
Dokumentácia k Protokolu o výbere ŽoPr IROP 

 
A. VÝZVA 

1. Príslušný Indikatívny harmonogram výziev s podpisom 

2. Kompletná Výzva platná pre uzávierku daného hodnotiaceho kola s prílohami 

3. Kontrolný záznam návrhu Výzvy (príloha 1 IM) 

4. Kontrolný záznam disponibilnej alokácie k výzve (príloha 2 IM) 

5. Schvaľujúce stanovisko RO IROP k danej výzve (email) 

6. Sken zverejnenia Výzvy 

7. Čestné vyhlásenia o nestrannosti  a konflikte záujmov všetkých pracovníkov a členov MAS 

(štatutárov), ktorí sa podieľali na príprave a implementácii danej Výzvy (Príloha 6 IM) 

 

B. ŽIADOSTI O PROJEKT 
každá ŽoPr by mala byť v samostatnom priečinku s nasledovnými podpriečinkami:  

1. Kompletná ŽoPr so všetkými prílohami ako boli doručené (v podstate DVD čo Vám dá žiadateľ) – 

pozor na dátumy dokumentov 

Prieskum trhu – PHZ vrátane 

- Určenia PHZ a Zápisu z prieskumu (prípadne poverenie na výkon VO) 

- Výzva na PHZ vrátane špecifikácie 

- Emaily o oslovení firiem, Výpisy OR firiem ktoré oslovujete (stačí z internetu najneskôr 

v čase, keď ste ich oslovili emailom) 

- Emaily o doručení ponuky a Cenové ponuky 

Výzva na prieskum trhu  

- komplet dokumentácia Výzvy,  

o text výzvy 

o špecifikácia predmetu zákazky (ak je samostatne spracovaná) 

o odporúčam vlastný formulár Cenovej ponuky 

o návrh zmluvy ... 

- sken zverejnenia výzvy (ak bola zverejnená) 

- Tabuľka zasielaná CKO v rámci zadávania zákaziek nad 15 000 € (Metodický pokyn CKO 14 

Príloha 1) 

- Email odoslania tabuľky na zakazkycko@vlada.gov.sk  v rovnaký deň ako zverejnenie / 

odoslanie výzvy 

- Sken zverejnenia na www.partnerskadohoda.gov.sk  

2. Prijatie a registrácia ŽoPr  

• Preberací/prijímací protokol odporúčam vytvoriť si vytvoriť formulár kde budú uvedené všetky 

údaje vrátane prideleného kódu, a spôsob a dátum odoslania, dátum doručenia, v prípade 

osobného doručenia podpis/pečiatka doručiteľa 

• Sken obálky 

3. Administratívna kontrola 01 

• Kontrolný záznam z Administratívneho overenia (príloha 21 IM) 

• Dokladovanie overenia splnenia PPP t.j. napr.  

- de minimis excell z webu, Evidencia a monitorovanie pomoci:  IS SEMP 

(https://semp.kti2dc.sk/ ) 

-  Transparentnosť štátnej pomoci – rozhranie EK 

(https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/results ) 

- právna forma, prepojenosť podnikov napr. webové portály: Register účtovných závierok, 

Obchodný vestník, FOAF, OR, ŽR  

- nelegálne zamestnávanie – Inšpektorát práce  

- zákaz prijímať dotácie – Zoznam odsúdených osôb Generálna prokuratúra 
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- výpis z LV , prípadne katastrálna mapa zo ZBGIS.skgeodesy.sk alebo katasterportal.sk 

- výzva na VO – sken web stránky 

- prípadne iné podľa vlastného uváženia a podmienok Vašej výzvy 

- zverejnenie Výzvy na CKO (www.partnerskadohoda.gov.sk) 

 

4. Doplnenie ŽoPr 

• Výzva na doplnenie (Príloha 9 IM) 

• Sledovanie zásielky Výzvy na doplnenie – Pošta (dôležitý dátum prevzatia, od kedy plynie 

doba na doplnenie a odoslania – začína doba pozastavenia konania) 

• Kompletná dokumentácia doplnenia ŽoPr vrátane doplňujúcich dokladov, alebo vysvetlení 

• Sken obálky doplnenia 

• Protokol o prevzatí v prípade osobného doručenia alebo Sledovanie zásielky Doplnenia 

(sledujete dátum odoslania, samozrejme aj doručenia – doba pozastavenia konania) 

5. Administratívna kontrola 2 pod doplnení 

• Kontrolný záznam z Administratívneho overenia 

 

C. ODBORNÉ  HODNOTENIE 
1. Pridelenie OH 

• Email  - Žiadosť o pridelenie (dátumom podania žiadosti sa pozastavuje proces kontroly a 

hodnotenia) 

• (Oznámenie o dátume losovania OH (ak Vám príde) – email) 

• Email - Oznámenie o pridelení OH (deň po doručení sa obnovuje proces kontroly a 

hodnotenia) 

2. Oslovenie OH  

• Email  - Výzva hodnotiteľom na účasť na OH so žiadosťou o spätné potvrdenie prečítania - 

odporúčam z pohľadu OH aby obsahovala nasledovné informácie  

- Počet ŽoPr  

- Špecifický cieľ:  

- Odmena: xy,‐ € v hrubej mzde na DoVP 

- Termín OH:       xy       od xx hod. 

- Miesto OH:  

- Zoznam ŽoPr: v prílohe 

- Poznámka: žiadame nahlásiť prípadný konflikt záujmov s ReS,  

• Odpovede OH 

• Prípadné oslovenie náhradníkov 

• Pokiaľ odmietnu OH  - Email Oznámenie a žiadosť na RO IROP o pridelenie druhých OH 

(opätovne sa pozastavuje proces hodnotenia) – postup sa zopakuje 

3. Oznámenie termínu OH 

• Email RO IROP o termíne OH  

4. Zmluvy OH 

• Dohody o VP s OH vrátane 

- Dohoda o VP – treba si upraviť ten vzor 

- Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa aktuálnej legislatívy 

- Súhlas s poukazovaním mzdy na účet 

- Odporúčam Súhlas so zasielaním výplatnej pásky elektronicky 

5. Školenie a Dokumentácia OH 

• Ku každému OH doložiť nasledovnú dokumentáciu 

- Čestné vyhlásenie o nestrannosti 

- Zoznam pridelených ŽoPr 

- Potvrdenie o oboznámení sa s podmienkami odborného hodnotenia 
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- Preberací protokol 

• Zápis zo školenia OH, mal by byť podrobný a obsahovať 

- Úvod – čo je predmetom školenia 

- Proces a obsah odborného hodnotenia okrem iného odporúčam uviesť zoznam 

všetkých dokumentov, ktoré im poskytnete 

a. Stratégia CLLD v aktuálnej verzii 

b. Schválený Koncept implementácie stratégie CLLD 

c. Výzva 

d. Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov 

e. Zoznam merateľných ukazovateľov 

f. Kritériá pre výber projektov k danej výzve 

g. Príručka pre OH MAS vrátane prílohy Etický kódex 

h. Hodnotené ŽoPr vrátane všetkých príloh po prípadnom doplnení 

i. Kontrolný záznam k administratívnemu hodnoteniu 

j. Databáza schválených projektov v rámci výziev MAS 

k. Vzor vyplnenia HH 

l. Hodnotiace hárky k jednotlivým ŽoPr 

- Podmienky výzvy a vašej stratégie – špecifiká územia 

- Výberové a hodnotiace kritériá  

• odporúčam ku každému kritériu aspoň 1 veta ako má OH postupovať 

• je potrebné zadefinovať pre 5.1.1 čo je pre Vás územie trhu (dané územie, 

regionálny trh) – odporúčam územie MAS 

• ak máte podmienku značky kvality – doplniť tam vaše miestne značky 

a certifikáty 

• pracovné miesto pre osobu zo znevýhodnených skupín - ak ich nemáte 

explicitne uvedené vo výzve, tak ich vymenujete tu – môžete si dať podľa 

vlastného uváženia – napr. mladí ľudia do xy rokov a pod 

- Konflikt záujmov – iba citácia a upozornenie 

• Prezenčná listina zo školenia OH 

• Databáza schválených projektov v rámci výziev MA (prípadne ako to máte formulované) – 

Dokument, tabuľka, zoznam, alebo Zápis, že nebol zatiaľ žiaden s podpisom a pečiatkou 

6. Hodnotiace hárky 

• Skeny HH podľa ŽoPr podľa zverejneného vzoru 

 

D. VÝBER ŽOPR 
1. Sken Protokolu o výbere ŽoPr 

2. Tabuľka – prehľad Priebehu vyhodnocovania projektov – evidencia plynutia času, dátumy od 

Uzávierky po odoslanie Protokolu – aby ste sa zmestili do 30 dní 

 

E. KONTROLA VO 
1. Predloženie VO  

• Žiadateľ (užívateľ) je povinný predložiť dokumentáciu VO bezodkladne po podpise zmluvy 

s dodávateľom, najskôr však po nadobudnutí účinnosti zmluvy o príspevku. 

• Žiadateľ môže opakovať VO maximálne 1x   

• Ak žiadateľ určil výšku príspevku na základe vykonaného VO (pričom VO predložil ako súčasť 

ŽoPr), tak by mal VO predložiť následne ešte raz na kontrolu po účinnosti zmluvy o príspevku, 

alebo môže vyhlásiť nové VO a predložiť nové VO. 

2. Zákazky iné ako s nízkou hodnotou (podlimitné).  

• MAS vykoná kontrolu vecného súladu predmetu zákazky s predmetom projektu 

• MAS vykoná kontrolu kompletnosti dokumentácie  



• MAS vykoná vyššie uvedené kontroly VO  (zrejme s využitím Kontrolného zoznamu k VO) do 

25 pracovných dní od jej predloženia 

• V prípade Výzvy na doplnenie VO začne plynúť nová lehota 25 dní po doručení doplnenia 

• Po skontrolovaní a skompletovaní dokumentácie VO ju MAS odstúpi na RO IROP  

prostredníctvom ITMS (asi aj vrátane Kontrolného zoznamu z VO) 

• MAS to musí nahrať do ITMS najneskôr pred podaním ŽoP 

• Odbornú kontrolu vykonáva (povinne ku MAS deleguje na) RO IROP 

• RO IROP vykoná kontrolu do 20 pracovných dní 

• V prípade Výzvy na doplnenie VO začne plynúť nová lehota 20 dní po doručení doplnenia 

• RO IROP informuje o „Výsledok kontroly“ 

• MAS vydá „Správu z kontroly“  

• Súčasťou Správy z kontroly je Kontrolný zoznam k VO“ 

3. Zákazky s nízkou hodnotou 

• MAS vykoná kompletnú kontrolu VO vlastnými kapacitami do 20 pracovných dní od jeho 

predloženia 

• V prípade Výzvy na doplnenie VO začne plynúť nová lehota 20 dní po doručení doplnenia 

• Závery spracuje do Správy z kontroly, ktorej súčasťou je aj Kontrolný zoznam k VO“ 

• V prípade návrhu finančnej opravy informuje RO IROP 

• RO IROP môže vykonať kontrolu daného VO a návrhov MAS 

4. Obsah dokumentácie VO 

• Musí byť kompletná dokumentácia z bodu B /1 vyššie 

• Poverenie na vykonanie VO (pracovník, alebo firma) 

• Vyhlásenie o nestrannosti a dôvernosti štatutára a poverenej osoby 

• Oslovenie 

- Výpisy z OR/ŽR z webu potenciálnych uchádzačov (dátum pred odoslaním oslovenia) 

- Emaily, listy s odoslaním výzvy potenciálnym uchádzačom 

- Doručenky (email, pošta) 

•  Ponuky 

- emaily, obálky (sledovanie pošty) s doručením ponúk 

- ponuky s vyplneným formulárom Ponuky a plnením špecifikácií 

• Zriadenie komisie VO (nemusí)  

• Čestné vyhlásenia o konflikte záujmov všetkých, ktorí sa podieľajú na výbere (komisia, 

poverený pracovník) 

• Záznam z VO a výber víťazného uchádzača 

• Oznámenie o výsledku VO (email) 

• Pripravíte návrh zmluvy s víťazným uchádzačom 

• Oslovenie víťazného uchádzača so žiadosťou o doloženie: 

- Kompletných údajov firmy dodávateľa 

- Originál ponuky ak bola poslaná emailom 

- Výpis z RT štatutárov 

- Výpis z RT firmy – si stiahnete sami cez OVERSI s daným dátumom  

- Čestné vyhlásenie o konflikte záujmov všetkých štatutárov 

- Originál Výpis z OR/ RT (??? nie vždy ho chcú, ale odporúčam) 

- Podpísaný návrh zmluvy, ktorý mu zašlete ako súčasť oslovenia 

• Zmluva s dodávateľom 

V prípade ak je výška príspevku 50% a menej celkovej sumy, postačuje asi zjednodušená 

dokumentácia, ale do akej miery zjednodušená netuším. Vždy musí byť vykonaný prieskum trhu za 

účelom preukázania efektivity výdavkov Napr. by možno postačili výstupy PHZ a víťazný uchádzač: 

Špecifikácia - zverejnené podmienky výzvy - cenníky z webu – vyhodnotenie - objednávka 

 



 

Odporúčam ako výšku príspevku v ŽoPr. uvádzať VŽDY PHZ, aj v prípade ak už majú ukončené VO a podpísanú 

zmluvu s dodávateľom. Nakoľko toto VO podlieha kontrole, tak  výsledná suma VO nie je relevantná pre 

určenie výšky príspevku v ŽoPr.  

Všetky emaily odporúčam vo forme pdf (tlačiť ako pdf) 

Odporúčam celú dokumentáciu štrukturovať prehľadne formou podpriečinkov, pdf dokumety dávať ako jeden 

dokument (napr. DoVP s prílohami) 

Dôležitá je práca s predkladateľmi projektov – zásadne odporúčam, aby ku každému kritériu výberovému či 

hodnotiacemu mali žiadatelia v ŽoPr spracovaný samostatný odsek aj s odvolaním o ktoré kritérium sa jedná. 

A to aj v prípade ak nespĺňajú niektoré kritérium tak to tam napísať. Mali by sa snažiť to písať tak, že to dostane 

do rúk človek (OH), ktorý nepozná danú situáciu, tak ju musia dostatočne objasniť. Odporúčam, aby MAS urobili 

takú mustru pre žiadateľov. PPZOR na popis rizík – sú potrebné! 

Kontrolný hárok pre VO – VO sa ešte na RO IROP nezačalo riešiť, napriek urgeniciám spred roka  


