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CIEĽ USMERNENIA

Cieľom Usmernenia č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
(ďalej  len  „usmernenie“)  je  upresniť  definície  nachádzajúce  sa  v dokumentoch  vydaných 
v rámci Výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR – 
13DM – 0901 (ďalej len „výzva“). Usmernenie vychádza z otázok potenciálnych žiadateľov 
o nenávratný finančný príspevok. 

ZMENY DOKUMENTOV V RÁMCI VÝZVY

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:

• Príloha č.7 Zmluvy o poskytnutí NFP: Manuál informovania pre prijímateľov NFP
• Príloha č. 1 žiadosti o NFP – Opis projektu;
• Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP;
• Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR-

13DM-0901

Usmernenie platí dňom zverejnenia na stránkach Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej 
inovačnej  a  energetickej  agentúry  (ďalej  len „SIEA“).  Žiadatelia,  ktorí  vyplnili  formuláre 
v staršom  formáte  a  už  podali  svoje  Žiadosti  o  NFP  vykonávateľovi,  nie  sú  týmto 
Usmernením viazaní.

ZMENY V PRÍLOHE Č. 1 ŽIADOSTI O NFP - OPIS PROJEKTU

V časti  2.2 Predpokladaná situácia v budúcnosti bola odstránená tabuľka merateľných 
ukazovateľov.
Bola odstránená časť 9. Rozpočet a financovanie projektu a časť 10. Súlad a napĺňanie 
Horizontálnych politík ES pre OP konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

V tabuľke  č.  4.2  Personálne  zabezpečenie  v poslednom stĺpci  bol  text  „Počet  dní  na 
projekte“ nahradený textom „Počet hodín na projekte“.

ZMENY V ZOZNAME POVINNÝCH PRÍLOH K ŽIADOSTI O NFP

Názov prílohy č. 8 sa mení nasledovne:

„Účtovná závierka“

sa nahrádza textom:

„Účtovná závierka vrátane poznámok“

Názov prílohy č. 25 sa mení nasledovne:
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„Čestné vyhlásenie žiadateľa, že podiel tržieb z priemyselného výskumu a experimentálneho 
vývoja  je  nižší  ako  50% z tržieb  z  predaja  vlastných  výrobkov  a služieb  vypočítaných  z 
účtovnej závierky ku koncu roka predchádzajúcemu roku podania žiadosti o NFP“
sa nahrádza textom:

„Čestné vyhlásenie žiadateľa, že podiel tržieb z priemyselného výskumu a experimentálneho 
vývoja  je  nižší  ako  50% z tržieb  z  predaja  vlastných  výrobkov  a služieb  vypočítaných  z 
účtovnej závierky ku koncu roka 2008“

ZMENY V PRÍRUČKE PRE ŽIADATEĽA V RÁMCI VÝZVY NA PREDKLADANIE 
ŽIADOSTÍ O NFP

Príručka  pre  žiadateľa  je  doplnená  o  nižšie  uvedené  ustanovenia,  ktoré  nemenia  znenie 
príručky, okrem prípadov, keď tak je vyslovene uvedené.

1. Kapitola 3.1 Oprávnené projekty sa dopĺňa nasledovný text:

„V čl. G1 schémy pomoci v bode 2 – Experimentálny vývoj upozorňujeme žiadateľov, že v prípade 
využitia predvádzacích alebo pilotných projektov na obchodné účely, všetky príjmy pochádzajúce z 
takéhoto  využitia  sa  musia  odpočítať  z  oprávnených výdavkov.  V prípade,  že  sa  tak  stane  počas 
realizácie projektu, musia sa schvaľované oprávnené výdavky o takúto sumu znížiť a v prípade, že 
odpredaj  prototypu nastane po skončení  realizácie  projektu,  príde tak isto  k zníženiu oprávnených 
výdavkov o uvedenú sumu, z ktorej žiadateľ musí vrátiť podiel prislúchajúci prijatému NFP.

Oprávnenými projektmi v súlade s čl. G4 schémy pomoci v oblasti akreditácie sú projekty s cieľom 
získania akreditácie od akreditujúcej osoby v SR, resp. od zahraničnej akreditujúcej osoby. V opise 
projektu v časti 4. Popis realizácie projektu je potrebné opísať zameranie a rozsah akreditácie. 

Oprávnenými projektmi v súlade s čl. G4 schémy pomoci v oblasti certifikácie sú projekty s cieľom 
získania  certifikátu  od  akreditovaného  certifikačného  orgánu  v SR,  resp.  od  zahraničného 
akreditovaného certifikačného orgánu. Žiadateľ v tomto prípade doplní údaje do opisu projektu v časti 
4.  Popis  realizácie  projektu  (4.1  Technické  zabezepečenie)  v súlade   s nasledujúcou  tabuľkou  D 
z Prílohy č.4 k schéme pomoci:

2 Výrobok:
2.1 Druh výrobku, obchodný názov:

2.2 Typ: (podrobné označenie podľa platnej normy, podnikovej dokumentácie, katalógu a 
pod.)

2.3        Odvodené typy:

2.4        Miesto výroby:

2.5        Technické údaje:

3 Údaje o výrobku a výrobe:
3.1       Výrobok tohoto typu a druhu je vyrábaný v ...................... vyhotoveniach (variantoch)
            Typové značky všetkých druhov výrobku obsiahnutých v skúšanom type:

3.2       Predpis (technické špecifikácie), v ktorom sú uvedené deklarované vlastnosti výrobku:
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3.3       Vhodnosť stavebného výrobku na použitie v stavbe:

4           Technická dokumentácia výrobku
4.1   Technický popis výrobku, špecifikácia s udaním technických parametrov, základných 

charakteristík a ďalších údajov potrebných k presnej identifikácii výrobku: 
                                                                
4.2       Zoznam a špecifikácia použitých komponentov: 

4.3        Stručný popis technológie výroby:

4.4 Certifikáty a skúšobné protokoly, ak boli prihlasovanému výrobku udelené inými 
(zahraničnými)    skúšobňami:

4.5        CB skúšobný protokol:

4.6       Technické požiadavky (technický predpis alebo technická norma), podľa ktorých sa má 
vykonať certifikácia typu výrobku:

4.7         Nariadenia vlády vzťahujúce sa na výrobok:

5            Podľa akého zákona sa posudzuje zhoda:   ο č. 264/1999 Z.z.                  ο  č. 90/1998 Z.z.

6             Do ktorej skúšobne bola podaná žiadosť o posudzovanie zhody (názov, číslo, adresa):

Na základe vyššie uvedeného vypĺňajú údaje do Opisu projektu v súlade s tabuľkou D uvedenou v 
Prílohe č. 4 k schéme pomoci len žiadatelia s oprávnenými projektmi  v oblasti certifikácie podľa bodu 
G4 schémy pomoci.
Žiadatelia nie sú povinní predkladať Prílohu č. 4 k schéme pomoci k žiadosti o NFP. 

Oprávnenými projektmi v súlade s čl. G5 schémy pomoci v oblasti implementovania technických 
noriem  do  výrobnej  praxe  a do  služieb  sú  projekty  zamerané  na  normotvorbu  v oblasti  nových 
technológií na národnej, medzinárodnej alebo európskej úrovni a na odborný preklad cudzojazyčnej 
zahraničnej, medzinárodnej alebo európskej normy do slovenského jazyka a to vrátane ich zavedenia 
do sústavy Slovenských technických noriem. 
V prípade  normotvorby  v oblasti  nových  technológií  na  národnej,  medzinárodnej  alebo  európskej 
úrovni  odporúčame  žiadateľom  osloviť  Úrad  pre  normalizáciu,  metrológiu  a skúšobníctvo  SR 
a prekonzultovať s ním plánovaný zámer. Predbežné stanovisko úradu uveďte v opise projektu v časti 
2.4 Prínos realizácie projektu. Stanovisko úradu nie je povinné, ale pri odbornom hodnotení budú tieto 
doplňujúce informácie zohľadnené.

Pri projektoch podľa čl. G5 schémy pomoci zameraných na implementovanie technických noriem do 
výrobnej praxe, musí v súlade s prílohou č. 4 Schémy pomoci: navrhovateľ prekladu poznať danú 
oblasť výroby alebo služieb; vyžaduje sa, aby pracoval v tejto  oblasti minimálne 5 rokov, 
alebo dosiahol vysokoškolské vzdelanie v tomto odbore a mal aspoň jednoročnú prax.

Za  oprávnené  projekty  na  poskytnutie  pomoci  v zmysle  tejto  výzvy  možno  považovať  len 
projekty, ktoré svojimi aktivitami naplnia príslušné merateľné ukazovatele.“

2. Kapitola 3.4 Oprávnenosť žiadateľa je upravená nasledovne:
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Vypúšťa na nasledovný text:

„Žiadateľ  nie  je  považovaný  za  podnik  v ťažkostiach  v zmysle  tejto  výzvy  v prípade,  ak 
disponuje vlastnými finančnými prostriedkami na spolufinancovanie projektu (čo deklaruje 
povinnou prílohou ŽoNFP č. 7), resp. má poskytnutý úver na spolufinancovanie projektu  čo 
preukazuje  predložením  úverovej  zmluvy,  resp.  záväzným úverovým prísľubom.  Zároveň 
žiadateľ nesmie byť v úpadku t.j. nie je platobne neschopný alebo predlžený a nebol podaný 
návrh  na  povolenie  reštrukturalizácie  alebo  návrh  na  vyhlásenie  konkurzu  (čo  deklaruje 
povinnou prílohou č. 14) vyhlásený konkurz, začaté konkurzné ani vyrovnacie konanie.“

a nahrádza sa nasledovným znením:

„Pomoc nie je možné poskytnúť podnikom v ťažkostiach podľa Usmernenia Spoločenstva o štátnej 
pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (2004/C 244/02)1. Podnik v ťažkostiach 
je v zmysle uvedeného usmernenia definovaný tak, že „tento nie je schopný, či už prostredníctvom 
svojich vlastných zdrojov, alebo pomocou finančných prostriedkov, ktoré je schopný získať od svojich 
vlastníkov/akcionárov  alebo  veriteľov,  zamedziť  stratám,  ktoré  by  ho  bez  vonkajšej  intervencie 
verejných orgánov takmer s určitosťou odsúdili  na vylúčenie z obchodnej  činnosti  v krátkodobom 
alebo strednodobom horizonte.“

Časť  Pomoc  sa  nevzťahuje  na  tieto  odvetvia  a     činnosti   bola  doplnená o Klasifikácie 
neoprávnených odvetví a činností podľa SK NACE:

Rozsah pôsobnosti podľa čl. 1 nariadenia 
Komisie (ES) 800/2008

Klasifikácia  podľa  SK NACE Rev. 22

pomoc na podporu činností v odvetví rybného 
hospodárstva a akvakultúry, na ktoré sa vzťahuje 
nariadenie Rady (ES) č. 104/2000

divízia 03 Rybolov a akvakultúra

pomoc na podporu činností v prvovýrobe 
poľnohospodárskych výrobkov vymenovaných 
v prílohe I Zmluvy o založení ES 

divízia 01 Pestovanie plodín a chov zvierat, 
poľovníctvo a služby s tým súvisiace;
divízia 02 Lesníctvo a ťažba dreva 

pomoc na podporu činností v oblasti spracovania 
a marketingu poľnohospodárskych výrobkov 
vymenovaných v prílohe I Zmluvy o založení ES 

divízie 10, 11, 12, avšak len za predpokladu, že:

- výška pomoci je stanovená na základe ceny alebo 
množstva kúpených produktov od prvovýrobcu 
alebo produktov uvedených na trh príslušným 
podnikom;
- pomoc je podmienená tým, že je čiastočne alebo 
úplne postúpená prvovýrobcom

pomoc na podporu činností v odvetví ťažby 
uhlia, ako je uvedené v Nariadení Rady (ES) č. 
1407/2002

divízia 05 Ťažba uhlia a lignitu

pomoc na podporu činností v lodnom staviteľstve skupina 30.1 Stavba lodí a člnov

1 Ú. v. EÚ C 244 zo dňa 1. októbra 2004, str. 2
2 Štatistická  klasifikácia  ekonomických  činností,  rev.  2  (2008),  zverejnená  na  webovej  stránke 

Štatistického úradu SR (http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=1924)
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pomoc na podporu činností v odvetví 
syntetických vlákien 

trieda 20.60 Výroba umelých vlákien

pomoc na podporu činností v oceliarskom 
priemysle 

skupina 24.1 Výroba surového železa a ocele 
a ferozliatin;

skupina 24.2 Výroba rúr, rúrok, dutých profilov 
a súvisiaceho príslušenstva z ocele;

skupina 24.3 Výroba ostatných výrobkov 
prvotného spracovania ocele

Pomoc sa tiež nevzťahuje na tieto odvetvia a 
činnosti

pomoc poskytnutá podnikom pôsobiacim v 
oblasti dopravy

divízia 49 Pozemná doprava a doprava potrubím;
divízia 50 Vodná doprava;
divízia 51 Letecká doprava;
divízia 52 Skladové a pomocné činnosti v doprave

Pomoc na projekty v odvetví spracovania dreva divízia 16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z 
dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov 
zo slamy a prúteného materiálu;
divízia 17 Výroba papiera a papierových výrobkov

3. Kapitola 3.5 Oprávnené výdavky sa mení nasledovne:

Za prvú vetu je doplnený nasledovný text: 

„Výdavky  na  štúdie  realizovateľnosti  podľa  čl.  H1.2  schémy  sú  oprávnené,  len  ak  sú  súčasťou 
oprávneného projektu zameraného  na priemyselný výskum alebo experimentálny vývoj. 

V schéme  pomoci  v  čl.  H2  Oprávnené  výdavky  sa  za  oprávnené  považuje,  ak  certifikát  vystaví 
zahraničná  centrála,  pričom  certifikáciu  vykoná  a fakturuje  slovenská  dcéra  zahraničnej  centrály 
certifikačnej organizácie.  

V schéme pomoci  v  čl.  H3 Oprávnené  výdavky sa  za  oprávnené  výdavky považujú len  poplatky 
spojené  s prihlasovaním  a  udržiavaním  patentov,  s prihlasovaním  a  udržiavaním  dizajnov, 
s prihlasovaním ochranných známok, s prihlasovaním úžitkových vzorov, s prihlasovaním označenia 
pôvodu výrobkov a zemepisného označenia výrobkov.  Žiadateľ môže poveriť zastupovaním svojej 
firmy pred orgánmi  sprostredkovateľov (napr.  patentových zástupcov),  avšak výdavky spojené so 
službami  sprostredkovateľa sú neoprávnenými výdavkami.  V tomto prípade sa  aj  poplatky stávajú 
oprávnenými len vtedy, keď sú hradené priamo žiadateľom, teda nie z účtu sprostredkovateľa.“

V ďalšom odseku je odstránený text:

„Výdavky  musia  byť  vynaložené  v súlade  s výsledkami  OVS,  musia  byť  identifikovateľné 
a preukázateľné  originálmi  dokladov,  ktoré  sú  riadne  evidované  u prijímateľa  (účtovné  doklady, 
výpisy z účtov a pod.) a v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ.
V rámci výdavkov vynaložených na priamo spotrebovaný materiál výlučne v súvislosti s realizáciou 
projektu platí nasledovné:“

nahradený nasledovným znením:
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„Oprávnené výdavky musia byť vynaložené v súlade s výsledkami OVS, musia byť identifikovateľné 
a preukázateľné  originálmi  dokladov,  ktoré  sú  riadne  evidované  u prijímateľa  (účtovné  doklady, 
výpisy z účtov a pod.) a v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ. 
Povinnosť vykonať OVS sa nevzťahuje na:

- výdavky na poplatky orgánom a organizáciám pri projektoch v rámci čl. G3;
- výdavky na nákup priemyselných práv, patentov a licencií pri projektoch v rámci čl. G3;
- výdavky na poplatky orgánom a organizáciám pri  projektoch v rámci  čl.  G4 a G5,  ak ide 

o štátny orgán, resp. organizáciu, príp. ide o orgán resp. organizáciu jedinú tohto druhu, dôvod 
nevykonania OVS však musí byť vysvetlený v Opise projektu v bode 4.4;

- neoprávnené výdavky. 
V rámci výdavkov vynaložených na priamo spotrebovaný materiál výlučne v súvislosti s realizáciou 
výskumného a/alebo vývojového projektu v zmysle bodu G1 schémy platí nasledovné:“

Na záver kapitoly je vložený nasledovný text:

„Poskytovateľ uhradí  ŽoP prijímateľovi  podľa zmluvy o poskytnutí  NFP po splnení  nasledovných 
skutočností: 

a) vznik  platného  záložného  práva  v prospech  poskytovateľa,  ktorým  sa  zabezpečuje 
akákoľvek pohľadávka poskytovateľa voči prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť za 
podmienok uvedených v zmluve o poskytnutí NFP;

b) vykonanie bezvadnej Obchodnej verejnej súťaže na dodávateľa prijímateľa podľa ust. §281 
až §288 Obchodného zákonníka v platnom znení v zmysle výzvy a Príručky pre žiadateľa;

c) poistenie  majetku  nadobudnutého  resp.  zhodnoteného  v súvislosti  s realizáciou  projektu, 
ktorý  je  zahrnutý  v ŽoP,  a to  za  podmienok  a spôsobom  bližšie  stanoveným  v zmluve 
o poskytnutí NFP.

Podrobnejšie  pravidlá  týkajúce  sa  zriadenia,  vzniku  a výkonu  záložného  práva  budú  dohodnuté 
v zmluve o zriadení záložného práva, ktorá bude uzavretá v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.
Majetok  nadobudnutý  a/alebo  zhodnotený  z NFP  alebo  z jeho  časti  nemôže  byť  počas  realizácie 
projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení realizácie projektu:

a) prevedený  na  tretiu  osobu  s výnimkou  odpredaja  prototypu  pri  oprávnených  projektoch 
v zmysle čl. G1 schémy pomoci, alebo

b) prenajatý tretej osobe alebo
c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; to neplatí v prípade, ak vznik práva tretej osoby 

neznižuje  výťažok  pre  poskytovateľa  z predaja  zálohu  pri  prípadnom výkone  záložného 
práva a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu projektu.“

4. Kapitola 3.7 Podmienky prijateľnosti sa mení nasledovne:

V texte bola odstránená desiata odrážka:

„-  vykonanie  obchodnej  verejnej  súťaže  (ďalej  len  „OVS“)  v súlade  s  Obchodným  zákonníkom 
č. 513/91  Zb.  v znení  neskorších  predpisov  (ďalej  len  „Obchodný  zákonník“)  a v súlade  s touto 
príručkou pred podaním ŽoNFP, resp. v prípade realizácie projektu odo dňa vyhlásenia výzvy pred 
začiatkom realizácie projektu;“

a bola nahradená nasledovným znením:

„-  vykonanie  obchodnej  verejnej  súťaže  (ďalej  len  „OVS“)  na  oprávnené  výdavky  v súlade  s 
Obchodným  zákonníkom  č. 513/91  Zb.  v znení  neskorších  predpisov  (ďalej  len  „Obchodný 
zákonník“) a v súlade s touto príručkou (s výnimkou uvedenou v bode 3.5 tejto Príručky), a to  pred 
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podaním  ŽoNFP,  resp.  v prípade  realizácie  projektu  odo  dňa  vyhlásenia  výzvy  pred  začiatkom 
realizácie projektu;“
Na záver časti PREUKÁZANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA REALIZÁCIU PROJEKTU bol doplnený 
nasledovný text:

„(Zmluva  o  spolupráci  a  spoločnom  postupe  medzi  bankou  a orgánmi  zastupujúcimi  Slovenskú 
republiku a vzor záväzného úverového prísľubu sú zverejnené na stránke  www.siea.gov.sk v časti 
Štrukturálne fondy – Užitočné informácie.)“

V časti  VYKONANIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE PRED PODANÍM ŽONFP bol na koniec prvého 
odseku doplnený nasledovný text:

„Povinnosť vykonať OVS sa nevzťahuje na neoprávnené výdavky.“

5. Kapitola 3.8 Merateľné ukazovatele sa mení nasledovne:

Pôvodný text bol nahradený nasledovným znením:

„Merateľný ukazovateľ je nástroj na meranie dosiahnutia cieľa, mobilizácie zdrojov, dosiahnutých 
výsledkov, meranie kvality alebo kontextovej premennej. Ukazovateľ je tvorený definíciou, mernou 
jednotkou, časovým vymedzením, východiskovou hodnotou a plánovanou hodnotou.

Merateľný ukazovateľ musí byť definovaný piatimi znakmi:
- špecifickosť: musí merať presne to, na čo bol určený 
- merateľnosť: musí byť kvantifikovateľný a následne aj efektívne zmerateľný 
- dostupnosť:  musí  byť dostupný (zložité výpočty ukazovateľov,  prípadne vysoká cena získania 

údajov znižuje kvalitu ukazovateľa) 
- relevantnosť: ukazovateľ sa musí týkať príslušného cieľa 
- časová previazanosť: ukazovateľ sa musí vzťahovať na presné časové obdobie 

Upozorňujeme žiadateľov, že pri dopadových indikátoroch musia uvádzať plánované hodnoty 
za bežný rok. Bežným rokom je obdobie nepretržite po sebe idúcich 12 kalendárnych mesiacov 
odo dňa ukončenia realizácie aktivít projektu.

Merateľné  ukazovatele  majú  úzku  súvislosť  s cieľmi  projektu  a programu,  pričom  na  ne 
nadväzujú tým, že dokumentujú ich dosahovanie. 
- Ukazovatele  „výsledku“ sú  hmatateľným  produktom  projektu.  „Výsledok“  je  objektívne 

overiteľným ukazovateľom „Cieľa projektu“ z tabuľky č. 9 ŽoNFP. Východiskovou hodnotou je 
absolútna  hodnota  výsledku   ku  dňu  začiatku  realizácie  aktivít  projektu  stanovená  ako  „0“ a 
plánovanou hodnotou bude absolútna hodnota dosiahnutá realizáciou projektu ku dňu ukončenia 
realizácie aktivít projektu.

- Ukazovatele  „dopadu“ vyjadrujú  dlhodobý  efekt  projektu  a sú  merateľné  v horizonte  aj 
niekoľkých mesiacov / rokov po ukončení realizácie aktivít projektu. Východiskovou hodnotou je 
absolútna  hodnota dopadu v roku ukončenia realizácie aktivít projektu a plánovanou hodnotou 
bude  absolútna  hodnota,  ktorú  žiadateľ  plánuje  dosiahnuť  za  obdobie  5  bežných  rokov  po 
ukončení  realizácie  aktivít  projektu,  ako  dôsledok  zrealizovaných  aktivít  projektu.  (Uvedené 
neplatí v prípade, ak v časti Zoznam a spôsob stanovenia hodnôt projektových ukazovateľov 
je uvedené inak.)

Projektové ukazovatele:

Žiadateľ je povinný z ponuky ukazovateľov v elektronickom formulári ŽoNFP v časti 12 – Hodnoty 
merateľných ukazovateľov zvoliť a vyplniť hodnoty pri  všetkých nižšie uvedených ukazovateľoch 
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dopadu a  pri  tých nižšie  uvedených ukazovateľoch výsledku (minimálne jeden ukazovateľ),  ktoré 
dokumentujú  aktivity  projektu  v  časti  „Ciele  projektu“  z  tabuľky  č.  9  ŽoNFP  podľa  skupiny 
oprávnenosti  projektu  v zmysle  uvedenej  tabuľky  v časti  Zoznam  a spôsob  stanovenia  hodnôt 
projektových ukazovateľov. 

Ukazovatele horizontálnych priorít:

V prípade,  že  v žiadosti  o NFP  bude  uvedené,  že  projekt  má  vplyv  na  niektorú  z horizontálnych 
priorít,  musí  byť  tento  vplyv  vyjadrený  minimálne  jedným  relevantným  ukazovateľom  výsledku 
z tabuľky  č.  15  elektronického  formulára  Žiadosti  o  NFP.  V prípade  nešpecifikovania  príspevku 
projektu  k niektorej  z horizontálnych  priorít  prostredníctvom  relevantného  ukazovateľa  výsledku 
alebo špecifikovania príspevku k niektorej z horizontálnych priorít  iba prostredníctvom ukazovateľa 
dopadu, projekt neprispieva k cieľom príslušnej horizontálnej priority.  Žiadateľ môže zvoliť iba z 
ponuky ukazovateľov  horizontálnych  priorít  uvedených  nižšie  v  zozname  ukazovateľov 
horizontálnych priorít.

Všeobecné pokyny:

Žiadateľ nevolí žiadne ďalšie ukazovatele ako tie, ktoré sú uvedené v Príručke.

Všetky ukazovatele okrem ukazovateľov „Nárast pridanej hodnoty“ a „Nárast tržieb“ súvisia 
iba s realizovaným projektom.

Tabuľky  č.  12  a  15  ŽoNFP  vyplňte  v  súlade  s definíciami  a pravidlami  pre  stanovenie  hodnôt 
ukazovateľov  uvedenými  v tejto  kapitole.   Ukazovatele  horizontálnych  priorít  (iba  v prípade  ich 
relevantnosti k projektu) musia byť premietnuté z tabuľky č. 15 do tabuľky č. 12 ŽoNFP.

Žiadateľom sa  pri  používaní  projektových ukazovateľov prostredníctvom verejného portálu  ITMS 
zobrazuje  okrem názvu ukazovateľa  aj  jeho  kód.  Pri  vypĺňaní  formuláru  ŽoNFP prostredníctvom 
verejného portálu ITMS žiadatelia vyhľadávajú ukazovatele, resp.  kontrolujú správnosť použitých 
ukazovateľov prostredníctvom názvu a nie prostredníctvom kódu. 

ŽoNFP bez vyplnených hodnôt ukazovateľov v súlade s  uvedeným nebudú predmetom odborného 
hodnotenia,  pretože  nespĺňajú  kritéria  kontroly  formálnej  správnosti  ŽoNFP.  Hodnoty 
ukazovateľov sú záväzné a budú premietnuté do Zmluvy o poskytnutí NFP s úspešným žiadateľom.

Naplnenie hodnôt ukazovateľa výsledku daného projektu na konci realizácie aktivít projektu je pre 
prijímateľa  záväzné.  Nenaplnenie  hodnôt  výsledkových  ukazovateľov  projektu  definovaných 
v zmluve  o poskytnutí  NFP  je  považované  za  porušenie  podmienok  zmluvy  a môže  viesť 
k mimoriadnemu  ukončeniu  projektu  alebo  ďalším  postihom  definovaných  zmluvou  o poskytnutí 
NFP.

Počas  5 bežných rokov po ukončení  realizácie  aktivít  projektu v prípade ukazovateľov dopadu je 
žiadateľ povinný predkladať SO/RO ich skutočné hodnoty dosiahnuté za každý bežný rok v období 5 
bežných  rokov  od  ukončenia  realizácie  aktivít  projektu  (Pre  ukazovateľ  „Počet  novovytvorených 
pracovných miest“  žiadateľ  uvedie  aktuálny stav novovytvorených pracovných miest,  to  znamená 
všetky  novovytvorené  udržané  obsadené  pracovné  miesta  vytvorené  v dôsledku  realizácie  aktivít 
projektu od začiatku ich realizácie).

Zoznam a     spôsob stanovenia hodnôt projektových ukazovateľov:  

UKAZOVATELE VÝSLEDKU OPRÁVNENÝCH PROJEKTOV PODĽA SKUPÍN 
G1 - G5  
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Schémy na podporu inovácií, zavádzania systémov manažérstva kvality, ochrany 
priemyselných práv a zavádzaní technických noriem do výrobnej praxe a služieb 

(schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č.2
Výsledok Oprávnené projekty

Počet inovovaných výrobných 
postupov

- G1) Pomoc na podporu priemyselného 
výskumu, experimentálneho vývoja a inovácií

Počet nových a kvalitnejších 
(inovovaných) výrobkov zavedených 
na trh

- G1) Pomoc na podporu priemyselného 
výskumu, experimentálneho vývoja a inovácií

Počet novozavedených noriem 
v rámci systému riadenia kvality

- G2) Pomoc na podporu zavádzania systémov 
manažérstva kvality

Počet patentových prihlášok
- G3) Pomoc na podporu ochrany priemyselných 

práv
Počet iných foriem ochrany 
duševného vlastníctva ako patent

- G3) Pomoc na podporu ochrany priemyselných 
práv

Počet získaných 
certifikátov/akreditácií

- G4) Pomoc na podporu akreditácie a 
certifikácie

Počet novozavedených noriem do 
sústavy STN

- G5) Pomoc na podporu implementovania 
technických noriem do výrobnej praxe a do 
služieb

Hodnoty ukazovateľov sa stanovujú nasledovne:

Ukazovatele výsledku: 

- východisková hodnota - východisková hodnota bude „0“, uvedie sa rok začatia realizácie 
aktivít projektu.

- plánovaná  hodnota  -  plánovaná  hodnota  bude  absolútna  hodnota  k  termínu  ukončenia 
realizácie aktivít projektu.

Ukazovateľ dopadu: „Počet novovytvorených pracovných miest“:
- východisková hodnota – počet novovytvorených a následne udržaných pracovných miest, 

ktoré žiadateľ plánuje vytvoriť (do novovytvorených pracovných miest je možné zahrnúť 
iba zamestnancov v pracovnom pomere)  v dôsledku  realizácie aktivít projektu za obdobie 
počas ich realizácie. (V prípade, ak žiadateľ v tomto  období neplánuje vytvoriť pracovné miesto 
uvedie hodnotu „0“.) 

- plánovaná  hodnota  –  počet  novovytvorených  a  následne udržaných  pracovných  miest, 
ktoré žiadateľ plánuje vytvoriť (do novovytvorených pracovných miest je možné zahrnúť 
iba zamestnancov v pracovnom pomere) v dôsledku realizácie aktivít projektu za obdobie 
počas ich realizácie a 5 bežných rokov od ich ukončenia.

Ukazovateľ dopadu: „Nárast pridanej hodnoty“:
- východisková hodnota  –  absolútna hodnota pridanej  hodnoty vytvorenej  žiadateľom v roku 

2007. (V prípade vyčíslenia záporného čísla žiadateľ uvedie hodnotu „0“. Ak oprávnení žiadatelia 
vznikli  v  priebehu  roka  2007,  do  východiskovej  hodnoty  indikátora  dopadu  „Nárast  pridanej 
hodnoty“ uvedú čiastkovú hodnotu ukazovateľa.)

- plánovaná hodnota – absolútna hodnota pridanej hodnoty, ktorú žiadateľ plánuje vytvoriť v 5. 
bežnom roku po ukončení realizácie aktivít projektu.

Ukazovateľ dopadu: „Nárast tržieb“:
- východisková hodnota  –  absolútna hodnota  tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb 

žiadateľa v roku 2007.
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(Ak oprávnení žiadatelia vznikli v priebehu roka 2007, do východiskovej hodnoty indikátora 
dopadu „Nárast tržieb“ uvedú čiastkovú hodnotu ukazovateľa.)

- plánovaná hodnota -  absolútna hodnota tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb, ktorú 
žiadateľ plánuje dosiahnuť v 5. bežnom roku po ukončení realizácie aktivít projektu.

Zoznam ukazovateľov horizontálnych priorít:

Ukazovatele sledovania horizontálnych politík ES* MJ Typ
Marginalizované rómske komunity

Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK Počet Výsledok

Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK Počet Dopad

Rovnosť príležitostí
Počet vytvorených pracovných miest  pre znevýhodnené 
skupiny v dôsledku realizácie projektu 

Počet Výsledok

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi Počet Výsledok

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami Počet Výsledok
Počet vytvorených pracovných miest  pre znevýhodnené 
skupiny v dôsledku realizácie projektu

Počet Dopad

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi Počet Dopad

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami Počet Dopad
Trvalo udržateľný rozvoj

Počet novovytvorených pracovných miest Počet Výsledok

Počet novovytvorených pracovných miest Počet Dopad

Pre spôsob vykazovania ukazovateľa dopadu súvisiaceho s novovytvoreným pracovným miestom sa 
aplikuje  postup uvedený v časti  Zoznam a spôsob stanovenia  hodnôt  projektových ukazovateľov - 
„Počet  novovytvorených  pracovných  miest“.  Výpočet  je  vždy  obsahovo  viazaný  k  špecifikácii 
ukazovateľa.

Výpočet hodnoty merateľného ukazovateľa dopadu „pridaná hodnota“:
Pridaná hodnota = obchodná marža + výroba – výrobná spotreba
Obchodná marža = tržby z predaja tovaru – náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
Výroba = tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb +/- zmena stavu
vnútroorganizačných zásob (účt. skupina 61) + aktivácia (účt. skupina 62)
Výrobná spotreba = spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
(501, 502, 503)

Spôsob výpočtu v podmienkach podvojného účtovníctva (Výkaz ziskov a strát):
Pridaná hodnota = (604 – 504) + (601+602+/-61x+62x) – [(501+502+503) + (51x)]

Spôsob výpočtu v podmienkach jednoduchého účtovníctva (Výkaz o príjmoch a výdavkoch):
Pridaná hodnota = (r. 1 Príjmy z predaja tovaru + r. 2 Príjmy z predaja výrobkov a služieb) – ( r. 5 
Výdavky na nákup materiálu + r. 6 Výdavky na nákup tovaru) 

Príklad: Obdobie realizácie aktivít projektu je 1. marec 2009 – 11. november 2010; bežný rok je 
obdobie k 11.11.; ukazovateľ výsledku bude mať východiskovú hodnotu stanovenú ako „0“ (uvedie sa 
rok 2009) a plánovanú hodnotu dosiahnutú realizáciou aktivít projektu k 11.11.2010 (uvedie sa rok 
2010).  Ukazovatele dopadu:  „Nárast  tržieb“ a  „Nárast  pridanej  hodnoty“ budú mať východiskovú 
hodnotu k 31.12.2007 a plánovanú hodnotu za bežný rok k 11.11.2015. V prípade ukazovateľa „Počet 
novovytvorených pracovných miest“ bude východisková hodnota stanovená  k 11. 11. 2010 (uvedie sa 
rok 2010), plánovanou hodnotou bude hodnota v zmysle uvedenej definície k 11. 11. 2015 (uvedie sa 
rok 2015).“
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6. Kapitola 5.1 Registrácia a formálna kontrola ŽoNFP sa dopĺňa nasledovne:

Na koniec kapitoly bol pridaný nasledovný text:

„Vykonávateľ zabezpečí evidenciu výsledkov kontroly formálnej správnosti v ITMS, prostredníctvom 
ktorého si žiadateľ môže overiť aktuálny stav ŽoNFP. 

Vykonávateľ zároveň po ukončení kontroly formálnej správnosti zasiela žiadateľom, ktorých ŽoNFP 
nevyhoveli  kritériám  formálnej  správnosti  ŽoNFP,  rozhodnutia  o neschválení  ŽoNFP  (vrátane 
dôvodov).“

7. Kapitola 5.2 Odborné hodnotenie ŽoNFP sa dopĺňa nasledovne:

Na koniec kapitoly bol pridaný nasledovný text:

„Vykonávateľ  zabezpečí  evidenciu  výsledkov  odborného  hodnotenia  v ITMS,  prostredníctvom 
ktorého si žiadateľ môže overiť aktuálny stav ŽoNFP. 

Vykonávateľ  zároveň  po  ukončení  odborného  hodnotenia  zasiela  žiadateľom,  ktorých  ŽoNFP 
nevyhoveli kritériám odborného hodnotenia, rozhodnutia o neschválení ŽoNFP (vrátane dôvodov).“

8. Kapitola 5.3 Overovanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci sa mení nasledovne:

Pôvodný text bol nahradený nasledovným znením:

„V prípade, že boli v rámci príloh k ŽoNFP predkladané čestné vyhlásenia žiadateľa (resp. doklady 
neboli  súčasťou  príloh  ŽoNFP)  pre  potreby  overenia  splnenia  podmienok  poskytnutia  pomoci, 
vykonávateľ vyzve žiadateľov, ktorých ŽoNFP splnili kritériá odborného hodnotenia na predloženie 
dokladov na overenie podmienok poskytnutia pomoci. 

V tejto fáze prebieha overovanie:
1. výkonu OVS;
2. ekonomickej situácie žiadateľa v zmysle definície podniku v ťažkostiach;
3. či miestne príslušná Správa finančnej kontroly nevedie voči žiadateľovi správne konanie;
4. ďalších  podmienok  poskytnutia  pomoci  vyplývajúcich  z legislatívy  EU  a SR  ako  aj 

podmienok stanovených v príslušnej schéme pomoci a výzve. 

V prípade,  že  žiadateľ  v lehote  stanovenej  na  predloženie  dokumentov,  nepredloží  požadované 
dokumenty,  resp.  vykonávateľ na ich základe zistí  nedodržanie niektorej  z podmienok poskytnutia 
pomoci, bude takáto ŽoNFP z ďalšieho procesu schvaľovania vylúčená. Lehota potrebná na doplnenie 
dokladov  a overenie  podmienok  poskytnutia  pomoci  sa  nezapočítava  do  lehoty  na  informovanie 
žiadateľa o výsledku konania o žiadosti o NFP. 

Vykonávateľ  zabezpečí  evidenciu  výsledkov  overovania  podmienok  poskytnutia  pomoci  v ITMS, 
prostredníctvom ktorého si žiadateľ môže overiť aktuálny stav ŽoNFP. 
Vykonávateľ  zároveň po ukončení  overovania  podmienok poskytnutia  pomoci  zasiela  žiadateľom, 
ktorých ŽoNFP nesplnili podmienky poskytnutia pomoci rozhodnutia o neschválení ŽoNFP (vrátane 
dôvodov).“
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9. Kapitola 5.4 Výber a schvaľovanie ŽoNFP sa mení nasledovne:

V časti ROZHODNUTIE O ŽONFP sa pôvodný text nahrádza novým znením:

Na základe záverečnej správy z výberu ŽoNFP predkladá príslušný organizačný útvar poskytovateľa 
na schválenie Internému dozornému a monitorovaciemu výboru pre fondy EÚ (ďalej len „IDMV“) 
správu o priebehu schvaľovania ŽoNFP. V prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov je vykonávateľ 
zaviazaný odstrániť predmetné nedostatky. Po predložení a schválení správy, minister hospodárstva 
ako najvyšší predstaviteľ poskytovateľa, môže poveriť štatutárneho zástupcu vykonávateľa oznámiť 
výsledok procesu výberu ŽoNFP žiadateľom prostredníctvom zaslania rozhodnutí o :

a) neschválení ŽoNFP– pre žiadateľov, ktorých ŽoNFP nevyhoveli výberovým kritériám.
b) rozhodnutí  o  schválení  ŽoNFP  –  pre  žiadateľov,  ktorých  ŽoNFP  vyhoveli  výberovým 

kritériám. 

Písomné rozhodnutie o schválení žiadosti alebo písomné rozhodnutie o neschválení žiadosti obsahuje 
náležitosti v zmysle § 14 ods. 5 zákona č. 528/2008 Z.z.

Štatutárny orgán poskytovateľa môže z vlastného podnetu preskúmať rozhodnutie o schválení žiadosti 
alebo rozhodnutie o neschválení žiadosti. Ak bolo toto rozhodnutie vydané v rozpore s podmienkami 
poskytnutia  pomoci  a podpory  podľa  §  13  ods.  3  zákona  č.  528/2008  Z.z.,  štatutárny  orgán 
poskytovateľa  vydá  rozhodnutie  o preskúmaní  tohto  rozhodnutia,  ktorým  toto  rozhodnutie  zmení 
alebo  zruší,  a súčasne  rozhodne  o schválení  žiadosti  alebo  neschválení  žiadosti.  Štatutárny  orgán 
poskytovateľa môže postupovať podľa prvej a druhej vety len do uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP. 

Vykonávateľ  a poskytovateľ  sú  povinní  najneskôr  do  15  pracovných  dní  od  vydania  rozhodnutí 
o schválení  ŽoNFP  zverejniť  na  svojich  internetových  stránkach  zoznam  schválených  ŽoNFP 
(identifikácia žiadateľa, názov projektu, výška schválenej pomoci a miesto realizácie projektu).

10. Kapitola 7 Vysvetlivky k formulárom sa mení nasledovne:

Bol odstránený pôvodný tretí a štvrtý odsek:

„V prípade,  že  vyplňujete  formuláre  na  počítači  a  prednastavená  veľkosť  tabuliek,  resp.  počet 
položiek nie je dostatočný, je potrebné ich rozšíriť na požadovanú veľkosť.

Vo  formulároch  vypĺňajte  iba  biele  polia,  polia  vyfarbené  šedou  farbou  sú  predvyplnené  alebo 
obsahujú názov konkrétneho poľa formulára.“

11. Kapitola 7.1 ŽoNFP sa mení nasledovne:

V časti HODNOTY MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV sa pôvodné znenie prvého odseku:

„Tabuľku č.  12 vyplňte  v súlade s definíciami  uvedenými v kapitole  „Ukazovatele“  tejto  Príručky 
a v súlade s logickou štruktúrou vášho projektu.  Hodnoty ukazovateľov sú pre žiadateľov  záväzné 
a budú  premietnuté  do  Zmluvy  o poskytnutí  NFP  s úspešným  žiadateľom.  Povinné  ukazovatele 
(ktoré  si  žiadateľ  pri  vypracúvaní  ŽoNFP  musí  zvoliť)  sú  predvyplnené  v časti  2.2  Opisu 
projektu.“

nahrádza nasledovným znením:
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„Tabuľku č. 12 vyplňte v súlade s definíciami uvedenými v kapitole 3. 6 Merateľné ukazovatele tejto 
Príručky a v súlade s logickou štruktúrou vášho projektu. Hodnoty ukazovateľov sú pre žiadateľov 
záväzné a budú premietnuté do Zmluvy o poskytnutí NFP s úspešným žiadateľom.“

V časti ZDROJE FINANCOVANIA PROJEKTU sa posledná veta:

„Predpokladaný príjem z projektu nie je relevantný pre danú výzvu a preto sa nevypĺňa.“

nahrádza novým znením:

„Predpokladaný príjem z projektu nie je relevantný pre danú výzvu, a preto sa vypĺňa nulou.“

V časti SÚLAD S HORIZONTÁLNYMI PRIORITAMI bol odstránený pôvodný text:

„Pri vypĺňaní tabuľky č. 15 je potrebné vychádzať z OP KaHR, kapitoly č. 6 Horizontálne priority. 
V prípade,  ak  uvediete,  že  projekt  prispieva  k dosahovaniu  niektorej  z horizontálnych  priorít  je 
nevyhnuté  uviesť  do  tabuľky  aj  príslušné  merateľné  ukazovatele,  vrátane  predpokladaných 
dosahovaných hodnôt. 

Projekty predkladané v rámci tejto výzvy neprispievajú v zmysle schváleného Systému koordinácie 
a implementácie horizontálnej priority Informačná spoločnosť na roky 2007 – 2013 k napĺňaniu cieľov 
tejto horizontálnej priority, a preto  sa Tabuľka č. 15/A Horizontálne priority nevypĺňa.

Ďalej  pri  vypĺňaní  tejto  tabuľky  je  potrebné  vychádzať  aj  z  Príručky  pre  uplatňovanie  princípu 
rovnosti  príležitostí  ako horizontálnej priority pri čerpaní štrukturálnej  pomoci  v programovacom 
období  2007  –  2013,  ktorá  je  zverejnená  na  stránke  www.gender.gov.sk a  ktorá  môže  pomôcť 
žiadateľovi pri posúdení vplyvu na rovnosť príležitostí 

V rámci projektu je nevyhnutné zabezpečiť:
• dodržiavanie a zabezpečenie zásady  rovnakého zaobchádzania a rovnakého prístupu ku každému, 

bez ohľadu na pohlavie,  rasu,  farbu pleti,  jazyk,  vieru a náboženstvo,  národný alebo sociálny 
pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie, vek, 
zdravotné postihnutie alebo inú sexuálnu orientáciu,

• predchádzanie všetkým formám diskriminácie - znevýhodňovania, poškodzovania alebo odlišného 
prístupu  z  dôvodu  pohlavia,  rasy,  farby  pleti,  jazyka,  viery  a  náboženstva,  národného  alebo 
sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného 
postavenia, veku, zdravotného postihnutia alebo inej sexuálnej orientácie.

Tabuľky č. 15 ŽoNFP a  č. 10 Opisu projektu musia byť identické, ich ukazovatele (okrem ďalších) 
musia  byť  premietnuté  v tabuľkách  č.  12  ŽoNFP  a  č.  2.2  Opisu  projektu.  Každá  sledovaná 
horizontálna priorita musí byť vyjadrená minimálne jedným ukazovateľom dopadu a jedným 
ukazovateľom výsledku.“

nahradený nasledovným znením:

„Pri vypĺňaní tabuľky č. 15 je potrebné vychádzať z OP KaHR, kapitoly č. 6 Horizontálne priority. 
V prípade,  ak  uvediete,  že  projekt  prispieva  k dosahovaniu  niektorej  z horizontálnych  priorít  je 
nevyhnuté  uviesť  do  tabuľky  aj  príslušné  merateľné  ukazovatele,  vrátane  predpokladaných 
dosahovaných hodnôt. 
V  prípade,  že  v žiadosti  o NFP bude  uvedené,  že  projekt  má  vplyv  na  niektorú  z horizontálnych 
priorít, musí byť tento vplyv kvantifikovaný minimálne jedným relevantným ukazovateľom výsledku. 
V prípade nešpecifikovania vplyvu alebo relevantného ukazovateľa výsledku je príspevok projektu 
k príslušnej horizontálnej priorite považovaný za neutrálny, resp. projekt neprispieva k cieľom danej 
horizontálnej priority.
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Projekty predkladané v rámci tejto výzvy neprispievajú v zmysle schváleného Systému koordinácie 
a implementácie horizontálnej priority Informačná spoločnosť na roky 2007 – 2013 k napĺňaniu cieľov 
tejto horizontálnej priority, a preto  sa Tabuľka č. 15/A Horizontálne priority nevypĺňa.

Ďalej  pri  vypĺňaní  tejto  tabuľky  je  potrebné  vychádzať  aj  z  Príručky  pre  uplatňovanie  princípu 
rovnosti  príležitostí  ako horizontálnej priority pri čerpaní štrukturálnej  pomoci  v programovacom 
období  2007  –  2013,  ktorá  je  zverejnená  na  stránke  www.gender.gov.sk a  ktorá  môže  pomôcť 
žiadateľovi pri posúdení vplyvu na rovnosť príležitostí.“

12. Kapitola 7.2 Povinné prílohy k ŽoNFP: Príloha 1 Opis projektu sa mení nasledovne:

V časti ÚČELNOSŤ NAVRHOVANÉHO PROJEKTU bol odstránený prvý odsek:

„V tejto  kapitole  rozšírte  informácie  uvedené  v tabuľke  č.  10  ŽoNFP.  Zároveň  uveďte  hodnoty 
merateľných ukazovateľov. Hodnoty plánujte uvážlivo, pretože v prípade schválenia ŽoNFP sa tieto 
hodnoty stanú pre  vás záväznými.  Merateľné ukazovatele  budú rovnaké ako tie,  ktoré ste  uviedli 
v tabuľke  č. 12  ŽoNFP,  t.j.  v prípade,  že  si  okrem  povinných  ukazovateľov  stanovených  priamo 
v Opise projektu vyberiete v rámci ŽoNFP aj ďalšie ukazovatele, je potrebné ich doplniť aj do tabuľky 
v rámci časti 2.2 Opisu projektu.“

a bol nahradený nasledovným znením:

„V tejto  kapitole  rozšírte  informácie  uvedené v tabuľke  č.  10 ŽoNFP predovšetkým o informáciu, 
akým spôsobom budú naplnené jednotlivé hodnoty merateľných ukazovateľov.“

13. Kapitola 7.5 Príloha č. 4 ŽoNFP – Podrobný rozpočet projektu sa mení nasledovne:

Ako tretí odsek bol doplnený nasledovný text:

„V rámci  tejto  výzvy  na  predkladanie  žiadostí  o NFP  je  žiadateľ  oprávnený  použiť 
kombináciu intenzít na položky rozpočtu projektu, v Opise projektu v časti 4.3 a v podrobnom 
rozpočte (na začiatku názvu aktivity) však musí byť presne špecifikované, do ktorej kategórie 
oprávnených projektov v zmysle čl. G1 až G5 schémy pomoci oprávnený výdavok spadá.
Oprávnené  výdavky  na  projekty  podľa  čl.  G1.  sa  musia  prideliť  konkrétnej  kategórii 
priemyselného  výskumu,  experimentálneho  vývoja  alebo  štúdiám  realizovateľnosti  s 
príslušnou intenzitou uvedenou v čl. I 6. schémy.“

14. Kapitola 7.9 Účtovná závierka vrátane poznámok sa mení nasledovne:

V prvej vete sa nahrádza slovo „bez“ slovom „vrátane“.

Zároveň bol odstránený bod c):

„v prípade ak žiadateľ predkladá účtovnú závierku za riadne účtovné obdobie na základe schválenia 
daňového  úradu v predĺženej  lehote  je  povinný  predložiť  účtovnú  závierku  za  ucelené  účtovné 
obdobie predchádzajúce účtovnému obdobiu počas ktorého predkladá žiadosť o NFP (t.  j.  účtovná 
závierka za rok 2007). Zároveň predkladá potvrdenie Daňového úradu o povolení takejto výnimky;“

a bod d) bol posunutý smerom nahor a tvorí nový bod c).
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15. Kapitola 7.10 Príloha č. 9 ŽoNFP – Potvrdenie daňového úradu sa mení nasledovne:

Bola odstránená posledná veta:

„Potvrdenie daňového úradu musí jasne definovať, že žiadateľ nie je daňovým dlžníkom, tzn. nebudú 
akceptované potvrdenia,  v ktorých je  uvedené „vymáhané výkonom rozhodnutia“  a podobné užšie 
špecifikácie.“

a bola nahradená novým znením:

„Potvrdenie daňového úradu musí jasne definovať, že žiadateľ nie je daňovým dlžníkom, tzn. nebudú 
akceptované potvrdenia, v ktorých je uvedený len výrok „vymáhané výkonom rozhodnutia“ a podobné 
užšie špecifikácie.“

16. Kapitola 7.11  Príloha č. 10 ŽoNFP – Potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej 
poisťovne sa mení nasledovne:

Bola odstránená prvá odrážka:

„-Potvrdenie zo Sociálnej  poisťovne o tom,  že žiadateľ nie  je dlžníkom  nemocenského poistenia, 
dôchodkového poistenia (starobného poistenia,  invalidného poistenia), poistenia v nezamestnanosti, 
garančného poistenia, úrazového poistenia a s údajom o aktuálnom počte zamestnancov nie staršie ako 
3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP;“

a bola nahradená novým znením:

„Potvrdenie  zo  Sociálnej  poisťovne  o  tom,  že  žiadateľ  nie  je  dlžníkom  sociálneho  poistenia 
(nemocenského  poistenia,  dôchodkového  poistenia  (starobného  poistenia,   invalidného  poistenia), 
poistenia  v nezamestnanosti,  garančného  poistenia,  úrazového  poistenia) aj s údajom  o aktuálnom 
počte poistencov nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP;“

17.  Kapitola  Príloha  č.  21  ŽoNFP  -  Výpis  z  katastra  nehnuteľností  a v prípade 
dlhodobého  prenájmu  aj  zmluva  o dlhodobom  prenájme  nehnuteľností  sa  mení 
nasledovne:

Pôvodný text sa nahrádza nasledovným znením:

Žiadateľ v rámci tejto prílohy predkladá nasledovné doklady:
1. doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné práva k všetkým nehnuteľnostiam na ktorých a/alebo 

v súvislosti s ktorými sa projekt realizuje, a to:
a) výpis z listu vlastníctva (v prípade výlučného vlastníctva nehnuteľnosti) a/alebo 
b) nájomnú zmluvu (v prípade prenájmu nehnuteľnosti); 

2. snímku  z katastrálnej  mapy  (nemusí  byť  použiteľná  na  právne  úkony)  s vyznačením 
nehnuteľností, na ktorých a/alebo v súvislosti s ktorými sa projekt realizuje.

Stavby a pozemky kde sa projekt realizuje môžu byť vo výlučnom vlastníctve, spoluvlastníctve alebo 
v prenájme žiadateľa (podnikateľského subjektu), resp. v kombinácií týchto právnych vzťahov. Pod 
prenájmom sa rozumie zmluvne dohodnutý prenájom medzi vlastníkom nehnuteľnosti a žiadateľom na 
minimálne 5 rokov nasledujúcich po roku ukončenia realizácie projektu. 
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Doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné práva k všetkým nehnuteľnostiam, na ktorých a/alebo 
v súvislosti s ktorými sa projekt realizuje. 

-   V prípade výlučného vlastníctva nehnuteľnosti/-í (pozemky a stavby) žiadateľ predkladá list 
vlastníctva použiteľný na právne úkony,  nie starší  ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP, 
preukazujúci vlastnícke práva k nehnuteľnostiam, vrátane snímky z katastrálnej mapy, na ktorej 
je/sú  vyznačená/-é  nehnuteľnosť/-i,  ktorých  sa  týka  realizácia  projektu.  Pri  bezpodielovom 
spoluvlastníctve manželov aj súhlas partnera s užívaním majetku na podnikanie, prípadne 
na realizáciu projektu, ak nebol daný výslovný súhlas s použitím majetku na podnikanie.

-     V prípade podielového spoluvlastníctva žiadateľ predkladá: 
- list vlastníctva (úplný, musí byť použiteľný na právne úkony) preukazujúci vlastnícke práva 
ku všetkým nehnuteľnostiam (pozemkom a stavbám), na ktorých a/alebo v súvislosti s ktorými 
sa projekt realizuje, nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP,
- Katastrálnu mapu (nemusí byť použiteľná na právne úkony) s vyznačením nehnuteľností, na 
ktorých sa projekt realizuje (len v rozsahu oprávnené a neoprávnené výdavky, ak ich projekt 
obsahuje), nie staršiu ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP;
- Zmluvu  o prenájme s definovaným predkupným právom medzi  žiadateľom a podielovým 
spoluvlastníkom/podielovými spoluvlastníkmi.

- V prípade prenájmu nehnuteľností žiadateľ predkladá: 
- zmluvu/-y o dlhodobom nájme so zadefinovaným predkupným právom,
- list vlastníctva použiteľný na právne úkony, nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia 
ŽoNFP  (z ktorého  sú  zrejmé  vlastnícke  práva  majiteľa  nehnuteľnosti  k prenajatej 
nehnuteľnosti,  ako  aj  vecné  bremená  a ťarchy)  so  zapísanou  nájomnou  zmluvou 
a predkupným právom.

V zmluve o prenájme zapísanej v liste vlastníctva na príslušnej správe katastra nehnuteľností 
musí byť zadefinované predkupné právo žiadateľa ako vecné právo. Predkupné právo musí byť 
zapísané ako vkladová listina a nájomná zmluva ako záznamová listina v liste vlastníctva.

Ak sú nehnuteľnosti zapísané na viacerých listoch vlastníctva, vyžadujú sa výpisy zo všetkých listov 
vlastníctva.

Zadefinovanie  predkupného  práva  v zmluve  o prenájme  zapísané  v  liste  vlastníctva  na  príslušnej 
správe katastra nehnuteľností sa nevyžaduje v nasledujúcich prípadoch:

- definovaných v čl. 4 Ústavy SR (zákon č. 460/1992 Zb.): „Nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné 
vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky“;

- spoluvlastníctva v nadväznosti na § 140 Občianskeho zákonníka;
- prenájmu pozemkov od Slovenského pozemkového fondu.

Skutočnosť, že žiadateľ nie je povinný zadefinovať predkupné právo v zmluve o prenájme a v liste 
vlastníctva  majiteľa  pozemku  resp.  stavby,  nijako  nevylučuje  povinnosť  žiadateľa v týchto 
prípadoch prenájmu preukázať zapísanú nájomnú zmluvu na liste vlastníctva majiteľa pozemku 
resp. stavby a to najneskôr ku dňu predloženia papierovej verzie Žiadosti o NFP

V prípade  kombinácie  prenájmu  a vlastníctva  pozemkov,  žiadateľ  predkladá  všetky  vyššie 
uvedené doklady.

18. Kapitola 7.26  Príloha č. 25 ŽoNFP –  Čestné vyhlásenie žiadateľa, že podiel tržieb 
z priemyselného  výskumu  a experimentálneho  vývoja  je  nižší  ako  50%  z tržieb  z 
predaja vlastných výrobkov a služieb vypočítaných z účtovnej závierky ku koncu roka 
prechádzajúcemu roku podania žiadosti o NFP sa mení nasledovne:
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Pôvodný text sa nahrádza nasledovným znením:

Príloha č.  25 ŽoNFP –  Čestné vyhlásenie žiadateľa,  že  podiel  tržieb z priemyselného 
výskumu  a experimentálneho  vývoja  je  nižší  ako  50%  z tržieb  z  predaja  vlastných 
výrobkov a služieb vypočítaných z účtovnej závierky ku koncu roka 2008

„V rámci  tejto  prílohy  ŽoNFP  žiadateľ  predkladá  čestné  vyhlásenie,  že  podiel  tržieb 
z priemyselného  výskumu a experimentálneho  vývoja  je  nižší  ako  50% z tržieb  z  predaja 
vlastných výrobkov a služieb vypočítaných z účtovnej závierky ku koncu roka 2008.“
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