
Oznámenie č. 1 k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-79 

 

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 v súlade s podkapitolou 5.3 výzvy 

s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-79 (ďalej len „výzva“) oznamuje žiadateľom úpravu, ktorá nie je zmenou 

výzvy. 

 

Úprava, ktorá nie je zmenou výzvy bola vykonaná vo výzve v PPP č. 13 - Podmienky splnenia kritérií pre výber 

projektov časť Výberové kritériá a Prílohe č. 10 ŽoNFP – Dokumentácia k oprávnenosti výdavkov.  

 

V PPP č. 13 výzvy v časti Výberové kritériá sa zosúladila merná jednotka (EUR / MW) s mernou jednotkou (mil. 

EUR / MW) uvedenou v časti Hodnotiace kritériá v rámci hodnotiaceho kritéria 1.2. V Prílohe č. 10 ŽoNFP 

v hárku Value for Money sa v bunke CDE31 zosúladila merná jednotka (EUR / MW) s mernou jednotkou 

uvedenou v bunke C19 (mil. EUR / MW). Zároveň sa do textu bunky AB31 zakotvila merná jednotka (mil. EUR 

/ MW) a v bunkách B20 až D22 bola nastavená automatická zmena podfarbenia bunky v závislosti od 

vypočítanej hodnoty Value for Money.  

 

Cieľom úpravy dokumentácie bolo zlepšenie informovanosti žiadateľa a odstránenie jeho pochybností 

ohľadne počtu získaných bodov na základe výpočtu Value for Money. Keďže v pôvodnej prílohe bola hodnota 

Value for Money automaticky vypočítaná v mernej jednotke EUR/MW, pričom limitné hodnoty boli 

ustanovené v mernej jednotke mil.EUR/MW, bol žiadateľ za účelom získania informácie o získaných bodoch 

v rámci HK 1.2 nútený prepočítať získanú hodnotu Value for Money z mernej jednotky EUR/MW na mernú 

jednotku mil.EUR/MW. 

 

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

hodnotenie ŽoNFP. To znamená, že všetky ŽoNFP predložené ku dňu zverejnenia oznámenia ako aj po jeho 

zverejnení budú posudzované rovnako.  

 

Ak v čase zverejnenia tohto oznámenia má už žiadateľ Prílohu č. 10 ŽoNPF vypracovanú, je oprávnený v rámci 

ŽoNFP hodnotenej v prvom hodnotiacom kole predložiť pôvodnú prílohu. Upozorňujeme, že ŽoNFP, ktoré 

budú zaradené do 2.hodnotiaceho kola už budú musieť obsahovať aktualizovanú Prílohu č. 10 ŽoNFP. 

 

Zmeny vykonané týmto oznámením nemajú negatívny dopad na uplatňovanie princípu nediskriminácie a 

transparentnosti. 

 

 


