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Informácia o zmene č. 6 vyzvania  
na projekty technickej pomoci 
č. (kód) OPTP-P01-SC3-2018-16 

(„ďalej len „Informácia o zmene“) 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej aj „MIRRI SR“) 

ako riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc (ďalej aj „RO OP TP“) v súlade 

s ustanoveniami zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych 

a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Metodickým pokynom centrálneho 

koordinačného orgánu č. 24 k technickej pomoci informuje o vykonaní zmien vo vyzvaní na projekty 

technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2018-16 s názvom „Implementovať správny a transparentný 

systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2“ vyhláseného dňa 11. 12. 2018 na webovom sídle OP TP, 

v nasledovnom rozsahu: 

- v časti 1.7. Kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie s poskytovateľom 

Bližšie informácie týkajúce sa vyzvania a prípravy žiadosti o NFP je možné získať:  

- telefonicky na telefónnych číslach: 02/2092 8480  
02/2092 8483  
02/2092 8484  

- emailom na adrese: projektyoptp@vicepremier.gov.sk   

Zdôvodnenie zmeny:  

Kontaktné údaje poskytovateľa (telefónne čísla a emailová adresa) boli zmenené v súvislosti 

s delimitáciou RO OP TP z Úradu vlády Slovenskej republiky na Ministerstvo investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 134/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 575/2001 Z. z. 

- v časti 2.1. Oprávnenosť žiadateľa 

Oprávnený žiadateľ: 

Aktivita 301010031A008 - A. Činnosti spojené s realizáciou Rady CKO, Monitorovacími výbormi, 
zasadnutiami pracovných skupín EŠIF 

 Úrad vlády Slovenskej republiky: 
o  ako riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc (do 30.09.2020) 
o ako Národný orgán, národný kontaktný bod pre programy nadnárodnej spolupráce pre 

cieľ Európskej územnej spolupráce (ďalej aj „NO a NKB pre PNS a EÚS“) (do 30.09.2020) 
o ako orgán prvostupňovej kontroly programov nadnárodnej spolupráce (do 30.09.2020) 
o ako útvar zabezpečujúci stratégiu riadenia a vzdelávania administratívnych kapacít 

(ďalej aj „AK“) EŠIF (do 30.09.2020) 

mailto:projektyoptp@vicepremier.gov.sk
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o  ako útvar zabezpečujúci informovanie a komunikáciu na úrovni Partnerskej dohody SR 
(ďalej aj „PD“) a OP TP 

o  ako ostatné útvary zabezpečujúce oprávnené činnosti pre potreby subjektov 
zapojených do EŠIF 

o ako odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (Európsky úrad pre boj proti podvodom) 
(ďalej aj „OCKÚ OLAF“) (do 30.09.2020); ako odbor Národný úrad pre OLAF 
(od 1.10.2020) 

o ako Inštitút pre stratégie a analýzy 

 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu: 
o ako centrálny koordinačný orgán (do 30.06.2020) 
o ako gestor horizontálneho princípu Udržateľný rozvoj (ďalej aj „HP UR“) (do 30.06.2020) 

 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor horizontálnych princípov Rovnosť 
mužov a žien a Nediskriminácia (ďalej aj „HP RMŽaND“) 

 Ministerstvo vnútra SR ako koordinátor horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity 
(ďalej aj „HP MRK“) 

 Ministerstvo financií Slovenskej republiky: 
o  ako certifikačný orgán 
o  ako orgán auditu 

 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky: 
o ako centrálny koordinačný orgán (od 01.07.2020) 
o ako gestor horizontálneho princípu Udržateľný rozvoj (od 01.07.2020) 
o ako riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc (od 01.10.2020) 
o ako ostatné útvary zabezpečujúce oprávnené činnosti pre potreby subjektov zapojených 

do EŠIF (od 01.10.2020) 
o ako útvar zabezpečujúci stratégiu riadenia a vzdelávania AK EŠIF (od 01.10.2020) 
o ako Národný orgán, národný kontaktný bod pre programy nadnárodnej spolupráce pre 

cieľ Európskej územnej spolupráce (od 1.10.2020) 
o ako orgán prvostupňovej kontroly programov nadnárodnej spolupráce (od 01.10.2020)  
o ako sekcia Operačný program Slovensko (od 01.03.2021) 

Aktivita 301010031A011 - D. Riešenie korupcie a boj proti podvodom 

 Úrad vlády Slovenskej republiky: 
o  ako riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc (do 30.09.2020) 
o  ako OCKÚ OLAF (do 30.09.2020); ako odbor Národný úrad pre OLAF (od 01.10.2020) 

 Úrad pre verejné obstarávanie 

 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako orgán pre ochranu hospodárskej súťaže 

 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako centrálny koordinačný orgán 
(do 30.06.2020) 

 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky: 
o ako centrálny koordinačný orgán (od 01.07.2020) 
o ako riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc (od 1.10.2020) 

Aktivita 301010031A012 - E. Hodnotenia, analýzy, štúdie a expertízne posúdenia 

 Úrad vlády Slovenskej republiky: 
o   ako riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc (do 30.09.2020) 
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o  ako platobná jednotka pre OP TP (do 30.09.2020) 
o ako ostatné útvary zabezpečujúce oprávnené činnosti pre potreby subjektov zapojených 

do EŠIF 
o  ako útvar zabezpečujúci stratégiu riadenia a vzdelávania AK EŠIF (do 30.09.2020) 
o  ako útvar zabezpečujúci informovanie a komunikáciu na úrovni PD a OP TP 
o ako Inštitút pre stratégie a analýzy 
o ako NO a NKB pre PNS a EÚS (do 30.09.2020) 

 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu: 
o ako centrálny koordinačný orgán (do 30.06.2020) 
o ako gestor HP UR (do 30.06.2020) 
o ako útvar zabezpečujúci strategické plánovanie a strategické riadenie investícií 

projektov financovaných z EŠIF (do 30.06.2020) 

 Ministerstvo financií Slovenskej republiky: 
o  ako certifikačný orgán 
o  ako orgán auditu 
o  ako organizačné útvary podieľajúce sa na implementácii finančných nástrojov 
o ako organizačné útvary zaoberajúce sa analytickou činnosťou 

 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor HP RMŽaND 

 Úrad pre verejné obstarávanie 

 Úrad vládneho auditu 

 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky: 
o ako centrálny koordinačný orgán (od 01.07.2020) 
o ako gestor horizontálneho princípu Udržateľný rozvoj (od 01.07.2020) 
o ako útvar zabezpečujúci strategické plánovanie a strategické riadenie investícií 

projektov financovaných z EŠIF (od 01.07.2020) 
o ako riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc (od 01.10.2020) 
o ako platobná jednotka OP TP a iných finančných mechanizmov (od 01.10.2020) 
o ako ostatné útvary zabezpečujúce oprávnené činnosti pre potreby subjektov zapojených 

do EŠIF (od 01.10.2020) 
o ako útvar zabezpečujúci stratégiu riadenia a vzdelávania AK EŠIF (od 01.10.2020) 
o ako Národný orgán, národný kontaktný bod pre programy nadnárodnej spolupráce pre 

cieľ Európskej územnej spolupráce (od 01.10.2020)  
o ako sekcia Operačný program Slovensko (od 01.03.2021) 

Aktivita 301010031A013 - F. Konzultačné, poradenské a právne služby 

 Úrad vlády Slovenskej republiky: 
o  ako riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc (do 30.09.2020) 
o  ako platobná jednotka pre OP TP (do 30.09.2020) 
o ako ostatné útvary zabezpečujúce oprávnené činnosti pre potreby subjektov zapojených 

do EŠIF 
o  ako útvar zabezpečujúci stratégiu riadenia a vzdelávania AK EŠIF (do 30.09.2020) 
o ako útvar zabezpečujúci informovanie a komunikáciu na úrovni PD a OP TP 
o ako Inštitút pre stratégie a analýzy 
o ako NO a NKB pre PNS a EÚS (do 30.09.2020) 
o  ako orgán prvostupňovej kontroly programov nadnárodnej spolupráce (do 30.09.2020) 

 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu: 
o ako centrálny koordinačný orgán (do 30.06.2020) 
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o ako gestor HP UR (do 30.06.2020) 
o ako útvar zabezpečujúci strategické plánovanie a strategické riadenie investícií 

projektov financovaných z EŠIF (do 30.06.2020) 

 Ministerstvo financií Slovenskej republiky: 
o  ako certifikačný orgán 
o  ako orgán auditu 
o  ako organizačné útvary podieľajúce sa na implementácii finančných nástrojov 

 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor HP RMŽaND 

 Úrad pre verejné obstarávanie 

 Úrad vládneho auditu 

 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky: 
o ako centrálny koordinačný orgán (od 01.07.2020) 
o ako gestor horizontálneho princípu Udržateľný rozvoj (od 01.07.2020) 
o ako útvar zabezpečujúci strategické plánovanie a strategické riadenie investícií 

projektov financovaných z EŠIF (od 01.07.2020) 
o ako riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc (od 01.10.2020) 
o ako platobná jednotka OP TP a iných finančných mechanizmov (od 01.10.2020) 
o ako ostatné útvary zabezpečujúce oprávnené činnosti pre potreby subjektov zapojených 

do EŠIF (od 01.10.2020) 
o ako útvar zabezpečujúci stratégiu riadenia a vzdelávania AK EŠIF (od 01.10.2020) 
o ako Národný orgán, národný kontaktný bod pre programy nadnárodnej spolupráce pre 

cieľ Európskej územnej spolupráce (od 01.10.2020) 
o ako orgán prvostupňovej kontroly programov nadnárodnej spolupráce (od 01.10.2020)  
o ako sekcia Operačný program Slovensko (od 01.03.2021) 

Aktivita 301010031A014 - G. Služby zamerané na zabezpečenie výkonu auditov a kontrol 

 Ministerstvo financií Slovenskej republiky: 
o  ako certifikačný orgán 
o  ako orgán auditu 

 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor štátnej pomoci 

 Úrad vládneho auditu 

 Úrad vlády SR ako OCKÚ OLAF (do 30.09.2020); ako odbor Národný úrad pre OLAF 
(od 01.10.2020) 

Aktivita 301010031A015 - H. Služby so zameraním na zabezpečenie IS, technickej a 

administratívnej podpory 

 Úrad vlády Slovenskej republiky: 
o  ako riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc (do 30.09.2020) 
o  ako platobná jednotka pre OP TP (do 30.09.2020) 
o ako ostatné útvary zabezpečujúce oprávnené činnosti pre potreby subjektov zapojených 

do EŠIF 
o ako útvar zabezpečujúci stratégiu riadenia a vzdelávania AK EŠIF (do 30.09.2020) 
o ako útvar zabezpečujúci informovanie a komunikáciu na úrovni PD a OP TP 
o ako Inštitút pre stratégie a analýzy 
o  ako NO a NKB pre PNS a EÚS (do 30.09.2020) 
o  ako orgán prvostupňovej kontroly programov nadnárodnej spolupráce (do 30.09.2020) 
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o ako OCKÚ OLAF (do 30.09.2020); ako odbor Národný úrad pre OLAF (od 01.10.2020) 

 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 
o ako centrálny koordinačný orgán (do 30.06.2020) 
o ako gestor HP UR (do 30.06.2020) 
o ako útvar zabezpečujúci strategické plánovanie a strategické riadenie investícií 

projektov financovaných z EŠIF (do 30.06.2020) 

 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor HP RMŽaND 

 Ministerstvo financií Slovenskej republiky: 
o  ako certifikačný orgán 
o  ako orgán auditu 

 Ministerstvo vnútra SR ako koordinátor HP MRK 

 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky  
o ako koordinátor štátnej pomoci 
o  ako orgán pre ochranu hospodárskej súťaže 

 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako koordinátor EIA pre EŠIF 

 Úrad vládneho auditu 

 Úrad pre verejné obstarávanie 

 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky: 
o ako centrálny koordinačný orgán (od 01.07.2020) 
o ako gestor horizontálneho princípu Udržateľný rozvoj (od 01.07.2020) 
o ako útvar zabezpečujúci strategické plánovanie a strategické riadenie investícií 

projektov financovaných z EŠIF (od 01.07.2020) 
o ako riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc (od 01.10.2020) 
o ako platobná jednotka OP TP a iných finančných mechanizmov (od 01.10.2020) 
o ako ostatné útvary zabezpečujúce oprávnené činnosti pre potreby subjektov zapojených 

do EŠIF (od 01.10.2020) 
o ako útvar zabezpečujúci stratégiu riadenia a vzdelávania AK EŠIF (od 01.10.2020) 
o ako Národný orgán, národný kontaktný bod pre programy nadnárodnej spolupráce pre 

cieľ Európskej územnej spolupráce (od 01.10.2020) 
o ako orgán prvostupňovej kontroly programov nadnárodnej spolupráce (od 01.10.2020)  
o ako sekcia Operačný program Slovensko (od 01.03.2021) 

Zdôvodnenie zmeny:  

MIRRI SR ako sekcia Operačný program Slovensko bolo zaradené medzi oprávnených prijímateľov OP TP 

pre programové obdobie 2014 – 2020 v zmysle Uznesenia Monitorovacieho výboru pre OP TP č. 15/2021 

zo dňa 26.02.2021. 

 
Uvedená zmena nadobúda platnosť a účinnosť dňa: 14. 04. 2021 

Vykonané zmeny v náležitostiach vyzvania sa vzťahujú aj na ŽoNFP predložené na RO OP TP 

pred dátumom účinnosti tejto zmeny, o ktorých ešte RO OP TP nerozhodol. 

Informácia o zmene je zverejnená na webovom sídle RO OP TP 

https://www.optp.vlada.gov.sk/vyzvanie-na-projekty-technickej-pomoci-c-optp-p01-sc3-2018-16/. 

 

https://www.optp.vlada.gov.sk/vyzvanie-na-projekty-technickej-pomoci-c-optp-p01-sc3-2018-16/
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Podpisová príloha k informácii o zmene č. 6 vyzvania č. OPTP-P01-SC3-2018-16 

 

Názov vyzvania: Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2 

 

Informáciu o zmene vypracovala:  
Ing. Mária Šušlíková 
manažér programovania                                                          Podpis: overila 
 
Dátum vypracovania zmeny:  
12. 04. 2021 
 
 
Informáciu o zmene schválil: 
Ing. Tomáš Niňaj 
hlavný manažér riadenia  
 
 

Podpísané zaručenou elektronickou pečaťou v zmysle zákona č. 272/2016 Z. z. v znení neskorších 

predpisov 

 


