
 

 
 
 
 

Informácia o oprave textu pre výzvu: 
 

kód výzvy:       OPŽP-PO4-10-1 – zverejnená dňa 1.2.2010 
 
 
Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné 
prostredie si dovoľuje informovať žiadateľov o nasledovnej oprave textu pre uvedenú 
výzvu: 
 
1. úprava dokumentu "Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok 
z ERDF/KF (pod 25 MEUR verzia 3.7) 
 
Za účelom spresnenia informácie pre žiadateľa pri vypracovávaní žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok sa znenie Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok 
z ERDF/KF (pod 25 MEUR verzia 3.7) vo vzťahu k príspevku projektu k napĺňaniu cieľov 
Horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj mení nasledovne: 
 

V kapitole 3.2 Postup pri vypracovaní ŽoNFP a prílohy 1 Opis projektu, podkapitole 
3.2.1. Formulár žiadosti o NFP a postup pri jeho vypracovaní, bod 15. Súlad 
s horizontálnymi prioritami, v texte k časti 15. B: Trvalo udržateľný rozvoj sa na str. 51 
úvodný text v znení:  

„Uveďte a krížikom v poli príslušnej možnosti („áno“ alebo „nie“) vyznačte, či projekt 
prispeje k napĺňaniu cieľov Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja, schválenej 
uznesením vlády SR č. 978/2001. Materiál je zverejnený na stránke: 
(http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/F34F511CC50CD268C1256ADA003D484F?
OpenDocument). 

Ak áno, výstižne a prehľadne špecifikujte, akým spôsobom. Za účelom konkretizácie 
Vášho tvrdenia zároveň uveďte, či a akým spôsobom Vás projekt prispieva k plneniu úloh 
Akčného plánu trvalo udržateľného rozvoja v SR na roky 2005 – 2010, schváleného 
uznesením vlády SR č. 274/2005. Materiál je zverejnený na stránke: 
(http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/171BAC19741F61DBC125703B003A01AE?
OpenDocument).“ 

nahrádza novým textom v nasledujúcom znení: 

„Uveďte a krížikom v poli príslušnej možnosti („áno“ alebo „nie“) vyznačte, či 
projekt prispeje k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority trvalo udržateľný 
rozvoj. Ak áno, výstižne a prehľadne špecifikujte, akým spôsobom. 
Pri identifikácii príslušnej možnosti („áno“ alebo „nie“) je potrebné brať do 
úvahy, že k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority trvalo udržateľný rozvoj 
prispeje projekt, v ktorého prípade jeho oprávnené alebo neoprávnené výdavky, 
resp. ich časť sú použité na zvýšenie ekonomickej prosperity, zvýšenie kvality 
životného prostredia, sociálnu solidaritu a inklúziu a vyrovnaný regionálny 
rozvoj. Podrobnejšiu špecifikáciu čiastkových cieľov horizontálnej priority trvalo 
udržateľný rozvoj nájdete na stránke:  
http://sepavs.vlada.gov.sk/7589/horizontalna-priorita-trvalo-udrzatelny-
rozvoj-2007-2013.php , 
a to v aktuálnej verzii dokumentu Systém koordinácie a implementácie 
horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj na roky 2007 – 2013, kapitola 4. 



Zároveň je potrebné rešpektovať aj relevanciu prioritných osí jednotlivých 
operačných programov, obsiahnutú v prílohe č. 1 uvedeného dokumentu, kde sú 
vo vzťahu k jednotlivým prioritným osiam Operačného programu Životné 
prostredie identifikované príslušné ciele horizontálnej priority trvalo udržateľný 
rozvoj (v číslovaní uvedenom v kapitole 4.).  

Za účelom konkretizácie Vášho tvrdenia zároveň uveďte, či a akým spôsobom 
Vás projekt prispieva k plneniu úloh Akčného plánu trvalo udržateľného rozvoja 
v SR na roky 2005 – 2010, schváleného uznesením vlády SR č. 274/2005. 
Materiál je zverejnený na stránke: 
(http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/171BAC19741F61DBC125703B
003A01AE?OpenDocument). 

 
Zostávajúce časti textu počnúc vetou „Uveďte číslo a názov hlavnej úlohy...“ 

na str. 52 sa nemenia a zostávajú zachované. 
 
Uvedené úpravy nemajú vplyv na zmenu podmienok vyhlásenej výzvy na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, na jej zrušenie, resp. 
pozastavenie, v zmysle ustanovení zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore 
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov. 
 
Ostatné dokumenty zverejnené v rámci vyššie uvedenej vyhlásenej výzvy ostávajú bez 
zmeny. 
 
 
 
V Bratislave, 18.februára 2010 
 
 
 
                                                                          doc. Ing. Jozef Medveď, PhD. 

 minister životného prostredia SR, v.r. 
 


