
 

 
  

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

 ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program  

 

oznamuje žiadateľom 

 

ZMENU FORMÁLNYCH NÁLEŽITOSTÍ  V Ý Z V Y 

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci 
Regionálneho operačného programu 

ROP-2.1b-2012/01 

 

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program na základe §13 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z. z. 
o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov 
(ďalej aj „zákon o pomoci a podpore“) oznamuje žiadateľom zmenu formálnej náležitosti výzvy, ktorou 
je dátum uzavretia výzvy. K posunu dátumu uzavretia výzvy dochádza z dôvodu zabezpečenia 
dostatočného časového priestoru na vypracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo strany 
žiadateľov. V tejto súvislosti  sa text výzvy ROP-2.1b-2012/01 aktualizuje nasledovne: 

 

1. Titulná strana – identifikačné údaje výzvy: 

Pôvodný text 

„dátum ukončenia prijímania žiadostí o NFP: 28.9.2012
1
 

dátum ukončenia výzvy:   28.9.2012“. 

sa nahrádza textom 

„dátum ukončenia prijímania žiadostí o NFP: 14. 12. 2012
1
 

 dátum uzavretia výzvy:   14. 12. 2012
2
“. 

 

4. Časť 5.4 Termín predloženia žiadosti o NFP 

Pôvodný text 

„Žiadosť o NFP je možné predložiť výlučne v termíne, ktorý si žiadateľ vopred vybral a zarezervoval 
prostredníctvom rezervačných formulárov dostupných na internetovej stránke www.ropka.sk/rezervacia. 

V rámci výzvy ROP-2.1b-2012/01 sa prijímanie žiadostí o NFP bude realizovať od 2.5.2012 do 28.9.2012 (v 
prípade ak nedôjde k predĺženiu termínu), a to na adrese RO pre ROP, ktorá je uvedená v časti 1 tejto 
výzvy.  

Základné časové údaje súvisiace s výzvou ROP-2.1b-2012/01 sú nasledovné: 

 Termín vyhlásenia výzvy: 

20.2.2012 

                                                 
1
 Riadiaci orgán pre ROP môže posunúť dátum ukončenia priebežnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v závislosti od 

priebehu výzvy, najmä dosahovania úrovne indikatívnych regionálnych alokácií. Posunutie dátumu ukončenia priebežnej výzvy 
na predkladanie žiadostí o NFP bude oznámené a zverejnené na www.ropka.sk v sekcii tejto výzvy.  
2
 Riadiaci orgán pre ROP môže posunúť dátum uzavretia priebežnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v závislosti od 

priebehu výzvy, najmä dosahovania úrovne indikatívnych regionálnych alokácií. Posunutie dátumu uzavretia priebežnej výzvy 
na predkladanie žiadostí o NFP bude oznámené a zverejnené na www.ropka.sk v sekcii tejto výzvy. 

http://www.ropka.sk/rezervacia
http://www.ropka.sk/
http://www.ropka.sk/


 

 
  

 Sprístupnenie internetovej rezervácie termínov na predkladanie žiadostí o NFP na 
internetovom rezervačnom formulári dostupnom na www.ropka.sk/rezervacia: 

3
 

 od 19.3.2012 od 10:00 (až do uplynutia jednotlivých termínov na predloženie žiadostí o NFP, 
najneskôr však do 28.9.2012) 

4
 

 Prijímanie žiadostí o NFP na RO pre ROP: 

počas pracovných dní od 2.5.2012 do 29.6.2012 (1. hodnotiace kolo) 

počas pracovných dní od 1.8.2012 do 28.9.2012 (2. hodnotiace kolo) 

 Termín ukončenia výzvy: 

28.9.2012 (zároveň posledný možný termín na predkladanie žiadosti o NFP)“ 

 

sa nahrádza textom: 

„Žiadosť o NFP je možné predložiť výlučne v termíne, ktorý si žiadateľ vopred vybral a zarezervoval 
prostredníctvom rezervačných formulárov dostupných na internetovej stránke www.ropka.sk/rezervacia. 

V rámci výzvy ROP-2.1b-2012/01 sa prijímanie žiadostí o NFP bude realizovať od 2.5.2012 do 14.12.2012 
(v prípade ak nedôjde k predĺženiu termínu), a to na adrese RO pre ROP, ktorá je uvedená v časti 1 tejto 
výzvy.  

Základné časové údaje súvisiace s výzvou ROP-2.1b-2012/01 sú nasledovné: 

 Termín vyhlásenia výzvy: 

20.2.2012 

 Sprístupnenie internetovej rezervácie termínov na predkladanie žiadostí o NFP na 
internetovom rezervačnom formulári dostupnom na www.ropka.sk/rezervacia: 

5
 

 od 19.3.2012 od 10:00  pre 1. hodnotiace kolo  

 od 3.9.2012 od 10:00 pre 2. hodnotiace kolo (až do uplynutia jednotlivých termínov na 
predloženie žiadostí o NFP, najneskôr však do 14.12.2012) 

6
 

 Prijímanie žiadostí o NFP na RO pre ROP: 

počas pracovných dní od 2.5.2012 do 29.6.2012 (1. hodnotiace kolo) 

počas pracovných dní od 1.10.2012 do 14.12.2012 (2. hodnotiace kolo) 

 Termín ukončenia výzvy: 

14.12.2012 (zároveň posledný možný termín na predkladanie žiadosti o NFP) 

 

Ďalšie časti textu výzvy ROP-2.1b-2012/01 zostávajú nezmenené. 

 

V Bratislave dňa 30.7.2012 

 

Ľubomír Jahnátek 

minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
Slovenskej republiky 

                                                 
3
 Riadiaci orgán pre ROP zruší rezerváciu termínu v prípade, ak o to žiadateľ Riadiaci orgán pre ROP požiada prostredníctvom 

e-mailovej adresy zmenaterminu@ropka.sk.O zrušenie termínu je žiadateľ oprávnený požiadať najneskôr vo štvrtok v týždni 
predchádzajúcom týždňu, v ktorom má žiadateľ rezervovaný termín na predloženie žiadosti o NFP. 

4
 Termín 28.9.2012 môže byť predĺžený v prípade, že Riadiaci orgán pre ROP rozhodne o predĺžení trvania priebežnej výzvy.  

5
 Riadiaci orgán pre ROP zruší rezerváciu termínu v prípade, ak o to žiadateľ Riadiaci orgán pre ROP požiada prostredníctvom 

e-mailovej adresy zmenaterminu@build.gov.sk.O zrušenie termínu je žiadateľ oprávnený požiadať najneskôr vo štvrtok v týždni 
predchádzajúcom týždňu, v ktorom má žiadateľ rezervovaný termín na predloženie žiadosti o NFP. 

6
 Termín 14.12.2012 môže byť predĺžený v prípade, že Riadiaci orgán pre ROP rozhodne o predĺžení trvania priebežnej výzvy.  

http://www.ropka.sk/rezervacia
http://www.ropka.sk/rezervacia
http://www.ropka.sk/rezervacia
mailto:zmenaterminu@ropka.sk
mailto:zmenaterminu@land.gov.sk

