
   
 

 

EVIDENCIA ZMIEN OPERAČNÉHO PROGRAMU TECHNICKÁ POMOC 2014-2020 
k verzii č. 5.0 

Číslo kapitoly Popis zmeny Zdôvodnenie 
Dátum platnosti 

zmeny 

Celý 
dokument 

Zmena v subjektoch v nadväznosti na 
úpravu kompetencií CKO a ÚV SR v čase od 
1.7.2020 do 1.10.2020, prechod týchto 
subjektov na MIRRI SR s ohľadom na 
rozdelenie pôvodných útvarov CKO, ktoré 
prechádzajú z ÚV SR na MIRRI SR a ktoré 
zostávajú na ÚV SR (útvar zabezpečujúci 
informovanie a komunikáciu na úrovni PD a 
OP TP) 

Riadiaci orgán pre operačný 
program Technická pomoc (ďalej 
len „RO OP TP“) zapracoval 
zmeny vyplývajúce z prechodu 
kompetencií CKO (od 1.7.2020)  a 
ÚV SR ako: RO OP TP vrátane  
platobnej jednotky, agendy 
administratívnych kapacít 
európskych štrukturálnych a 
investičných fondov, úloh 
národného orgánu (národné 
kontaktné miesto, národný 
kontrolór)  programov 
nadnárodnej spolupráce Stredná 
Európa a Dunajský nadnárodný 
program úloh Národného 
koordinátora Stratégie EÚ pre 
dunajský región (od 1.10.2020) 
na novovytvorené Ministerstvo 
investícií, regionálneho rozvoja a 
informatizácie SR (ďalej aj „MIRRI 
SR“). Jedná sa o menej významné 
zmeny vyplývajúce: 

- zo zákona č. 134/2020 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
575/2001 Z. z. o organizácii 
činnosti vlády a organizácii 
ústrednej štátnej správy v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré 
zákony; 

- uznesenia vlády SR č. 355/2020 
zo dňa 4. 6. 2020. 

schválené uznesením 
MV pre OP TP 
14/2020, účinnosť od 
1.10.2020 

Príloha č. 2a Doplnenie názvov subjektov po 
opakovaných delimitáciách CKO a RO OP TP 

V zmysle vykonaných zmien 
v dokumente OP TP. 

schválené uznesením 
MV pre OP TP 
14/2020, účinnosť od 
1.10.2020 

Príloha č. 3  Redefinícia kompetencií špecializovaných 
subjektov v nadväznosti na úpravu 
kompetencií CKO a ÚV SR v čase od 
1.7.2020 do 1.10.2020, prechod týchto 
subjektov na MIRRI SR 

V zmysle vykonaných zmien 
v dokumente OP TP. 

schválené uznesením 
MV pre OP TP 
14/2020, účinnosť od 
1.10.2020 
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Príloha č. 5 Redefinícia kompetencií špecializovaných 
subjektov v nadväznosti na úpravu 
kompetencií CKO a ÚV SR v čase od 
1.7.2020 do 1.10.2020, prechod týchto 
subjektov na MIRRI SR 

V zmysle vykonaných zmien 
v dokumente OP TP. 

schválené uznesením 
MV pre OP TP 
14/2020, účinnosť od 
1.10.2020 

Príloha č. 8 Redefinícia kompetencií špecializovaných 
subjektov v nadväznosti na úpravu 
kompetencií CKO a ÚV SR v čase od 
1.7.2020 do 1.10.2020, prechod týchto 
subjektov na MIRRI SR 

V zmysle vykonaných zmien 
v dokumente OP TP. 

schválené uznesením 
MV pre OP TP 
14/2020, účinnosť od 
1.10.2020 

Príloha č. 9 Redefinícia kompetencií špecializovaných 
subjektov v nadväznosti na úpravu 
kompetencií CKO a ÚV SR v čase od 
1.7.2020 do 1.10.2020, prechod týchto 
subjektov na MIRRI SR 

V zmysle vykonaných zmien 
v dokumente OP TP. 

schválené uznesením 
MV pre OP TP 
14/2020, účinnosť od 
1.10.2020 

Príloha č. 10 Redefinícia kompetencií špecializovaných 
subjektov v nadväznosti na úpravu 
kompetencií CKO a ÚV SR v čase od 
1.7.2020 do 1.10.2020, prechod týchto 
subjektov na MIRRI SR 

V zmysle vykonaných zmien 
v dokumente OP TP. 

schválené uznesením 
MV pre OP TP 
14/2020, účinnosť od 
1.10.2020 

Príloha č. 18 Doplnenie názvov subjektov po 
opakovaných delimitáciách CKO a RO OP TP 

V zmysle vykonaných zmien 
v dokumente OP TP. 

schválené uznesením 
MV pre OP TP 
14/2020, účinnosť od 
1.10.2020 

 

Zoznam verzií OP TP 

Poradové 
číslo 

zmeny 
Popis zmeny  Číslo verzie OP TP 

Dátum účinnosti 
dokumentu 

1 Schválená na národnej úrovni 1.0 14.5.2014 

2 Schválená EK 1.1 15.12.2014 

3 Schválená na národnej úrovni 2.0 10.12.2015 

4 Schválená na národnej úrovni 3.0 1.4.2016 

5 Schválená EK 3.1 25.5.2016  

6 Schválená EK 4.0 4.3.2020 

7 Schválená na národnej úrovni 5.0 1.10.2020 

 

 

 

 


