
Informácia o uvoľnení novej verzie 2.15 systému ITMS do prevádzky a dôsledky 

z toho vyplývajúce 
 

 

V dňoch 16. až 17. októbra 2011 bude do prevádzky uvoľnená verzia 2.15 ITMS. V týchto 

termínoch nebude verejná časť ITMS (portál ITMS) dostupná pre užívateľov. Uvoľnenie 

verzie 2.15 ITMS do prevádzky ovplyvní otvorené, rozpracované formuláre na portáli ITMS, 

pričom otvoreným formulárom sa rozumie stav, ak formulár ešte nebol na riadiaci orgán predložený 

prostredníctvom portálu ITMS, t.j. nebol ani jedenkrát importovaný do CORE časti ITMS.  

 

Vo vzťahu k žiadosti o NFP / žiadosti o platbu uvedené znamená: 

 

Všetky žiadosti o NFP / žiadosti o platbu, ktoré dňa 15. októbra 2011 nebudú prostredníctvom 

portálu ITMS predložené na riadiaci orgán, budú dňa 16.októbra 2011 automaticky zablokované voči 

ďalším zmenám zo strany prijímateľa. Systém v momente zablokovania žiadosti o NFP / žiadosti 

o platbu vytvorí PDF verziu tejto žiadosti o NFP / žiadosti o platbu s aktuálne evidovanými údajmi 

v portáli ITMS. PDF verzia žiadosti o NFP / žiadosti o platbu bude pre prijímateľa dostupná aj po 

uvoľnení verzie 2.15. Zablokovanú žiadosti o NFP / žiadosť o platbu nebude možné prostredníctvom 

portálu ITMS predložiť na riadiaci orgán. V prípade potreby predloženia zablokovanej žiadosti 

o NFP / žiadosti o platbu na riadiaci orgán, je prijímateľ, na základe PDF verzie tejto žiadosti o NFP / 

žiadosti o platbu a v nej obsiahnutých údajov, povinný vytvoriť novú žiadosti o NFP / žiadosť 

o platbu a túto spracovať. 

 

Žiadosť o platbu, ktorá má byť zo strany prijímateľa doplnená prostredníctvom portálu ITMS v čase 

uvoľnenia verzia 2.15, t.j. nachádzajú sa v stave na doplnenie – portál, nebude dňa 16. októbra 2011 

zablokovaná voči ďalším zmenám zo strany prijímateľa. Zmeny žiadosti o platbu vykonané 

prijímateľom v časovom intervale medzi prijatím výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti 

o platbu až do uvoľnenia verzie 2.15, nebudú po uvoľnení verzie 2.15 obsiahnuté v 

predmetnej žiadosti o platbu. Prijímateľ, po uvoľnení verzie 2.15, bude musieť predmetné zmeny 

opätovne zaevidovať na portáli ITMS v rámci predmetnej žiadosti o platbu.  

 

Vo vzťahu k monitorovacej správe projektu uvedené znamená: 

 

Údaje v rozpracovaných, neodoslaných monitorovacích správach projektu budú dňa 16. októbra 

2011 vymazané. Prijímateľ v takomto prípade bude musieť monitorovaciu správu projektu opätovne 

vyplniť. 

 

Vo vzťahu k žiadosti o aktiváciu konta pre portál ITMS uvedené znamená: 

 

Žiadateľ je v súvislosti s uvoľnením verzie 2.15 povinný žiadosť o aktiváciu konta pre portál ITMS 

odoslať do DataCentra na spracovanie najneskôr dňa 7. októbra 2011. Za odoslanie sa považuje 

predloženie žiadosti o aktiváciu konta v elektronickej podobe prostredníctvom portálu ITMS 

a súčasne v písomnej podobe na adresu DataCentra. DataCentrum do uvoľnenia verzie 2.15 spracuje 

iba korektne vyplnené a doručené žiadosti o aktiváciu konta. Od dňa 8. októbra 2011 až do 

uvoľnenia verzie 2.15 bude možnosť vytvárania žiadostí o aktiváciu konta pre portál ITMS 

zablokovaná. Vytváranie žiadostí o aktiváciu konta pre portál ITMS bude dostupné až po uvoľnení 

verzie 2.15. 

 

Na základe uvedeného, Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný 

program Životné prostredie odporúča, aby žiadatelia / prijímatelia prostredníctvom portálu 



ITMS najneskôr dňa 15. októbra 2011 na riadiaci orgán predložili otvorené, rozpracované 

žiadosti o NFP / žiadosti o platbu / monitorovacie správy projektu. V prípade, ak vzhľadom na 

stav rozpracovania a prípravy dokumentu nie je možné jeho odoslanie na riadiaci orgán, 

žiadateľ / prijímateľ predmetný dokument vypracuje nanovo po uvoľnení verzie 2.15 ITMS 

a to na základe automaticky vygenerovaného dokumentu vo formáte PDF. 

 

UPOZORNENIE: 

V prípade, že žiadateľ prostredníctvom ITMS Portálu importuje do CORE ITMS viac ako 

jednu elektronickú verziu určitej žiadosti o NFP za relevantnú sa bude považovať tá 

elektronická verzia žiadosti o NFP, ktorej identifikátor bude zhodný s príslušnou predloženou 

papierovou verziou danej žiadosti o NFP. 


