
Oznámenie č. 2 k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita 

životného prostredia konajúca v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako 

riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom odstránenie 

zrejmej nesprávnosti vo výzve s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68 (ďalej len „výzva“).  

 

Odstránenie zrejmej nesprávnosti bolo vykonané v súlade so znením podkapitoly 5.1 Podmienky zmeny 

zverejnenej výzvy.  

 

Predmetná zrejmá nesprávnosť bola identifikovaná v podmienke poskytnutia príspevku (ďalej len „PPP“) č. 9 

Podmienky splnenia kritérií pre výber projektov v tabuľke hodnotiaceho kritéria 4.3 Finančná charakteristika 

žiadateľa v bunkách Index VS subjektu s dobrou finančno-ekonomickou situáciou a subjektu s veľmi silnými 

finančnými problémami. Pôvodné ako aj zmenené hodnoty Indexu VS zmienených subjektov sú uvedené nižšie, 

pričom sú zvýraznené červenou farbou. 

 

Pôvodné znenie tabuľky: 

Spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria Index VS 
Počet 

bodov  

Subjekt s veľmi silnými finančnými problémami  > 7,00 0 

Subjekt s neurčitou finančnou situáciou 5,00-7,00 3 

Subjekt s dobrou finančno-ekonomickou situáciou  < 5,00 6 

 

Znenie po odstránení zrejmej nesprávnosti: 

Spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria Index VS 
Počet 

bodov  

Subjekt s veľmi silnými finančnými problémami  < 5,00 0 

Subjekt s neurčitou finančnou situáciou 5,00 - 7,00 3 

Subjekt s dobrou finančno-ekonomickou situáciou  > 7,00 6 

 

Odstránením zrejmej nesprávnosti bola predmetná tabuľka zosúladená s: 

 znením textu výzvy, PPP č. 9, hodnotiaceho kritéria 4.3 Finančná charakteristika žiadateľa; 

 znením textu príručky pre žiadateľa, podkapitoly 3.1, Prílohy č. 7 ŽoNFP Ukazovatele finančnej situácie 

žiadateľa; 

 parametrami hodnotiacej stupnice uvedenými v riadkoch 30 a 32 hárku Verejný sektor + NÚJ 

metodického dokumentu Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie žiadateľa, verzia 2.1; 

 cieľmi a logikou hodnotiaceho kritéria 4.3 Finančná charakteristika žiadateľa, keďže v pôvodnom znení 

subjekt s reálne dobrou finančno-ekonomickou situáciou reprezentovaný vysokým indexom VS by bol 

označený ako subjekt s veľmi silnými finančnými problémami, ktorému by neboli pridelené žiadne body.  

 

Pre posilnenie právnej istoty poznamenávame, že predmetná zrejmá nesprávnosť nemá vplyv na hodnotenie 

ŽoNPF. To znamená, že všetky ŽoNPF predložené ku dňu zverejnenia oznámenia ako aj po jeho zverejnení budú 

posudzované v znení po odstránení predmetnej zrejmej nesprávnosti. 

 

 


