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Úvod
Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“) je
vypracovaná v zmysle Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie
2007-2013, verzia 3.0.
Predmetom tejto správy je vyhodnotenie výzvy s kódom OPVaV-2008/5.1/02-SORO, ktorá bola vyhlásená Agentúrou
Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ (ďalej len „agentúra“) ako sprostredkovateľským orgánom pod
riadiacim orgánom (ďalej len „SORO“) pre OP Výskum a vývoj dňa 18. 08. 2008. Výzva s názvom Podpora
infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu bola vyhlásená v rámci opatrenia
5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok
vzdelávacieho procesu.
Finančné limity:
Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

1 659 695,94 € / 50 000 000 SKK
4 979 087,83 € / 150 000 000 SKK

Oprávnené miesto realizácie:
7 samosprávnych krajov:
Nitriansky samosprávny kraj
Trnavský samosprávny kraj
Banskobystrický samosprávny kraj
Košický samosprávny kraj

Trenčiansky samosprávny kraj
Žilinský samosprávny kraj
Prešovský samosprávny kraj

Dĺžka realizácie: maximálne 24 mesiacov

Správa sa venuje vyhodnoteniu jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok
(ďalej len „ žiadosť o NFP“), ako aj definovaniu vzniknutých nedostatkov, resp. problémov, ako aj návrhom možných
riešení.
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1. Základné sumárne informácie o prijatých žiadostiach o NFP
Informácia o prijatých žiadostiach o NFP v členení podľa výdavkov a požadovanej výšky NFP (v €)
Počet prijatých
žiadostí o NFP

Celkové oprávnené výdavky

Požadovaná výška NFP

21

101 908 208,95 €

97 559 611,41 €

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa miesta realizácie projektu*
VÚC
VÚC
VÚC
VÚC
VÚC
VÚC
B. Bystrica
Košice
Prešov
Žilina
Trenčín
Počet prijatých
4
5
1
4
1
žiadostí o NFP
Spolu

VÚC
Trnava

VÚC
Nitra

3

3

21

* V prípade, že bolo v ŽoNFP uvedených viac miest realizáci e projektu, je ŽoNFP zaradená podľa
prevažujúceho miesta realizácie z hľadiska percentuálneho rozdelenia rozpočtu

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa štatistickej klasifikácie činností žiadateľov (NACE)
NACE

85.42 Terciárne vzdelávanie

72.20 Výskum a experimentálny vývoj
v oblasti spoločenských a humanitných
vied

Počet prijatých
žiadostí o NFP

20

1

Spolu

21

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa sídla žiadateľa
VÚC

VÚC
B. Bystrica

VÚC
Košice

VÚC
Prešov

VÚC
Žilina

VÚC
Trenčín

VÚC
Trnava

VÚC
Nitra

VUC*
Bratislava

3

4

1

3

1

2

3

4

Počet
prijatých
žiadostí
o NFP
Spolu

21

* Miesto realizácie ŽoNFP spĺňalo kritérium „oprávnené miesto realizácie“

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa prioritnej témy
Prioritná téma
Počet prijatých
žiadostí o NFP

75 - Vzdelávacia infraštruktúra
21
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Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa právnej formy žiadateľa
Právna forma
žiadateľa
Počet prijatých
žiadostí o NFP

Verejnoprávna
inštitúcia

Rozpočtová organizácia

Príspevková organizácia

18

2

1

Spolu

21

2. Sumárne informácie o počte schválených a neschválených žiadostí o NFP
2.1 Kontrola formálnej správnosti
V dňoch 19. 11. 2008 až 27. 01. 2009 bola vykonaná kontrola formálnej správnosti prijatých žiadostí o NFP.
V rámci kontroly formálnej správnosti sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti
a predbežná finančná kontrola.
Z celkového počtu 21 prijatých žiadostí o NFP splnilo kritériá formálnej správnosti 20 žiadostí o NFP. Pri 19
žiadostiach o NFP agentúra pristúpila k dožiadaniu chýbajúcich príloh žiadosti o NFP v súlade s Príručkou pre
žiadateľa, z ktorých v určenom termíne bolo správne doplnených 19 žiadostí o NFP a nebolo doplnených 0 žiadostí
o NFP. Náležitosti kontroly formálnej správnosti nesplnila 1 žiadosť o NFP: nesplnila kritériá úplnosti (nekompletne
vyplnený formulár žiadosti o NFP).
Na základe výsledkov priebehu kontroly formálnej správnosti je možné nedostatky klasifikovať nasledovne:
Najčastejšími chybami v žiadostiach o NFP, ktoré sa vyskytli v procese kontroly formálnej správnosti boli:
Povinná príloha č. 3 Elektronická verzia formuláru ŽoNFP, opisu projektu, rozpočtu projektu (vrátane výkazu výmer):
nebola kompletná; nezhodovala sa s tlačenou verziou; príp. nebola dodaná (7x)
Povinná príloha č. 4 Originál alebo notársky overená kópia zriaďovacej listiny, štatútu: štatút nebol nekompletný,
chýbali strany alebo žiadateľ dodal neoverenú kópiu (4x)
Povinná príloha č. 7 Originál alebo notárom overená kópia dokladu potvrdzujúceho právnu subjektivitu žiadateľa:
žiadateľ predložil dokumenty staršie ako 3 mesiace, resp. neoverenú kópiu požadovaného dokumentu (3x)
Povinná príloha č. 8 Originál alebo notárom overená kópia výpisu z registra trestov žiadateľa, resp. jeho štatutárneho
zástupcu: bola predložená neoverená kópia (1x)
Povinná príloha č. 9 Kópia účtovnej závierky overená štatutárnym orgánom: chýbajúce Poznámky k účtovnej
závierke, nevyplnené dátumy vypracovania účtovnej závierky alebo bez overenia štatutárnym orgánom (6x)
Povinná príloha č. 10 Podpísaný životopis zamestnanca zodpovedného za riadenie projektu: originál a kópie sa
nezhodovali (1x)
Povinná príloha č. 11 Podpísaný súhlas dotknutej osoby v zmysle zákona 428/2002 Z. z. - zamestnanca
zodpovedného za riadenie projektu: chýbal podpísaný súhlas (1x)
Povinná príloha č. 12 Finančná analýza projektu: nekompletná, nezrovnalosti odpisových plánov, ku ktorým sa
požadovalo vysvetlenie alebo zlá kvalita a nastavenie tlače, ktorá mala za následok nečitateľnosť údajov (6x)
Povinná príloha č. 15 Záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie, resp.
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že k realizácii projektu nie je takého stanovisko povinné: v kópii chýbalo čestné
vyhlásenie (1x)
Povinná príloha č. 16 Rozhodnutie príslušného stavebného úradu, resp. čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že
k realizácii projektu nie je takého rozhodnutie povinné: nedoložené dokumenty a chýbajúce strany (12x)
Povinná príloha č. 17 Doklady o vysporiadaní vlastníckych vzťahov k príslušným stavbám a pozemkom v prípade
stavebných činností: žiadateľ dodal dokumenty staršie ako 3 mesiace, neboli dodané všetky požadované dokumenty,
chýbali strany, neboli vyznačené objekty na listoch vlastníctva a katastrálnych mapách (11x)
Povinná príloha č. 20 Zoznam pozemkov a stavieb, ktorých sa bude realizácia projektu týkať: nedodaná, nesprávne
vyplnená, príp. nekompletne vyplnená príloha (7x)
Ostatné žiadané dokumenty: poverenia a splnomocnenia (2x)
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2.2 Odborné hodnotenie
Dňa 29. 01. 2009 prebehlo žrebovanie odborných hodnotiteľov a prideľovanie žiadostí o NFP externým a interným
hodnotiteľom. Výber odborných hodnotiteľov sa uskutočnil z databázy externých a interných hodnotiteľov v súlade
s Interným manuálom procedúr agentúry.
Odborné hodnotenie žiadostí o NFP hodnotiteľmi začalo dňa 02. 02. 2009 Každá žiadosť o NFP bola ohodnotená
dvoma odbornými hodnotiteľmi. Hodnotitelia posudzovali žiadosti o NFP komplexne a nezávisle od seba. Po
ukončení hodnotenia vypracoval každý hodnotiteľ Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia žiadostí o NFP. Odborné
hodnotenie bolo ukončené dňa 16. 02. 2009.
Hodnotitelia vykonali odborné hodnotenie podľa hodnotiacich kritérií schválených Monitorovacím výborom pre
vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008 rozdelených do nasledovných skupín hodnotiacich kritérií:
1. Vhodnosť a účelnosť projektu;
2. Spôsob realizácie projektu;
3. Rozpočet a nákladová efektívnosť;
4. Administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa;
5. Udržateľnosť projektu.
Informácie o procese odborného hodnotenia, ako aj Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia žiadostí o NFP
s uvedením bodového hodnotenia pre jednotlivé hodnotiace kritériá, boli zverejnené v rámci výzvy.
Z celkového počtu 20 posudzovaných žiadostí o NFP
o 19 žiadostí o NFP splnilo požiadavky odborného hodnotenia, t.j. dosiahlo u obidvoch hodnotiteľov potrebný
minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií (50 % počtu bodov v rámci skupiny) a zároveň
dosiahlo viac bodov ako stanovený minimálny počet (60 % celkového počtu bodov).
o

1 žiadosť o NFP nesplnila požiadavky odborného hodnotenia z dôvodu nesplnenia výberového kritéria č. 1,
t.j. nedosiahla prahovú hodnotu minimálneho počtu bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií u oboch
hodnotiteľov (konkrétne: minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií č. 3: Rozpočet
a nákladová efektívnosť).

Ani u jednej ŽoNFP nebolo potrebné vypracovať tretí posudok.
Po ukončení procesu hodnotenia bola vypracovaná Súhrnná správa z odborného hodnotenia, ktorá tvorila podklad
pre zasadnutie Výberovej komisie.
V procese odborného hodnotenia boli odbornými hodnotiteľmi identifikované nasledovné problematické okruhy:
neoprávnené výdavky v rozpočte; chýbajúce komentáre k niektorým položkám v rozpočte; chýbajúce špecifikácie
relevantných položiek rozpočtu; nedostatky vo formálnej úprave rozpočtu; nepreukázanie finančnej udržateľnosti
projektu.
2.3 Výber žiadostí o NFP1
Dňa 23. 02. 2009 sa uskutočnilo žrebovanie členov Výberovej komisie z odborníkov pre vecne príslušnú oblasť
menovaných vecne príslušným odborným útvarom MŠ SR alebo príslušnou partnerskou organizáciou v súlade
so schváleným Inštitucionálnym zložením Výberovej komisie Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy
EÚ zriadenej pre účely výberu žiadostí o NFP pre OP Výskum a vývoj.
Zasadnutie Výberovej komisie Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ zriadenej pre účely
výberu žiadostí o NFP prebiehalo dňa 02. 03. 2009.
Výberová komisia prijíma stanovisko k jednotlivým žiadostiam o NFP na základe výberových kritérií, ktoré boli
schválené Monitorovacím výborom pre vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008 a ktoré boli zverejnené spolu
s výzvou.

1

V prípade nezriadenia výberovej komisie je potrebné upraviť text kapitoly 2.3.
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Ide o nasledovné výberové kritériá:
1. Minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií
2 Celkový počet bodov
3 Celková finančná suma alokovaná pre danú Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP
Výberová komisia pri vykonávaní výberu žiadostí o NFP vychádza predovšetkým zo Súhrnnej správy z odborného
hodnotenia, pričom podporiť môže iba žiadosti o NFP, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia. Výberová
komisia nesmie meniť bodové hodnotenie žiadostí o NFP stanovené odborným hodnotením. Výberová komisia môže
na základe návrhu hodnotiteľov, resp. predbežnej finančnej kontroly, v dôsledku explicitnej identifikácie
neoprávnených výdavkov projektu v rámci odborného hodnotenia, znížiť požadovanú výšku NFP pre jednotlivé
žiadosti o NFP.
V súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu pre predmetnú výzvu na predkladanie žiadostí o NFP SORO listom
zo dňa 20. 02. 2009 požiadal RO o zvýšenie alokácie o 4 979 087,83 €. Zdôvodnenie: V rámci danej výzvy bolo
predložených 21 žiadostí o NFP. Do odborného hodnotenia postúpilo 20 žiadostí, z ktorých 19 splnilo kritériá
odborného hodnotenia. Pôvodne schválená alokácia by pokryla financovanie 18 projektov s najvyšším bodovým
hodnotením v celkovej výške NFP 81 914 415,25 €. Vzhľadom k dosiahnutému počtu bodov v odbornom hodnotení
SORO navrhol zvýšenie alokácie o vyššieuvedenú čiastku a umožniť tak podporenie aj ďalšej žiadosti o NFP
v poradí. Listom zo dňa 27. 02. 2009 RO zvýšenie alokácie schválil.
Výberová komisia sa zaoberala 19 žiadosťami o NFP, z ktorých 19 splnilo výberové kritériá a 0 nesplnilo výberové
kritériá.
Celková výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľom o NFP je 86 328 327,35 € s celkovými oprávnenými
výdavkami na projekty vo výške 90 086 310,34 € pri zabezpečení spolufinancovania 5% resp. 0 % vo výške
3 757 982,99 € zo strany žiadateľov.
Schválené žiadosti o NFP podľa miesta realizácie projektu*
VÚC
VÚC
VÚC
VÚC
B. Bystrica
Košice
Prešov
Počet schválených
3
5
1
žiadostí o NFP
Spolu

VÚC
Žilina

VÚC
Trenčín

VÚC
Trnava

VÚC
Nitra

4

1

3

2

19

* V prípade, že bolo v ŽoNFP uvedených viac miest realizácie projektu, je ŽoNFP zaradená podľa prevažujúceho
miesta realizácie z hľadiska percentuálneho rozdelenia rozpočtu

Schválená výška NFP podľa sídla žiadateľa (v €)
VÚC

VÚC
B. Bystrica

VÚC Košice

VÚC Prešov

VÚC Žilina

VÚC
Trenčín

VÚC Trnava

VÚC Nitra

VÚC
Bratislava

Schválená
výška
NFP

7 160 864,94

19 321 221,62

4 914 750,27

14 793 187,45

4 764 227,43

8 971 054,57

7 848 082,22

18 554 938,85

86 328 327,35 €

Spolu

Podiel identifikovaných dôvodov neschválenia podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu z 21 prijatých ŽoNFP

Schválené žiadosti o NFP

Neschválené žiadosti o NFP

Fáza schvaľovacieho procesu
Počet

%

Počet

%

21

100

0

0

20

95,24

1

4,76

Odborné hodnotenie

19

90,48

1

4,76

Výber žiadostí o NFP

19

90,48

0

0

Kontrola formálnej správnosti
(kritériá oprávnenosti)
Kontrola formálnej správnosti
(kritériá úplnosti)
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3. Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho
procesu
3.1 Kontrola formálnej správnosti
V rámci kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP sa v systéme ITMS vyskytli najmä problémy:
- systém ITMS v niektorých prípadoch neumožňoval výber adekvátneho kódu ŠKEČ/ NACE (objavovala sa
systémová chyba)
- systém ITMS neponúkal všetky podpoložky a skupiny výdavkov zo Základného číselníka výdavkov Systému
riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 (nedostatok bol odstránený
zadaním chýbajúcich podpoložiek a skupín do ITMS administrátorom)
- systém ITMS neumožňoval vykonať niektoré zmeny údajov v rámci správy subjektov (objavovala sa systémová
chyba)
3.2 Odborné hodnotenie
V procese odborného hodnotenia žiadostí o NFP boli zaznamenané problémy s ITMS:
- Výpadky vo fungovaní ITMS
- Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia v ITMS nekorešpondoval s hodnotiacim hárkom, ktorý je prílohou Systému
riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013. verzia 3: do hodnotiaceho
hárku nebolo možné vložiť kompletné zdôvodnenie hodnotenia.
3.3 Výber žiadostí o NFP
V rámci výberu žiadostí o NFP neboli identifikované žiadne problémy a nedostatky.
Analýza sťažností žiadateľov týkajúcich sa poskytovania informácií, kvality pokynov a dokumentov
zverejnených spolu s výzvou a takisto sťažnosti v rámci fáz schvaľovania žiadostí o NFP
V rámci ukončenej výzvy pre Opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného
vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu neboli zaznamenané žiadne sťažnosti od
žiadateľov o nenávratný finančný príspevok.
V súvislosti s poskytovaním informácií, odbor informovania a publicity poskytoval potenciálnym žiadateľom informácie
riadne, v zákonnej lehote, v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). Pri hodnotení kvality dokumentov zverejnených spolu
s výzvou boli zo strany žiadateľov časté otázky k vypĺňaniu žiadosti o NFP a povinných príloh k žiadosti o NFP.

4. Návrh opatrení na prevenciu pred opakovaním identifikovaných nedostatkov
Na základe skúseností získaných počas formálnej kontroly, odborného hodnotenia a identifikovaných najčastejších
nedostatkov, resp. problematických oblastí, je možné urobiť nasledovné závery, ktoré je vhodné využiť v ďalších
aktivitách a procesoch implementácie OP Výskum a vývoj:
- naďalej umožňovať žiadateľom o NFP konzultácie pred uzávierkou prijímania žiadostí o NFP spojené s kontrolou
formálnej správnosti
- pokračovať v organizovaní informačných seminárov pre žiadateľov o NFP s analýzou najčastejších chýb
v žiadostiach o NFP predložených v rámci predchádzajúcich výziev
- na základe nedostatkov identifikovaných pracovníkmi agentúry v procese formálnej kontroly žiadosti o NFP,
spresňovať pokyny v žiadosti o NFP
- na základe nedostatkov identifikovaných pracovníkmi agentúry v procese formálnej kontroly žiadosti o NFP,
odstraňovať nedostatky systému ITMS
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