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Činnosti MF SR v rámci schémy 
technickej pomoci pre PPP

Operačný program Operačný program –– Technická pomoc Technická pomoc 
(2007(2007–– 2013), cca 10,5 mil. EUR2013), cca 10,5 mil. EUR

�� metodické usmerňovanie zadávateľov pri metodické usmerňovanie zadávateľov pri �� metodické usmerňovanie zadávateľov pri metodické usmerňovanie zadávateľov pri 
príprave PPP projektovpríprave PPP projektov

�� zabezpečovanie poradenských služieb zabezpečovanie poradenských služieb 
(konzultačná a finančná podpora)(konzultačná a finančná podpora)

�� školenia, semináre aškolenia, semináre a workshopy pre workshopy pre 
potenciálnych účastníkov PPP zpotenciálnych účastníkov PPP z verejného verejného 
sektora sektora 



Konzultačná a finančná podpora

�� predloženie a výber projektových zámerov predloženie a výber projektových zámerov 
�� verejné obstaranie poradenských služieb na vypracovanie verejné obstaranie poradenských služieb na vypracovanie 

štúdie realizovateľnosti k vybranému PPP projektuštúdie realizovateľnosti k vybranému PPP projektu
�� financovanie nákladov na štúdie realizovateľnosti (cca 250 financovanie nákladov na štúdie realizovateľnosti (cca 250 

mil. Sk 2007 mil. Sk 2007 –– 2013)2013)
zastúpenie MF SR v Riadiacom výbore vybraného PPP projektu zastúpenie MF SR v Riadiacom výbore vybraného PPP projektu �� zastúpenie MF SR v Riadiacom výbore vybraného PPP projektu zastúpenie MF SR v Riadiacom výbore vybraného PPP projektu 
–– kontrola dodržiavania metodík vydaných MF SRkontrola dodržiavania metodík vydaných MF SR

�� zabezpečenie školení pre členov Riadiaceho výboru a zabezpečenie školení pre členov Riadiaceho výboru a 
Realizačného tímuRealizačného tímu

Dokumenty:Dokumenty:
�� Osnova projektového zámeru a kritériá na pre výber Osnova projektového zámeru a kritériá na pre výber 

projektového zámeru (UV č. 80/2008)projektového zámeru (UV č. 80/2008)
�� Príručka pre predkladateľa projektového zámeru Príručka pre predkladateľa projektového zámeru 

(www.finance.gov.sk)(www.finance.gov.sk)
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Časový harmonogram predkladania 
projektových zámerov

HODNOTIACE 
OBDOBIE

riadny termín 
predloženia 

projektových zámerov

náhradný termín 
predloženia 

projektových zámerov

1. 31. augusta 2008 28. február 2009

2. 31. augusta 2009 28. február 2010

3. 31. augusta 2010 28. február 2011

4. 31. augusta 2011 29. február 2012

5. 31. augusta 2012



1. Projektový zámer:

Zriadenie koordinačného strediska integrovaného záchranného 
systému, vybudovanie podzemných priestorov garáží a 

plynotesného krytu pre účely organizácií štátnej správy sídliacich 
v budove Obvodného úradu v Banskej Bystrici

Eliminačné kritérium
výsledok 

hlasovania RV

1.Spracovanie projektového zámeru v súlade 
s predpísanou osnovou projektového zámeru

kritérium nesplnené
s predpísanou osnovou projektového zámeru

2. Poskytovanie verejnej služby kritérium splnené

3. Zapojenie súkromného partnera (financovanie + 
výstavba + prevádzka) kritérium splnené

4. Minimálna dĺžka trvania projektu kritérium splnené

5. Investičné náklady projektu kritérium splnené

6. Inštitucionálne PPP kritérium nesplnené

7. Nefinancovanie projektu zo zdrojov EU kritérium splnené



2. Projektový zámer:

Komplexná modernizácia Ústrednej vojenskej nemocnice SNP 
v Ružomberku

Eliminačné kritérium
výsledok 

hlasovania RV

1.Spracovanie projektového zámeru v súlade 
s predpísanou osnovou projektového zámeru

kritérium splnené

kritérium splnené2. Poskytovanie verejnej služby kritérium splnené

3. Zapojenie súkromného partnera (financovanie 
+ výstavba + prevádzka) kritérium splnené

4. Minimálna dĺžka trvania projektu kritérium splnené

5. Investičné náklady projektu kritérium splnené

6. Inštitucionálne PPP kritérium splnené

7. Nefinancovanie projektu zo zdrojov EU kritérium splnené



Výberové kritérium max. počet bodov počet získaných bodov

A. Investičné náklady projektu spolu max. 20 -

> 3 000 mil. Sk 20 20

500 – 3 000 mil. Sk 10 -

B. Možné zapojenie súkromného partnera - design 10 10

C. Spoločensko – ekonomický prínos spolu max. 50 -

C.1 Strategická priorita 20 20

C.2 Cieľová skupina (pôsobnosť projektu) – jedna z nasledujúcich 10 -

Celoštátna 10 10

Krajská 5 -Krajská 5 -

Okresná 2 -

Miestna 0 -

C.3 Ďalšie spoločensko – ekonomické prínosy 0 až 10 7

C.4 Naplnenie legislatívy EÚ a SR 10 0

D. Forma spoplatnenia – jedna z nasledujúcich spolu max. 20 -

Úplné priame spoplatnenie užívateľov 20 -

Čiastočné spoplatnenie užívateľov 10 -

Nepriame spoplatnenie 0 0

Spolu počet získaných bodov (zo 100 možných) 67


