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Správu o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok (ďalej len „správa“) pripravuje Fond sociálneho rozvoja na základe Systému 

riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 

v platnom znení. 

Predmetom správy je zhodnotenie výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.3/01, vyhlásenej 

Fondom sociálneho rozvoja. 

Cieľom správy je podanie podrobných informácií o samotnej výzve, žiadateľoch, 

prijatých žiadostiach a schvaľovacom procese. Správa obsahuje štatistické informácie 

o priebehu výzvy, informácie o žiadateľoch a predložených žiadostiach, zabezpečení 

informovanosti verejnosti, vyskytujúcich sa problémov v priebehu vyhlásenia výzvy 

a pri predkladaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“). 

Obsahom správy sú aj informácie o procese, priebehu a výsledkoch kontroly formálnej 

správnosti, odborného hodnotenia a výberu žiadostí o NFP. 

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VÝZVE 

       Výzva bola vyhlásená dňa 01.04.2010 s dátumom uzavretia najneskôr 31.05.2010. 

Termín uzavretia výzvy bol posunutý na 07.06.2010, resp. pre štátne rozpočtové organizácie 

do 14.06.2010, z dôvodov technických problémov v ITMS.  

Alokácia na predmetnú výzvu bola 1 000 000,- EUR. Alokácia bola navýšená 

na 2 500 000,- EUR. V predmetnej výzve na predkladanie žiadostí o NFP je oprávnené 

obstaranie dlhodobého majetku (hmotného aj nehmotného) formou krížového financovania 

do výšky maximálne 15 % z celkových oprávnených výdavkov. 

V rámci výzvy bolo možné využiť inštitút partnerstva. 

1.1 CIEĽ  VYHLÁSENEJ VÝZVY:  

Cieľom výzvy je riešenie problémov SR na trhu práce so zámerom zvyšovania 

dostupnosti a skvalitňovania služieb zameraných na podporu zosúladenia rodinného 

a pracovného života. Harmonizovanie rodinného a pracovného zázemia je základným 

predpokladom pre plnohodnotné zapojenie potenciálnej pracovnej sily na trhu práce. 

1.2 OPRÁVNENÉ AKTIVITY 

Rámcová aktivita 2.3.1. Podpora uľahčenia vstupu a udržania sa na trhu práce 

pre osoby s rodinnými povinnosťami.  



                                                  

                                                                                                                        
 

Podaktivity: 

� poskytovanie informačných služieb a poradenstva (napr. tútorstvo, poradenstvo 

prostredníctvom femkubátorov); 

� účasť na vzdelávaní a príprave pre trh práce osôb s rodinnými povinnosťami; 

� podpora motivácie zamestnávateľov v záujme vytvárania flexibilných foriem 

pracovných miest (napr. telework, zdieľané pracovné miesto atď.); 

� inovatívne formy starostlivosti o blízke osoby počas školiacich a vzdelávacích 

aktivít (ide o sprievodnú aktivitu projektu a nie o samostatnú aktivitu); 

� podpora rozvoja služieb zameraných na získavanie základných zručností žien 

pre zabezpečovanie starostlivosti o rodinu, riešenie krízových a záťažových 

rodinných situácií, poskytovanie tútorstva a mentorovania v tejto oblasti s dôrazom 

na ženy z etnických minorít. 

1.3 OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA  

Oprávnenými žiadateľmi v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok OP ZaSI – FSR – 2010/2.3/01 sú: 

� štátne rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené v súlade so zákonom 

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov; 

� obce a mestá, v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení; 

� združenia miest a obcí, založené v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 

a v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb.;  

� VÚC a úrady samosprávneho kraja, zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 

územných celkoch;  

� občianske združenia v súlade so zákonom SNR č. 83/1990 Zb. o združovaní 

občanov;  

� nadácie založené v súlade so zákonom č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov;  



                                                  

                                                                                                                        
 

� neziskové organizácie, založené v súlade so zákonom č. 213/1997 Z.z. 

o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. 

Potenciálni žiadatelia neboli oprávnení žiadať o NFP, ak im bola poskytnutá pomoc 

vo forme nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy č. OP ZaSI – FSR – 

2009/2.3/03. V rámci tejto skutočnosti sa vykonalo preverenie schválených žiadostí o NFP 

v rámci výzvy č. OP ZaSI – FSR – 2009/2.3/03.  

1.4 OPRÁVNENÉ CIEĽOVÉ SKUPINY 

� zamestnanci s rodinnými povinnosťami; 

� osoby dlhodobo vzdialené od trhu práce; 

� osoby, uchádzači a záujemcovia o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami; 

� ženy z etnických minorít; 

� zamestnávatelia, SZČO; 

� malí a strední podnikatelia; 

� partneri, ktorých problémy sú riešené príslušným projektom. 

1.5 MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU  

Oprávneným miestom realizácie projektov je územie spadajúce pod cieľ Konvergencia. 

V prípade SR ide na úrovni NUTS III o sedem samosprávnych krajov: 

� Trnavský, 

� Trenčiansky, 

� Nitriansky, 

� Žilinský, 

� Banskobystrický, 

� Prešovský; 

� Košický. 

1.6 DĹŽKA TRVANIA REALIZÁCIE PROJEKTU 

Minimálna dĺžka realizácie projektu je stanovená na 6 mesiacov.  

Maximálna dĺžka realizácie projektu je stanovená na 18 mesiacov od začatia realizácie 

projektu. 



                                                  

                                                                                                                        
 
1.7 FINANCOVANIE  

Alokácia finančných prostriedkov v rámci tejto výzvy:  1 000 000,00 € (dodatočne 

zmenená na 2 500 000,00 €) 

Výška pomoci: 

Minimálna výška pomoci na jeden projekt:  30 000 € 

Maximálna výška pomoci na jeden projekt: 100 000 € 

 

Štruktúra financovania celkových oprávnených výdavkov podľa formy pomoci, zdrojov 

a prijímateľov:  

I. Organizácie štátnej správy 

 

A. Spolufinancovanie z ESF:   85 % 

B. Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 15 % 

Spolu 100 % 

 

II. Iné subjekty verejnej správy, VÚC, obce 

 

A. Spolufinancovanie z ESF:   85 % 

B. Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 10 % 

C. Spolufinancovanie zo zdrojov žiadateľa:   5 % 

Spolu 100 % 

 

III. Súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci (vrátane mimovládnych organizácií) 

A. Spolufinancovanie z ESF:   80,75 % 

B. Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 14,25% 

C. Spolufinancovanie zo zdrojov žiadateľa:    5 % 

Spolu 100 % 

2. PROCES SCHVAĽOVANIA ŽIADOSTÍ O NFP 

2.1 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

  Vyhlásenie výzvy 1.04.2010  

Predkladanie ŽoNFP od  1. 04.2010  



                                                  

                                                                                                                        
 
Uzávierka výzvy  31.05.20101 

Posudzované časové obdobie 

výzvy  
01.04.2010 –  07.06.20102, resp. 14.06.20103  

Kontrola formálnej správnosti  

žiadosti 
15.06.2010 - 30.07.2010 

Odborné hodnotenie  

07.03.2011 – 16. 03. 2011 

06. 12. 2010 – 9.12.20104 

03. 08. 2010 – 06. 08. 20105 

Výberová komisia 
27.06.20116 

07.04.2011 

Schválenie správy z overenia 

postupov hodnotiaceho procesu 

a pokyn k zazmluvňovaniu 

2.3.2012 

Proces zazmluvňovania od 2.3.2012 

 

Celkovo bolo prijatých 76 7 žiadostí o NFP. 1 žiados ť bola na základe žiadosti 

od žiadate ľa vyradená z procesu schva ľovania.  75 žiadostí o NFP bolo predložených   

v sume celkových oprávnených výdavkov 6 998 026,52 EUR.  

V dňoch 03.08.2010 – 06.08.2010 bolo vykonané odborné hodnotenie ŽoNFP. 

V rámci predmetnej výzvy bolo nevyhnutné vykonanie opakovaného hodnotenia.  

Dňa 21.09.2010 požiadal Fond sociálneho rozvoja RO pre OP ZaSI o súhlas s opakovaným 

prehodnotením žiadostí o NFP v rámci tejto výzvy. Cieľom opakovaného hodnotenia bolo 

zvýšiť transparentnosť hodnotiaceho procesu a v dôsledku toho dôveryhodnosť FSR a ESF, 

ako aj zabezpečiť maximálnu efektívnosť a hospodárnosť využívania verejných prostriedkov.   

2.2 KONTROLA FORMÁLNEJ SPRÁVNOSTI ŽIADOSTÍ O NFP 

Kontrola formálnej správnosti bola  vykonaná 15.06.2010 – 30.07.2010. 

                                                 
1 Termín uzávierky výzvy bol posunutý z dôvodov technických problémov v ITMS, do 07.06.2010 pre všetkých 
žiadateľov,  resp. 14.06.2010 pre štátne rozpočtové organizácie. 
2 Z dôvodov technických problémov v ITMS 
3 Z dôvodov technických problémov v ITMS – iba pre štátne rozpočtové organizácie 
4 Odborní hodnotitelia nevyhodnotili z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti im pridelené žiadosti o NFP. 
5 Na základe žiadosti FSR a súhlasného stanoviska RO boli žiadosti o NFP prehodnotené. 
6 Opakované zasadanie výberovej komisie, ktorá schválila dodatok k Súhrnnej správe z odborného hodnotenia. 
7 V ďalšom texte sa uvádza už iba celkový počet 75 žiadostí o NFP, nakoľko 1 žiadateľ stiahol svoju žiadosť 
o NFP z procesu schvaľovania. 



                                                  

                                                                                                                        
 
Zo 75 kontrolovaných žiadostí, 49 splnilo podmienky kontroly formálnej správnosti. Pri 21 

bola využitá možnosť doplnenia chýbajúcich náležitostí (doklad o pridelení IČO nie starší ako 

3 mesiace a doplnenie účtovnej závierky za posledné ukončené účtovné obdobie overenej 

audítorom). Podmienky KFS nesplnilo 26 žiadostí o NFP.  

 

Tabuľka 1:  

Súhrnné informácie o zaregistrovaných žiadostiach o NFP, ktoré boli predmetom kontroly 

formálnej správnosti: 

 

Celkový počet prijatých žiadostí o NFP 
Celkové žiadané oprávnené výdavky žiadostí o 

NFP 

75 6 998 026,52 EUR 

 

Tabuľka 2:  

Súhrnné výsledky kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP. 

Počet žiadostí o NFP, ktoré 

splnili podmienky kontroly 

formálnej správnosti a ktoré 

postúpili do fázy odborného 

hodnotenia žiadostí o NFP 

49 

z toho počet žiadostí o NFP, 

u ktorých bola využitá 

možnosť doplnenia 

chýbajúcich náležitostí 

21 

Počet žiadostí o NFP, ktoré 

nesplnili podmienky kontroly 

formálnej správnosti 

26 

z toho počet žiadostí o NFP, 

ktoré nesplnili kritériá 

oprávnenosti 

8 

z toho počet žiadostí o NFP, 

ktoré nesplnili kritériá 

úplnosti8  

20 

 

2.3 ODBORNÉ HODNOTENIE ŽIADOSTÍ O NFP 

V dňoch 03.08.2010 – 06.08.2010 bolo vykonané odborné hodnotenie ŽoNFP.  

                                                 
8 Vrátane tých žiadostí o NFP, ktoré neboli úplne doplnené na základe výzvy na doplnenie chýbajúcich 
náležitostí. 



                                                  

                                                                                                                        
 
Dňa 21.09.2010 požiadal Fond sociálneho rozvoja Riadiaci orgán o súhlas s opakovaným 

prehodnotením žiadostí o NFP v rámci tejto výzvy. Cieľom opakovaného hodnotenia bolo 

zvýšiť transparentnosť hodnotiaceho procesu a v dôsledku toho dôveryhodnosť FSR a ESF, 

ako aj zabezpečiť maximálnu efektívnosť a hospodárnosť využívania verejných prostriedkov.   

 

Na základe vyššie uvedeného bolo vykonané opakované odborné hodnotenie 

žiadostí o NFP, ktoré vyhoveli kritériám formálnej správnosti žiadostí o NFP.  

V dňoch 06.12.2010 - 09.12.2010 sa uskutočnil opakovaný proces odborného 

hodnotenia. Odborní hodnotitelia neukončili proces odborného hodnotenia a nevyhodnotili 

všetky žiadosti, ktoré im boli pridelené z dôvodu ich pracovnej zaneprázdnenosti. 

V rámci odborného hodnotenia boli stanovené kritéria hodnotenia pre schválenie 

v hodnotiacich hárkoch. Každá žiadosť musela dosiahnuť minimálne 60 % z počtu celkových 

bodov a zároveň 50 % bodov v každej skupine hodnotiacich kritérií.   

Relevantné údaje sú výsledkom opakovaného hodnotenia, ktoré bolo vykonané 

v dňoch v dňoch 07.03.2011 – 16.03.2011, kedy sa uskutočnil opakovaný proces odborného 

hodnotenia s novými hodnotiteľmi. Do odborného hodnotenia bolo na základe výsledkov 

kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP posunutých 49 žiadostí o NFP, z ktorých 5 

dosiahlo aspoň minimálny stanovený počet bodov a 44 žiadostí o NFP, ktoré nedosiahli 

minimálny stanovený počet bodov.   

Odborní hodnotitelia navrhli schváliť 5 a neschváliť 44 hodnotených žiadostí o NFP. 

Celková navrhovaná výška NFP hodnotiteľmi pre žiadosti o NFP a odporúčaná SORO 

na schválenie bola 284 736,02 EUR. 

 

Žiadatelia boli oprávnení využiť v rámci výzvy krížové financovanie do výšky 15 % 

z celkových oprávnených výdavkov. Z  5 žiadostí o NFP odporučených na schválenie ani 

v jednej žiadosti o NFP nebolo využité krížové financovanie.   

 

Preverenie kvality práce odborných hodnotite ľov 

 

Kvalita práce externých hodnotiteľov (každý odborný hodnotiaci posudok a hodnotiaci 

hárok) bola overená prostredníctvom kontrolných zoznamov. Kvalita práce interných 

hodnotiteľov (jeden odborný hodnotiaci posudok a hodnotiaci hárok od každého interného 

hodnotiteľa) bola overená prostredníctvom kontrolných zoznamov.  



                                                  

                                                                                                                        
 
 

Na základe Dodatku k Súhrnnej správe z odborného hodnotenia, vypracovaného 

na základe usmernenia RO k výkladu a interpretácii Príručky pre hodnotiteľov k splneniu 

50 % podmienky v rámci hodnotiacich kritérií, doručeného na FSR dňa 3.6.2011, bolo 

navrhnutých na schválenie ďalších 7 ŽoNFP – NFP27120330091, NFP27120330100, 

NFP27120330107, NFP27120330109, NFP27120330117, NFP27120330125, 

NFP27120330136. 

 

Tabuľka 3 (po dodatku):  

Počet žiadostí o NFP, 

ktoré boli predmetom 

odborného hodnotenia 

Počet žiadostí o NFP, ktoré 

dosiahli aspoň minimálny 

stanovený počet bodov 

Počet žiadostí o NFP, ktoré 

nedosiahli aspoň minimálny 

stanovený počet bodov  

49 12 37 

 

2.4 VÝBER ŽIADOSTÍ O NFP 

Výberová komisia pre výber žiadostí o NFP zasadala 07.04.2011. V rámci výzvy 

OP ZaSI – FSR – 2010/2.3/01 bolo Výberovou komisiou celkovo navrhnutých na schválenie 

5 žiadostí o nenávratný finančný príspevok.  

 

Na základe Dodatku k Súhrnnej správe z odborného hodnotenia, vypracovaného 

na základe usmernenia RO k výkladu a interpretácii Príručky pre hodnotiteľov k splneniu 

50 % podmienky v rámci hodnotiacich kritérií, doručeného na FSR dňa 3.6.2011, bolo 

navrhnutých na schválenie ďalších 7 žiadostí o NFP – NFP27120330091, NFP27120330100, 

NFP27120330107, NFP27120330109, NFP27120330117, NFP27120330125, 

NFP27120330136. 

 

Následne opakovane zasadala Výberová komisia pre výber žiadostí o NFP 

27.06.2011. V rámci rokovania bolo celkom posúdených 7 žiadostí o NFP predmetnej výzvy, 

ktoré prešli kontrolou formálnej správnosti žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok, následne boli hodnotené hodnotiteľmi a boli dodatočne navrhnuté na schválenie 

na základe Dodatku k Súhrnnej správe z odborného hodnotenia.  

 



                                                  

                                                                                                                        
 
V dôsledku tohto zasadnutia Výberovej komisie v rám ci výzvy OP ZaSI – FSR – 

2010/2.3/01 bolo celkovo navrhnutých na schválenie 12 žiadostí o NFP.  

 

Tabuľka 4 

Počet prijatých, schválených a neschválených žiadostí o NFP  

Počet ŽoNFP 

Prijatých Späťvzatých 

prijímateľom 

Schválených Neschválených 

Nesplnili podmienky 

kontroly formálnej 

správnosti 

Nesplnili podmienky 

odborného hodnotenia 

75 1 12 26 37 

 

Nesplnili 

podmienky 

odborného 

hodnotenia

Späť vzaté Schválené

Nesplnili 

podmienky 

kontroly 

formálnej 

správnosti

 

Tabuľka 5:  

Rozdelenie schválených žiadostí o NFP podľa NUTS 2 

Rozdelenie schválených žiadostí o NFP podľa NUTS 2 

NUTS 2 Západné Slovensko Stredné Slovensko Východné Slovensko 

Počet 1 6 5 



                                                  

                                                                                                                        
 

Východné 

Slovensko

Stredné 

Slovensko

Západné 

Slovensko

 

Tabuľka 6:  

Rozdelenie schválených žiadostí o NFP podľa krajov 

Rozdelenie schválených žiadostí o NFP podľa krajov 

 BB TT ZA TN PO NR KE 

počet 4 0 2 0 2 1 3 

Suma/€ 275 237 0 122 099 0 114 523 51 108 204 495 

275 237 €

122 099 €

114 523 €

51 108 €

204 495 € BB

ZA

PO

NR

KE

 



                                                  

                                                                                                                        
 
Tabuľka 7:  

Číselný sumár výzvy  
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75 6 998 026,52 12 1 177 082 

 

98 090 63 5 820 944,52 

 

Z dvanástich schválených žiadostí o NFP deklaruje prínos k Horizontálnej priorite 

marginalizované rómske komunity 6 žiadostí.  

 

Po schválení správy z overenia postupov hodnotiaceho procesu FSR rozposlal 

všetkým žiadateľom rozhodnutia o schválení, prípadne neschválení žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok. Žiadatelia, ktorí mali schválený nenávratný finančný príspevok 

s podmienkou úpravy, boli ešte pred odoslaním rozhodnutia vyzvaní na úpravu žiadosti. 

Všetci žiadatelia boli vyzvaní na predloženie dokumentov, preukazujúcich splnenie 

podmienok poskytnutia pomoci v rámci výzvy. V tomto procese boli identifikované 

pochybenia odborných hodnotiteľov – matematické chyby pri stanovení výšky odporúčaného 

NFP. Po odstránení nedostatkov a informovaní RO pristúpil FSR k procesu zazmluvňovania 

projektov. 

3. PROCES ZABEZPEČENIA INFORMOVANOSTI A PUBLICITY 

V súvislosti s vyhlásením výzvy  bolo zabezpečené informovanie možných žiadateľov  

o podmienkach a možnostiach, ako sa uchádzať o nenávratný finančný príspevok 

zverejnením výzvy, žiadosti o nenávratný finančný príspevok, príručky pre žiadateľa, 

operačného programu, vzoru zmluvy, hodnotiacich a výberových kritérií, manuálu 

pre publicitu a programového  manuálu: 

� na webovom sídle FSR : www.fsr.gov.sk, 



                                                  

                                                                                                                        
 

� na webovom sídle FSR v časti FAQ boli zverejnené  odpovede na otázky ohľadne 

výziev, ktoré sa predovšetkým týkali oprávnenosti výdavkov, výšky spoluúčasti 

prijímateľa a výšky nepriamych výdavkov, akceptovateľnosti výdavkov, 

� žiadatelia mali možnosť položiť otázky týkajúce sa výzvy prostredníctvom e-mailovej 

adresy vyzva@fsr.gov.sk. 

 

Najčastejšie kladené otázky: 

Najčastejšie sa otázky týkali oprávnenosti výdavkov, výšky spoluúčasti prijímateľa a výšky 

nepriamych výdavkov,  počtu možných pracovníkov a ich vzdelania, formálneho dokazovania 

cieľových skupín, skupiny výdavkov v rozpočte projektu, vypĺňanie merateľných 

ukazovateľov a systému financovania. Ďalšou otázkou bola otázka názvu projektu a počtu 

znakov.  

4. IDENTIFIKÁCIA NEDOSTATKOV 

Pri predkladaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok bolo vo veľkej miere 

identifikované podceňovanie precízneho a dôsledného vypĺňania očakávaných hodnôt 

merateľných ukazovateľov v zmysle výzvy, časté boli chyby v rozpočte, žiadatelia niekedy 

nerozlišovali povinné prílohy a dožiadateľné prílohy, pričom povinné prílohy chýbali. Niektorí 

žiadatelia nedefinovali aktivity a cieľové skupiny v súlade s vyhlásenou výzvou. 

Vzhľadom na množstvo otázok a nejasností týkajúcich sa povinných príloh žiadostí 

o NFP a s prihliadnutím na počet žiadostí, zamietnutých pri kontrole formálnej správnosti je 

jednoznačné, že vytvorenie žiadosti o NFP a jej následné predloženie, je aj naďalej 

pre žiadateľa administratívne a byrokraticky náročné. 

4.1 ANALÝZA S ŤAŽNOSTÍ ŽIADATEĽOV O NFP V SÚVISLOSTI S PROCESOM 

PREDKLADANIA   A SCHVA ĽOVANIA ŽIADOSTÍ O NFP: 

Na FSR neboli predložené žiadne sťažnosti k tejto výzve. 

4.2 NÁVRH OPATRENÍ NA PREVENCIU PRED OPAKOVANÍM IDE NTIFIKOVANÝCH 

NEDOSTATKOV: 

Do budúcna bude FSR intenzívnejšie inštruovať odborných hodnotiteľov 

a zamestnancov FSR k precíznejšej kontrole a posudzovaniu hodnotených projektov.  



                                                  

                                                                                                                        
 
4.3 ĎALŠIE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ VYPOVEDACIU SCHOPNOS Ť PRE ZHODNOTENIE 

DANEJ VÝZVY: 

Rozpočty v predložených žiadostiach o NFP sa vo všeobecnosti javili ako 

nadhodnotené, počas procesu odborného hodnotenia dochádzalo k výraznému kráteniu 

žiadaných oprávnených výdavkov. Najmä z tohto dôvodu (ale aj z dôvodu veľmi dlhého času 

od predloženia žiadostí o NFP po vydanie rozhodnutia o schválení) sa väčšia časť žiadateľov 

o NFP rozhodla stiahnuť svoju žiadosť a nerealizovať schválený projekt. 


