) uvádzať 

vo Formulári PZ (časť 11 – Rozpočet projektu, kde sa uvádza len výška oprávnených výdavkov?  

Odpoveď: Je potrebné ich tam uviesť s nulovou výškou OV. 

- Ako sa bude v takom prípade vypĺňať hodnota ukazovateľa P0759 Počet podporených areálov MŠ a 

P0867 Počet podporených MŠ materiálno-technickým vybavením, ak budú výdavky neoprávnené, 

avšak min. jedna z týchto aktivít musí byť zrealizovaná? 

Odpoveď: Vzhľadom k tomu, že realizácia uvedenej aktivity je povinná, budú sa vypĺňať aj zodpovedajúce 

hodnoty uvedených ukazovateľov. 

 

Otázka č. 9: Merateľný ukazovateľ P0374 Počet renovovaných verejných budov – (Počet budov - obnovených 

pomocou prístavby, nadstavby, dostavby).  

- Ak sa realizuje len zmenu dispozície bez prístavby, nadstavby, dostavby je tento ukazovateľ  

relevantný? 

Odpoveď: Ukazovateľ je relevantný.  

- Ak sa renovujú 4 prepojené pavilóny a spojovacia chodba  ide o renováciu 5 budov alebo 

renováciu jednej budovy? 

Odpoveď: Pre určenie počtu renovovaných verejných budov treba vychádzať z počtu budov so súpisným  

číslom na liste vlastníctva. 

 

Otázka č. 10: Ako vyplniť ukazovatele: P0700 Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných 

budovách a P0103 Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov, ak je v čase prípravy PZ k dispozícii 

len architektonická štúdia? Energetický audit bude k dispozícii až v čase podania ŽoNFP. 

Odpoveď: Ukazovatele, ku ktorým žiadateľ nemá v čase prípravy relevantné podklady môže určiť aj odhadom, 

pričom treba upozorniť na podmienku č. 26 PžP (Podmienka súladu žiadosti o NFP s projektovým zámerom): 

„Žiadateľ nesmie v predloženej žiadosti o NFP v porovnaní s príslušným projektovým zámerom zmeniť rozsah 

nasledovných údajov, a to kumulatívne: 

a) hodnoty merateľných ukazovateľov žiadosti o NFP znížiť o viac ako 10%,  

b) výška oprávnených výdavkov projektu v žiadosti o NFP zvýšiť o viac ako 15%, 

c) zmeny hlavných aktivít, ktorými by došlo k zmene povahy projektu vzhľadom na výsledky podpory IROP 

v rámci špecifického cieľa danej investičnej priority“ 

 

Otázka č. 11:  Je oprávneným žiadateľom nezisková organizácia, ktorá vznikla po vyhlásení výzvy a zriaďuje 

MŠ? 

Odpoveď: Áno, nezisková organizácia ako zriaďovateľ materskej školy je oprávneným žiadateľom výzvy IROP-

PO2-SC221-PZ-2016-1, pričom výzva neurčuje čas jej vzniku. V prípade, že predmetom projektu je zriadenie 

novej materskej školy, je žiadateľ povinný pred predložením ŽoNFP predložiť MŠVVŠ SR žiadosť o zaradenie 

materskej školy do siete škôl a školských zariadení v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. V prípade, že do termínu 

ukončenia prvého monitorovaného obdobia udržateľnosti projektu, t.j. do 12 mesiacov od dňa finančného 

ukončenia projektu, nebude materská škola zaradená do siete škôl a školských zariadení, bude táto 

skutočnosť považovaná za podstatnú zmenu projektu, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP. 

 

Otázka č. 12: Čo sa stane, ak zaradenie prijímateľa NFP do siete poskytovateľov zablokuje miestna samospráva 

z dôvodu, že nechce registrovať ďalšie súkromné subjekty? 

Odpoveď: V súlade s Výzvou na predkladanie PZ,   Podmienka č. 29: V prípade, že predmetom projektu je 

zriadenie novej materskej školy, je žiadateľ povinný pred predložením ŽoNFP predložiť MŠVVŠ SR žiadosť o 

zaradenie materskej školy do siete škôl a školských zariadení v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. V prípade, že do 

termínu ukončenia prvého monitorovaného obdobia udržateľnosti projektu nebude materská škola zaradená 

do siete škôl a školských zariadení, bude táto skutočnosť považovaná za podstatnú zmenu projektu, s ktorým 

sa spája povinnosť vrátenia NFP.    



Otázka č. 13: Aké sú požiadavky Riadiaceho orgánu na energetickú efektívnosť budov (materských škôl), ktoré 

sú riešené v projektoch predkladaných v rámci tejto výzvy? Do akých energetických tried musia spadať nové 

budovy a tiež napr. keď v existujúcej budove MŠ sa zrealizuje čiastočná rekonštrukcia a zároveň je projektovaná 

nadstavba tejto budovy. 

Odpoveď: V prípade realizácie aktivít spojených s energetickou efektívnosťou žiadateľ uvedie, ako zabezpečí, 
aby navrhované technické riešenie bolo v súlade s princípmi energetickej efektívnosti budov uplatňovaných pre 
sektor verejných budov v zmysle IROP a v nadväznosti na kategorizáciu budov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 
364/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – budovy škôl a školských zariadení. Dané je 
uvedené v Prílohe_4_Opis_projektu_PZ_F, časť Súlad projektu s intervenčnou stratégiou IROP.  
 
Posudzovanie nadstavby k už existujúcej budove, aj z hľadiska energetickej efektívnosti vykonáva príslušný 
stavebný úrad na základe konkrétnej projektovej dokumentácie, ktorá slúži ako nevyhnutný podkladový 
dokument k žiadosti na vydávanie rozhodnutia o povolení stavby resp. ohláseniu stavby. Projektant stavebného 
objektu je zároveň povinný splnenie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy podľa 
odseku 1 §4 zahrnúť do projektovej dokumentácie na stavebné povolenie alebo na povolenie zmeny stavby a 
výsledok energetického hodnotenia podľa § 4a ods. 2 zákona č. 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov uviesť v technickej správe projektovej dokumentácie. 
 
V prípade ak žiadateľ zaradí do rozpočtu oprávnených výdavkov projektu aj náklady súvisiace s energetickou 
hospodárnosťou budovy (napr. náklady na tepelnú izoláciu) je povinný zároveň uviesť merateľné ukazovatele 
P0700 (Zníženie ročnej spotreby primárnej spotreby) a P0103 (Odhadované ročné zníženie emisii skleníkových 
plynov). Výpočet energetických úspor má byť v takýchto prípadoch povinnou prílohou spolu s projektovou 
dokumentáciou projektu a ktorý slúži ako podklad na preukázanie skutočných údajov k merateľným 
ukazovateľom.  
 
(Ďalej upozorňujeme, že podľa Podmienky č. 26 (súlad žiadosti o NFP s PZ) v časti 2.9 Príručky pre žiadateľa, 
 žiadateľ nesmie v predloženej žiadosti o NFP v porovnaní s príslušným PZ zmeniť rozsah nasledovných údajov, 
a to kumulatívne: hodnoty merateľných ukazovateľov žiadosti o NFP znížiť o viac ako 10%, výška oprávnených 
výdavkov projektu v žiadosti o NFP zvýšiť o viac ako 15%, zmeny hlavných aktivít, ktorými by došlo k zmene 
povahy projektu vzhľadom na výsledky podpory IROP v rámci špecifického cieľa danej investičnej priority.) 
 
Príklad výpočtu merateľného ukazovateľa „P0700 - Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných 
budovách“ v prípade realizácie prístavby k existujúcej budove: 
Pôvodný stav:  
Budova má napr. podlahovú plochu 100 m2 a ročnú spotrebu energií 2 000 kWh/rok, čo je 20 kWh/m2 (2000 : 
100 = 20). Žiadateľ vykoná zásah do jej obalovej konštrukcie a zároveň zrealizuje prístavbu k budove, čím dôjde 
k rozšíreniu podlahovej plochy.  
Nový stav:  
Budova bude mať po zrealizovaní projektu novú podlahovú plochu napr. 150 m2 a ročnú spotrebu energií 2 500 
kWh/rok, čo je 16,67 kWh/m2 (2 500 : 150 = 16,67)  
Nakoľko je daný indikátor v mernej jednotke „kWh/rok“ a prístavbou budovy by v tomto prípade došlo k 
navýšeniu ročnej spotreby energie o 500 kWh/rok a nedošlo by k zníženiu, preto žiadateľ hodnotu nového 
stavu (16,67 kWh/m2) musí vynásobiť pôvodnou podlahovou plochou (100 m2): 
16,67 x 100 = 1 667 kWh/rok – zníženie oproti pôvodnej hodnote (2 000 kWh/rok), čiže žiadateľ uvedie cieľovú 
hodnotu predmetného merateľného ukazovateľa 333 kWh/rok ( 2 000 – 1 667 = 333), čím došlo v konečnom 
dôsledku k zníženiu spotreby energie o 16,65%. 
 
Vychádzajúc z vyššie uvedených je žiadateľ povinný zabezpečiť výpočet energetických úspor a priložiť ho spolu 
s projektovou dokumentáciou k Žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 
 
Otázka č. 14: Ak v PZ predkladáme na stavebné práce rozpočet nacenený v oficiálnom cenárskom 
stavebníckom softvéri (napr. Cenkros a pod.), treba aj cenovú ponuku?  
Odpoveď:  Pri predkladaní PZ sa akceptuje aj rozpočet vypracovaný v oficiálnom cenárskom softvéri. 
  
Otázka č. 15: Je potrebné podávať k PZ položkový rozpočet. Vo vzore rozpočtu je totiž iba delenie podľa aktivít 
na stavebné práce, dozor a pod., teda skupiny, nie položky typu umývadlo, stolička, stôl a pod. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/555/20160101#paragraf-4a.odsek-2


Odpoveď: Pri predkladaní PZ nie je povinnosťou žiadateľa predkladať podrobný položkový rozpočet. Podrobný 
položkový rozpočet sa predkladá do ŽoNFP. 
  
Otázka č. 16: Je možné splniť podmienku výzvy a to dosiahnutie bezbariérovosti budovy aj alternatívnou 
k výťahu (pri 2-poschodovej budove je finančne neúnosný)? Alternatívy napr. schodolez alebo stoličkový výťah? 
Odpoveď: Áno bude sa akceptovať aj alternatíva k výťahu. 
 
Otázka č. 17: Žiadateľ nesmie ukončiť fyzickú realizáciu všetkých oprávnených hlavných aktivít projektu pred 
predložením projektového zámeru a ani pred predložením ŽoNFP na RO/SO pre IROP bez ohľadu na to, či 
žiadateľ uhradil všetky súvisiace platby. Znamená to, že môžeme začať skôr, len projekt nesmieme celý 
dokončiť? 
Odpoveď: Áno, pri dodržaní podmienok časovej oprávnenosti výdavkov projektu uvedených v prílohe č. 2a 
Príručky pre žiadateľa - Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre IROP, v časti 2.3, kde sa uvádza: „Výdavok musí 
skutočne vzniknúť a byť uhradený prijímateľom medzi 1. januárom 2014 a 31. decembrom 2023. Podpora z EŠIF 
sa neudelí na projekty, ktoré boli fyzicky ukončené alebo sa plne realizovali ešte pred predložením ŽoNFP bez 
ohľadu na to, či prijímateľ uhradil všetky súvisiace platby.“ 
Zároveň z uvedeného vyplýva, že ak si žiadateľ vybral 3 aktivity, nesmie ukončiť fyzickú realizáciu všetkých 
aktivít, čiže môže mať ukončené 2 aktivity s tým že 1 aktivita stále nebude ukončená. 
 
 
 


