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CIEĽ USMERNENIA

Cieľom Usmernenia č. 1 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 – 31DM – 0801 (ďalej len 
„výzva“)  a aktualizovať  prílohy  k výzve  a k žiadosti  o  NFP.  Usmernenie  vychádza  z otázok 
potenciálnych  žiadateľov  o nenávratný  finančný  príspevok,  usmernení  Ministerstva  výstavby 
a regionálneho  rozvoja  Slovenskej  republiky  a Ministerstva  financií  Slovenskej  republiky 
a praktických  skúseností  v rámci  iných  výziev  Operačného  programu  Konkurencieschopnosť 
a hospodársky rast.

ZMENY PRÍLOH K VÝZVE

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce prílohy:
• Žiadosť o NFP
• Príloha č. 1 k žiadosti o NFP – Opis projektu
• Príloha č. 3 c) k žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu
• Príloha č. 5 k žiadosti o NFP – Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy
• Príručka pre žiadateľa;

PLATNOSŤ USMERNENIA

Usmernenie platí dňom zverejnenia na stránkach Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej agentúry 
pre cestovný ruch (ďalej len „SACR“). Nové prílohy žiadosti o NFP platia tiež dňom zverejnenia na 
stránkach MH SR a SACR. Žiadatelia, ktorí vyplnili formuláre v staršom formáte a už podali svoje 
Žiadosti o NFP vykonávateľovi, nie sú týmto Usmernením viazaní.

ZMENY VO FORMULÁRI ŽIADOSTI O NFP

1. Z dôvodu sprehľadnenia pojmov bol v tabuľke č. 3 (ako aj v ostatných dokumentoch 
balíka výzvy) zmenený názov ŠKEČ na SK NACE. Zároveň bola upravená poznámka 
pod čiarou vzťahujúca sa k poľu SK NACE nasledovne: „Uviesť SK NACE na úroveň 
triedy (číselný kód xx.xx). Ak má žiadateľ viac SK NACE uvedie SK NACE súvisiaci  
s predmetom projektu“.

2. V tabuľke  č.  3,  v poli  dátum vzniku  žiadateľa  bola  upravená  poznámka  pod  čiarou 
nasledovne: „Dátum zápisu žiadateľa do verejného registra, pokiaľ nevznikol zo zákona.  
Uvádzať celý dátum, t.j. deň, mesiac, rok“.

3. Tabuľka č. 4 bola vyfarbená šedou farbou. Uvedenú tabuľku žiadateľ nevypĺňa. Zároveň 
bola upravená aj poznámka pod čiarou: „Nerelevantné pre túto výzvu“ a výraz „ŠKEČ“ 
nahradený výrazom “SK NACE“..

4. Tabuľka č. 6 bola vyfarbená šedou farbou. Uvedenú tabuľku žiadateľ nevypĺňa. Zároveň 
bola upravená aj poznámka pod čiarou: „Nerelevantné pre túto výzvu“.

5. V tabuľke č. 7 bolo pole – „Prioritná téma“ upravené tak, že žiadateľ môže v rámci 
žiadosti  definovať  len  jednu  prioritnú  tému,  ktorá  tvorí  100%  podielu  z celkových 
výdavkov  projektu.  Adekvátnym spôsobom bola  upravená  aj  poznámka  pod  čiarou: 
„Výber jednej témy z číselníka Prioritných tém v prílohe č. 2 Príručky pre žiadateľa“.

6. V tabuľke č. 7 bola k poľu – „Umiestnenie pomoci“ upravená poznámka pod čiarou 
nasledovne: „Vyplňte v súlade s tabuľkou č. 8, poľom Vyšší územný celok (NUTS III)“.



7. V  tabuľke  č.  8  bolo  pole  –  „Existencia  marginalizovaných  rómskych  komunít“ 
vyfarbené šedou farbou. Uvedené pole teda žiadateľ nevypĺňa.

8. V tabuľke č. 10 bol upravený odkaz pod čiarou k poľu – „Spôsob realizácie projektu“ 
nasledovne:  „Definovanie  a  popis  aktivít  projektu,  ich  organizačné  a technické  
zabezpečenie.“.

9. V tabuľke č. 11 bola k poľu – „Podporné aktivity“ doplnená nová poznámka pod čiarou 
s nasledovným znením: „Ide o podporné aktivity projektu, ktorých trvanie je ohraničené  
začiatkom realizácie prvej aktivity projektu a ukončením realizácie poslednej aktivity  
projektu“. Zároveň bola odstránená poznámka pod k poľu „Riadenie projektu“.

10. V tabuľke č. 12 bola odstránená poznámka pod čiarou k poľu – „Názov“.

11. Tabuľka č. 13 bola zmenená tak, aby názov skupiny výdavkov odrážal výber z číselníka 
oprávnených  výdavkov  uvedených  v podrobnom  rozpočte  projektu  na  úrovni 
„podpoložka“, nie na úrovni „položka“.

12. V tabuľke č. 13 bolo pole „Bolo vykonané verejné obstarávanie (VO) pred predložením 
žiadosti o NFP“ vyfarbené šedou farbou. Uvedené pole teda žiadateľ nevypĺňa.

13. V tabuľke  č.  13  bol  upravený  názov  poľa  „Objem prostriedkov  zazmluvnených  na 
základe  VO  /  verejnej  obchodnej  súťaže  pred  podaním  žiadosti  o NFP  (SKK)“  na 
„Objem  prostriedkov  zazmluvnených  na  základe  VO  pred  podaním  žiadosti  o NFP 
(SKK). Zároveň bolo dané pole vyfarbené šedou farbou. Uvedené pole teda žiadateľ 
nevypĺňa.

14. V tabuľke  č.  14  bola  k poľu  –  „Intenzita  pomoci“  upravená  poznámka  pod  čiarou 
nasledovne: „Podiel požadovaného NFP k celkových oprávneným výdavkom projektu“.

15. V tabuľke  č.  14  bola  k poľu  –  „Zdroje  žiadateľa  celkom“  doplnená  nasledovná 
poznámka pod čiarou: „Uveďte výšku spolufinancovania oprávnených výdavkov“.

16. V tabuľke  č.  14  bolo  pole  –  „Zdroje  financovania  projektu  sa  nevypĺňa  pole 
Predpokladaný  príjem z projektu  (v  SKK)“ vyfarbené  sivou  farbou..  Predmetné  pole 
žiadateľ nevypĺňa.

17. V tabuľke č. 15 bolo pole – „Má projekt vplyv na rozvoj informačnej spoločnosti?“ 
vyfarbené  šedou  farbou.  Uvedenú  položku  teda  žiadateľ  nevypĺňa.  Zároveň  bola 
krížikom označená možnosť „nie“.

18. V tabuľke  č.  16  bolo upravené  znenie  prílohy č.  2  nasledovne:  „Zmluva o  budúcej  
zmluve, resp. odberateľsko-dodávateľská zmluva s účastníkom OVS, ktorého návrh bol  
vyhodnotený ako najvhodnejší (vrátane detailného rozpočtu) s odkladacou podmienkou 
účinnosti do podpisu zmluvy o poskytnutí NFP“.

19. V tabuľke  č.  16  bolo  do  znenia  prílohy  č.  3  doplnené  nové  písmeno  d)  v znení: 
„finančnej  analýzy  (príloha  č.  4“ a upravený  názov  novej  prílohy  e)  na „Súhrnný 
ukazovateľ hodnotenia firmy (príloha č. 5)“.

20. V tabuľke č. 16 bolo upravené znenie prílohy č. 5 nasledovne:  „Súhrnný ukazovateľ  
hodnotenia firmy“.

21. V tabuľke  č.  16  bolo  upravené  znenie  prílohy  č.  6  nasledovne:  „Výpis/y  z  registra 
trestov  štatutárneho/-ých  zástupcu/-ov  žiadateľa  uvedeného/-ých  vo  Výpise  
z Obchodného  resp.  Živnostenského  registra  resp.  doklade  preukazujúceho  právnu 
subjektivitu žiadateľa (nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia žiadosti)“.



22. V tabuľke č. 16 bolo upravené znenie prílohy č. 7 nasledovne: „Potvrdenie príslušného 
správcu dane o tom, že žiadateľ (daňový subjekt) nie je daňovým dlžníkom, nie staršie  
ako 3 mesiace ku dňu predloženia žiadosti. Potvrdenie vydáva príslušný správca dane 
v zmysle  zákona č.  511/1992 Zb.  o  správe daní  a poplatkov a o zmenách v sústave  
územných finančných orgánov (§ 61ods. (7)), vrátane potvrdenia o povolení  odkladov 
platenia dane resp. platenia dane v splátkach  (§ 59 ods. (1)).“.

23. V tabuľke  č.  16  bolo  upravené  znenie  prílohy  č.  8  nasledovne:  „Potvrdenie  od 
príslušnej správy finančnej kontroly podľa sídla žiadateľa o tom, že sa voči žiadateľovi  
nevedie správne konanie, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia žiadosti, resp.  
žiadosť  o vydanie  potvrdenia  od  príslušnej  správy  finančnej  kontroly  podľa  sídla 
žiadateľa  o tom,  že  sa  voči  žiadateľovi  nevedie  správne  konanie,  nie  staršie  ako  3  
mesiace ku dňu predloženia žiadosti, vrátane potvrdenia o doručení.“

24. V tabuľke č. 16 bolo doplnené znenie prílohy č. 9 o nasledovný text: „nie staršie ako 3 
mesiace ku dňu predloženia žiadosti.“

25. V tabuľke  č.  16  bolo  doplnené  znenie  prílohy  č.  12  nasledovne:  „nie  starší  ako  3 
mesiace ku dňu predloženia žiadosti.“

26. V tabuľke č. 16 bolo upravené znenie prílohy č. 14 nasledovne: „Doklad o disponovaní  
s finančnými prostriedkami na spolufinancovanie oprávnených výdavkov a financovanie  
100% neoprávnených výdavkov projektu.  Zabezpečenie  môže byť preukázané jedným 
z nasledujúcich dokladov, alebo ich kombináciou:

- Potvrdením komerčnej banky, že žiadateľ disponuje požadovanou výškou finančných 
prostriedkov (napr. výpis z bankového účtu, resp. doklad z banky o disponibilnom 
zostatku na účte), doklad nesmie byť starší ako 10 pracovných dní pred podaním 
žiadosti o NFP;

- Úverovým prísľubom (nezáväzným),  

- Úverovou zmluvou

- Kombináciou vyššie uvedených dokladov“

27. V tabuľke  č.  16  bolo  upravené  znenie  prílohy  č.  15  nasledovne:  „Potvrdenie  
dokladujúce, že žiadateľ nie je v úpadku t.j. nie je platobne neschopný alebo predlžený a  
nebol podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo návrh na vyhlásenie konkurzu  
vydané príslušným Okresným súdom,  nie  staršie  ako  3  mesiace  ku dňu predloženia  
žiadosti.“

28. V tabuľke č.  16 bolo upravené znenie  prílohy č.  16 nasledovne:  „Výpis zo zoznamu 
akcionárov  z  Centrálneho  depozitára  cenných  papierov  SR  (v  prípade  akciových  
spoločností),  originál  alebo úradne overená kópia nie staršie  ako 3 mesiace ku dňu 
predloženia žiadosti, resp. čestné vyhlásenie, že daná príloha sa žiadateľa netýka“

29. V tabuľke  č.  16  bolo  upravené  znenie  prílohy  č.  19  nasledovne:  „Výpis  z  katastra 
nehnuteľností  –   výpis  z  listu  vlastníctva,  preukazujúci  vlastnícke  práva  ku  všetkým 
nehnuteľnostiam (pozemkom a stavbám),  resp.  platná  zmluva o dlhodobom prenájme 
pozemkov na ktorých má byť realizovaný projekt na ktorých má byť realizovaný projekt,  
nie staršia ako 3 mesiace ku dňu predloženia žiadosti,  vrátane snímky z katastrálnej  
mapy s vyznačením nehnuteľnosti, na ktorých sa projekt realizuje.“



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

1. Tabuľka v rámci  kapitoly  2.2 „Predpokladaná situácia  v budúcnosti“  bola odstránená 
a nahradená novou: 

Hodnoty merateľných ukazovateľov – sledovanie za roky

Typ Názov1 Merná 
jednotka
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vá hodnota 
(v roku n)
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Rok 
n+3
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n+4

Rok n+5
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o
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Nárast tržieb Sk

Nárast počtu 
návštevníkov 
podporených 

projektov

Počet
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d

4 Počet vytvorených 
nových pracovných 

miest

Počet

Nárast pridanej 
hodnoty

Sk

2. Upravený názov kapitoly 5.2 na: „Prehľad získanej pomoci de minimis za posledné 3 
fiškálne roky“

3. V tabuľke  v rámci  kapitoly  5.2  bol  názov  posledného  stĺpca  upravený  nasledovne: 
„Výška poskytnutej pomoci (v SKK)“

4. V tabuľke v rámci kapitoly 5.2 bol názov na záver doplnený nový stĺpec: „Výška prijatej 
pomoci (v SKK)“

5. V kapitole  5.2  bol  doplnený  nasledovný  text:  „Fiškálny  rok  žiadateľa: 
od ..............................................do..............................................“

6. Tabuľka  v rámci  kapitoly  10  „Súlad  a  napĺňanie  Horizontálnych  politík  ES pre  OP 
konkurencieschopnosť  a  hospodársky  rast“  bola  doplnená  v súlade  s prílohou  č.  1 
Príručky pre žiadateľa

7. Riadok „Predpokladaný príjem počas realizácie aktivít projektu (v SKK) bol odstránený 
z tabuľky v rámci kapitoly 9.1 „Financovanie projektu“

ZMENY V PRÍLOHE Č. 3C) ŽIADOSTI O NFP - PODROBNÝ ROZPOČET PROJEKTU

Z rozpočtu bol odstránený stĺpec C „skupina výdavkov položka“. 

ZMENY V PRÍLOHE Č. 5 - SÚHRNNÝ UKAZOVATEĽ HODNOTENIA FIRMY

1  Merateľné ukazovatele predvyplnené v tabuľke sú povinné pre všetkých žiadateľov. 
2 Hodnoty indikátorov sa merajú 5 rokov po ukončení realizácie projektu.
3  Ukazovatele  výsledku  vyjadrujúce  priamy,  hmatateľný  efekt  intervencie  bezprostredne  po  ukončení 

realizácie  projektu  na  cieľové  skupiny/užívateľov  projektu,  prostredníctvom  ktorých  bude  sledované 
a hodnotené dosiahnutie stanovených cieľov projektu.

4  Ukazovatele dopadu vyjadrujúce dlhodobý efekt intervencie na cieľovú skupinu/užívateľov projektu, ktorý 
môže  nastať  aj  niekoľko  rokov  po  ukončení  realizácie  projektu.  Je  viazaný  na  výsledky  intervencií  a 
prekračuje rámec okamžitých prínosov.



Pôvodný formulár bol nahradený formulárom novým. Vo vzorci (pomer zisku pred zdanením 
a úrokov k celkovým aktívam) ako aj vo vysvetlivkách boli úroky výnosové nahradené 
úrokmi nákladovými

ZMENY V PRÍRUČKE PRE ŽIADATEĽA

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

Kapitola 3.3 Oprávnené obdobie je upravená nasledovne:

1. Posledná veta v druhom odseku je upravená nasledovne: „Začiatkom realizácie projektu  
sa  rozumie  začatie  prác  na projekte  v zmysle  definície  uvedenej  v kapitole  1.2  tejto  
príručky“

2. Tretia  veta  v treťom  odseku  je  doplnená  o nasledovný  text:  „a  definície  uvedenej  
v kapitole 1.2 tejto príručky“

Kapitola 3.4 Oprávnenosť žiadateľa je upravená nasledovne:

1. Prvá veta v prvom odseku je upravená nasledovne: „Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické 
alebo  právnické  osoby  oprávnené  na  podnikanie  podľa  §  2  ods.  (2)  písm.  a)  a b) 
Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé 
druhy oprávnených projektov a spĺňajú podmienky stanovené v rámci výzvy“

2. Za tretí odsek boli doplnené dva nové odseky v nasledovnom znení: „Zmenu vlastníckej  
štruktúry prijímateľa po 1. 1. 2008 je možné akceptovať len v prípade, ak táto zmena 
nemá vplyv  na oprávnenosť  subjektu  čerpať  finančné  prostriedky  alokované v rámci  
príslušnej  výzvy,  t.j.  ak  nedôjde  k zmene  veľkosti  podniku  a nedôjde  k porušeniu 
podmienok  o nezávislosti  podniku  v zmysle  odporúčania  Komisie  2003/361/ES  zo  6.  
mája  2003  o  definícii  malých  a stredných  podnikov,  príp.  zmeny  veľkosti  podniku 
v nadväznosti  na  čl.  E.  schémy  pomoci.  Vlastnícka  štruktúra  prijímateľa  a plnenie  
oprávnenosti prijímateľa budú monitorované počas platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP,  
t.j. ešte 5 rokov po ukončení realizácie projektu.
Žiadateľ  si  musí  byť  vedomý,  že  v prípade  nedodržania  definície  MSP  z  pohľadu 
maximálnej  hodnoty pre počet pracovníkov alebo pre finančné ukazovatele  po dobu  
dlhšiu ako dve po sebe idúce účtovné obdobia, bude povinný NFP v plnej výške vrátiť.  
Táto skutočnosť sa týka nedodržania definície  MSP spôsobeného zmenou vlastníckej  
štruktúry  prijímateľa.  Avšak  v prípade,  že  toto  nedodržanie  bolo  spôsobené 
ekonomickým  rastom  prijímateľa  v dôsledku  realizácie  projektu,  je  čerpanie  NFP 
oprávnené.“

3. Posledná veta, pôvodne siedmeho odseku bola upravená v súlade so znením povinnej 
prílohy č.  15 ŽoNFP, a to nasledovne:  „Zároveň žiadateľ nie  je  v úpadku t.j.  nie je  
platobne  neschopný  alebo  predlžený  a nebol  podaný  návrh  na  povolenie  
reštrukturalácie alebo návrh na vyhlásenie konkurzu“

4. Do zoznamu obchodných aktivít podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností, 
na ktoré sa vzťahuje pomoc v zmysle tejto výzvy doplnené nasledovné aktivity: 

9311 - Prevádzka športových zariadení
9329 - Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity

5. Skratka „ŠKEČ“ nahradená „SK NACE“



Kapitola 3.5 Oprávnené výdavky je upravená nasledovne:

1. Posledná  veta  v prvom  odseku  je  upravená  nasledovne:  „Definícia  oprávnených 
výdavkov ako aj výpočet oprávnených a neoprávnených výdavkov je uvedený v čl.  G 
schémy. V súvislosti s oprávnenými výdavkami je potrebné pripomenúť, že oprávnenými 
výdavkami  sa  stávajú  len  skutočne  zrealizované  a preukázané  výdavky  schválené 
v rámci projektu ako oprávnené výdavky. Predmet obstarania musí byť najneskôr pred 
vypracovaním ŽoP zaradený do majetku prijímateľa (v prípade obstarania dlhodobého 
hmotného majetku) a zostať v ňom minimálne po dobu 5 rokov po ukončení realizácie  
projektu.  Žiadateľ  musí  predmet  obstarania  (tovary  a  služby)  využívať  výlučne  pri  
výkone svojej podnikateľskej činnosti, nesmie ho po dobu trvania zmluvného vzťahu so 
SACR ďalej prenajímať inému podnikateľskému subjektu.“

2. V druhom odseku bol odstránený nasledovný text: „(za účtovný doklad sa považuje aj  
doklad podobného charakteru, ktorý slúži na interné preúčtovanie osobných výdavkov  
a režijných  výdavkov  a odpisov  vzniknutých  prijímateľovi  v súvislosti  s realizáciou 
aktivít projektu),“

3. V druhom odseku bol odstránený nasledovný text: „(v prípade nesplnenia podmienok 
stanovených vo výzve, prípadne prekročenia maximálnej výšky pomoci)“

Kapitola 3.6 Financovanie projektu je upravená nasledovne:

Pôvodné znenie kapitoly 3.6 bolo nahradené nasledovným znením:

„Pomoc je realizovaná formou poskytnutia NFP. NFP je poskytovaný formou refundácie na  
základe predložených účtovných dokladov preukazujúcich výšku skutočných zrealizovaných 
oprávnených  výdavkov  projektu  v zmysle  podmienok  stanovených  v zmluve  o poskytnutí  
NFP  uzatvorenej  medzi  poskytovateľom  (prostredníctvom  ktorého  koná  vykonávateľ)  
a prijímateľom. 

V zmysle výzvy minimálna výška pomoci jednému prijímateľovi je 20 000 EUR. Maximálna 
výška  pomoci  na  projekt  predložený  v rámci  tejto  výzvy  nepresiahne  200 000  EUR. 
Prepočet  na  EUR sa  vykoná  kurzom  stanoveným  Národnou  bankou  Slovenska  ku  dňu  
poskytnutia  pomoci  de minimis,  t.j.  ku dňu podpisu zmluvy  o NFP obidvomi  zmluvnými 
stranami, prepočet vykoná vykonávateľ.

Intenzita  pomoci  je  hrubá suma pomoci  vyjadrená ako percento  oprávnených výdavkov  
projektu, čo znamená že všetky použité číselné údaje sa uvádzajú pred odpočítaním dane  
alebo iných poplatkov.

Intenzita  pomoci  pre  projekty  tejto  výzvy  sa  vypočíta  ako  percento  poskytnutej  pomoci  
z oprávnených výdavkov. Keďže pomoc bude poskytovaná počas viacerých rokov, intenzita  
pomoci sa vypočíta podľa vzorca (diskontovaná výška pomoci / diskontované oprávnené  
výdavky) x 100 a vyjadruje sa v percentách. 

Diskontácia je postup určenia súčasnej hodnoty budúcich oprávnených výdavkov a súčasnej  
hodnoty NFP, pričom slúži primárne na výpočet intenzity pomoci. Zmluva o poskytnutí NFP 
bude  uzatvorená  na  nominálnu  výšku  oprávnených  výdavkov  a nominálnu  výšku  NFP 
a zároveň  bude  prijímateľovi  vyplatená  nominálna  výška  NFP.  SACR  pred  vyplatením  



poslednej  Žiadosti  o platbu  prepočíta  intenzitu  pomoci  a zistí,  či  maximálna  intenzita  
pomoci  určená  ako  podiel  diskontovanej  výšky  pomoci  a diskontovaných  oprávnených 
výdavkov  nepresiahla  maximum  uvedené  v schéme  pomoci.  Žiadateľ  teda  nie  je  do 
formulárov povinný uvádzať diskontované výšky oprávnených výdavkov a NFP.

Maximálna  intenzita  pomoci  závisí  od  miesta  realizácie  projektu.  V prípade  projektov,  
ktorých miesto realizácie spadá do regiónu Stredného a Východného Slovenska (Žilinský  
samosprávny  kraj,  Banskobystrický  samosprávny  kraj,  Prešovský  samosprávny  kraj  
a Košický samosprávny kraj) nesmie pomoc poskytnutá na realizáciu projektu presiahnuť 
50%  celkových  oprávnených  výdavkov.  V prípade  projektov,  ktorých  miesto  realizácie  
spadá  pod  región  Západného  Slovenska  okrem  Bratislavského  samosprávneho  kraja  
(Trnavský  samosprávny  kraj,  Nitriansky  samosprávny  kraj  a Trenčiansky  samosprávny 
kraj)  nesmie  pomoc  poskytnutá  na  realizáciu  projektu  presiahnuť  40%  celkových  
oprávnených výdavkov.

Zostatok výdavkov,  t.  j.  rozdiel  celkových výdavkov projektu a poskytnutej  pomoci  bude 
prijímateľ kryť z vlastných zdrojov alebo z iných ako verejných zdrojov.“

Kapitola 3.7 Podmienky prijateľnosti je upravená nasledovne:

1. Znenie časti „PREUKÁZANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA REALIZÁCIU PROJEKTU“ bolo 
upravené nasledovne: 

„Žiadateľ  musí  preukázať,  že  k termínu  predloženia  ŽoNFP disponuje  finančnými  
prostriedkami minimálne vo výške spolufinancovania oprávnených výdavkov projektu  
a 100%-ného  krytia  neoprávnených  výdavkov  (v  prípade,  že  ich  projekt  obsahuje).  
Zabezpečenie  finančných  prostriedkov  žiadateľ  preukáže  predložením  jedného 
z nasledovných dokladov:

 Potvrdením  komerčnej  banky,  že  žiadateľ  disponuje  požadovanou  výškou 
finančných  prostriedkov  (napr.  výpis  z bankového  účtu,  resp.  doklad  z banky 
o disponibilnom zostatku na účte), doklad nesmie byť starší ako 10 pracovných  
dní pred predložením ŽoNFP;

 Úverovým  prísľubom  (nezáväzným),  ktorý  bude  pred  podpisom  zmluvy  
o poskytnutí NFP nahradený úverovou zmluvou. 

 Úverovou zmluvou.
 Kombináciou vyššie uvedených dokladov. 

2. Druhý  odsek  bodu  2)  v  časti  „VYKONANIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE PRED PODANÍM 
ŽONFP“ bol upravený nasledovne: „Vzhľadom na termín začatia realizácie projektu  
žiadateľ  musí  uzavrieť  s uchádzačom,  ktorý  predložil  najvhodnejší  návrh,  zmluvu 
o budúcej  zmluve,  resp.  odberateľsko-dodávateľskú  zmluvu,  ktorá  musí  obsahovať 
odkladaciu podmienku účinnosti zmluvy od podpisu zmluvy o poskytnutí NFP.“

Pôvodné znenie Kapitoly 3.8 Indikátory je nahradené nasledovným:

„Indikátor je záväzný ukazovateľ plnenia cieľov projektu a programu počas realizácie  
projektu a po jeho ukončení. 

Indikátor musí byť definovaný piatimi znakmi:
- špecifickosť: indikátor musí merať presne to, na čo bol určený 
- merateľnosť:  indikátor  musí  byť  kvantifikovateľný  a následne  aj  efektívne  



zmerateľný 
- dostupnosť:  indikátor  musí  byť  dostupný  (zložité  výpočty  indikátorov,  prípadne 

vysoká cena získania údajov znižuje kvalitu indikátora) 
- relevantnosť: indikátor sa musí týkať príslušného cieľa 
- časová previazanosť: indikátor sa musí vzťahovať na presné časové obdobie 

Indikátory majú úzku súvislosť s cieľmi projektu a programu, pričom na ne nadväzujú,  
tým že dokumentujú ich dosahovanie. 

- Indikátory „výsledku“ sú hmatateľným produktom projektu, ktoré sa však prejavia  
až  po  ukončení  realizácie  projektu.  „Výsledok“  je  objektívne  overiteľným 
ukazovateľom  „Cieľa  projektu“  z tabuľky  č.  9  ŽoNFP.  Indikátory  výsledku  sa  
stanovujú, merajú a vykazujú realizácie projektu za každý kalendárny rok, pričom je  
potrebné stanoviť východiskovú a plánovanú hodnotu pre tabuľku č. 12 ŽoNFP.  
Východiskovou  hodnotou  je  hodnota  výsledku  v roku  predchádzajúcemu  rok 
začiatku realizácie projektu  (ku koncu roka)  a plánovanou hodnotou je hodnota,  
ktorú indikátor výsledku dosiahne v roku ukončenia realizácie projektu (taktiež ku 
koncu roka).

- Indikátory „dopadu“ vyjadrujú dlhodobý efekt projektu a sú merateľné v horizonte  
aj  niekoľkých  mesiacov  /  rokov  po  ukončení  realizácie  projektu.  „Dopad“  je  
prepojený s „cieľmi opatrenia“ z tabuľky č. 9. Dopad jedného projektu by sa mal  
skombinovať  s dopadmi  iných  projektov,  aby  bol  dosiahnutý  všeobecný  cieľ  
programu (viď časť o cieľoch projektu vo Vysvetlivkách k formulárom). Indikátory 
dopadu  sa  stanovujú,  merajú  a vykazujú  po  dobu  piatich  rokov  po  ukončení  
realizácie projektu za každý kalendárny rok. Zároveň je opätovne potrebné stanoviť 
východiskovú a plánovanú hodnotu  pre  tabuľku č.  12  ŽoNFP.  Východiskovou 
hodnotou  je  hodnota  dopadu  v roku  konca  realizácie  projektu  (rozdielne  od 
indikátora výsledku) a plánovanou hodnotou je hodnota, ktorú indikátor dopadu 
dosiahne v 5. roku po ukončení realizácie projektu.

Výpočet hodnoty merateľného ukazovateľa výsledku „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);  
pridaná hodnota je uvedená v riadku 11 Výkazu ziskov a strát 
Spôsob výpočtu v podmienkach jednoduchého účtovníctva:
Pridaná hodnota = rozdiel príjmov a výdavkov – ostatné príjmy + platené úroky + odpisy 
+ dane spojené s produkciou a poplatky.

Povinné indikátory sú predvyplnené v žiadosti o NFP. Žiadateľ nie je oprávnený 
definovať ďalšie („vlastné“) indikátory.“

Kapitola 4.2 Predloženie ŽoNFP je upravená nasledovne:



Do  zoznamu  dokumentov  obsahujúcich  obal  ŽoNFP  bola  pri  neprepisovateľnom 
elektronickom nosiči doplnená Finančná analýza (v súlade s povinnou prílohou č. 3 ŽoNFP).

Kapitola 5.1 Registrácia a formálna kontrola ŽoNFP je upravená nasledovne:

Znenie bodu 2) v časti „KONTROLA FORMÁLNEJ SPRÁVNOSTI ŽONFP“, bod 2.) je upravené 
nasledovne: „Kontrola splnenia kritérií oprávnenosti zaregistrovaných ŽoNFP:

V prípade, ak ŽoNFP nespĺňa minimálne jedno z kritérií oprávnenosti (oprávnené právne 
formy  žiadateľov,  miesta  realizácie,  maximálne  trvanie  projektu,  maximálna,  resp.  
minimálna  suma NFP,  minimálna  miera  spolufinancovania  oprávnených  výdavkov  zo 
strany žiadateľa),  je  z ďalšieho procesu schvaľovania vylúčená.  Pre potrebu overenia 
maximálnej  a minimálnej  sumy  NFP  v rámci  overovania  kritérií  oprávnenosti,  je  
použitý kurz NBS ku dňu vyhlásenia výzvy (30,345 Sk/Eur), čo znamená, že žiadaný  
NFP nesmie byť nižší ako 606.900 Sk a vyšší ako 6.069.000 Sk.“

Kapitola 7 Vysvetlivky k formulárom je upravená nasledovne:

1. Tretí odsek bol upravený nasledovne: „Vo formulároch vypĺňajte iba biele polia, polia  
vyfarbené  šedou  farbou  sú  predvyplnené  alebo  obsahujú  názov  konkrétneho  poľa 
formulára,  resp.  budú vyplnené  vykonávateľom,  resp.  sa netýkajú  predmetnej  výzvy.  
Výnimkou sú polia  v tabuľkách č.  1,  3,  13 a 15 ŽoNFP, ktoré sa označujú krížikom 
a v elektronickej verzii ŽoNFP sa javia ako šedé. Tieto polia je potrebné vyplniť, resp. 
označiť krížikom.“

2. V poslednom odseku bol doplnený nasledovný text: „Nesprávne uvedené sumy (súčty)  
môžu  viesť  k  vyradenie  projektu  z dôvodu  nesplnenia  základných  podmienok 
prijateľnosti projektu.“

Kapitola 7.1 ŽoNFP

1. V časti  „ÚVODNÁ STRANA“  odstránený  odsek  „Názov lokálnej  stratégie  komplexného 
prístupu“ vrátane textu.

2. Prvý  odsek  v  časti  „PROFIL ŽIADATEĽA“  je  upravený  nasledovne:  „Názov  a kód  SK 
NACE –  Žiadateľ  uvedie  názov  a kód  ekonomickej  činnosti,  ku  ktorej  sa  vzťahuje 
predložená ŽoNFP, a to v zmysle Štatistickej klasifikácie ekonomických činnosť, rev. 2 
(2008),  zverejnenej  na  webovej  stránke  Štatistického  úradu  SR 
(http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=1924).  Žiadateľ  uvádza  SK  NACE 
minimálne  na  úrovni  triedy,  t.j.  4-miestny  kód  ekonomickej  činnosti,  ku  ktorej  sa 
vzťahuje predložená Žiadosť o NFP.“

3. Časti „IDENTIFIKÁCIA SUBJEKTU V PÔSOBNOSTI ŽIADATEĽA VO VZŤAHU K REALIZÁCII PROJEKTU“ a 
„PARTNER (-I) ŽIADATEĽA“ sa netýkajú žiadostí predkladaných v rámci tejto výzvy a preto 
boli odstránené.

4. Časť „PROJEKT“ je upravená nasledovne: 

„Uveďte plný názov vášho projektu, vrátane skratky, ak existuje. 

V poli „Prioritná téma“ uveďte len jednu tému z číselníka Prioritných tém v prílohe č.  
2 tejto Príručky pričom uveďte zároveň kód aj slovný názov.

http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=1924


Polia „Hospodárska činnosť“ a Územná oblasť“ vyplňte výberom z číselníkov v prílohe 
č. 2 tejto Príručky, pričom uvádzajte zároveň kódy aj slovné názvy jednotlivých 
položiek.

Pole pre formu financovania je už predvyplnené. 

Umiestnenie pomoci vyplňte v súlade s tabuľkou č. 8, poľom Vyšší územný celok (NUTS 
III).“

5. V časti  „ČASOVÝ RÁMEC REALIZÁCIE PROJEKTU“  sa  za  druhý  odsek  dopĺňa  nový, 
s nasledovným  znením:  „V  poli  „Dĺžka  realizácie  aktivít  projektu  v mesiacoch“,  
žiadateľ  uvedie  počet  mesiacov  od  začiatku  realizácie  prvej  aktivity  projektu  po  
ukončenie realizácie poslednej aktivity projektu. Dĺžka realizácie projektu predstavuje  
súčet mesiacov vrátane počiatočného mesiaca.“

6. V časti  „ČASOVÝ RÁMEC REALIZÁCIE PROJEKTU“  sa  pôvodne  druhý  odsek  dopĺňa 
o nasledovný  text:  „Napriek  skutočnosti,  že  trvanie  realizácie  podporných  aktivít  
projektu  môže presahovať celkové  obdobie realizácie  projektu,  do tabuľky uvádzajte 
trvanie  realizácie  podporných aktivít  projektu  ohraničené  začiatkom realizácie  prvej 
aktivity projektu a ukončením realizácie poslednej aktivity projektu.“

7. V prvom odseku časti „ČASOVÝ RÁMEC REALIZÁCIE PROJEKTU“ sa dopĺňa nasledovný text. 
„Žiadateľ nie je oprávnený definovať ďalšie „vlastné“ indikátory.“

8. Pôvodné znenie časti „ZDROJE FINANCOVANIA PROJEKTU“ bolo nahradené novým znením: 
„Tabuľka  č.  14  Zdroje  financovania  projektu  poskytuje  informácie  o financovaní  
výdavkov  z rôznych  zdrojov.  V tomto  prípade  platí,  že  celkové  výdavky  projektu  sú 
rozdelené  na celkové  oprávnené  a celkové  neoprávnené výdavky.  Celkové  oprávnené 
výdavky  sú  rozdelené  na  NFP  a spolufinancovanie  zo  strany  prijímateľa  (zdroje 
žiadateľa). Preto do riadku „Zdroje žiadateľa celkom“ uveďte výšku spolufinancovania  
celkových  oprávnených  výdavkov.  Intenzita  pomoci  následne  určuje  pomer  NFP na 
celkových oprávnených výdavkoch a je vyjadrená v percentách.“

9. Druhý odsek v časti „SÚLAD S HORIZONTÁLNYMI PRIORITAMI“ bol odstránený.

10. Na záver doplnený nový odsek: „Projekty realizované v rámci tejto výzvy neprispievajú  
k napĺňaniu horizontálnej priority Informačná spoločnosť. Pri vypĺňaní horizontálnych  
priorít žiadateľ vychádza výlučne z indikátorov uvedených v prílohe č. 1 Príručky pre 
žiadateľa.“

Kapitola  7.3  Príloha  č.  3c)  ŽoNFP  –  Podrobný  rozpočet  projektu   bola  upravená 
nasledovne:

Časť „SKUPINA VÝDAVKOV –POLOŽKA“ bola odstránená

Kapitola 8 Prílohy

1. Tabuľka „Príloha č.  1 – Indikátory pre horizontálne  priority“  sa vypúšťa a nahrádza 
novou:



2. V prílohe č. 2 boli odstránené časti číselníkov, ktoré sa netýkajú žiadostí predkladaných 
v rámci  tejto  výzvy,  zároveň  bola  doplnená  špecifikácia  a kritériá  pre  kategorizáciu 
územných jednotiek

3. V prílohe  č.  2  bola  doplnená  špecifikácia  a kritériá  pre  kategorizáciu  územných 
jednotiek v nasledovnom znení:

„Územná oblasť pre príslušnú žiadosť o NFP sa určuje na základe určenia najnižšej možnej spoločnej  
lokalizácie miesta užívania výsledkov projektu v poradí (obec, okres, kraj, región). Kritériá pre 
zaradenie jednotlivých územných jednotiek sú uvedené v tabuľke „Kritéria pre kategorizáciu 
územných jednotiek„. V prípade uplatnenia kategórií mestská oblasť, vidiecka oblasť a horská oblasť  
na úrovni obce v rámci jedného opatrenia, sa pri územnej kategorizácii obce uplatňujú najprv kritériá 
pre horskú oblasť.

Kritériá pre kategorizáciu územných jednotiek“
Umiestnenie 
pomoci

Mestská Vidiecka Horská Neuplatňuje sa

Obec 
(LAU2)

Inovačné póly rastu Obce mimo 
inovačných pólov  
rastu

Nadmorská výška  
stredu obce viac  
ako 700 m. n. m 
vrátane.

Používa sa iba  
v prípade, ak sa 
územná kategorizácia  
pre príslušné  
opatrenie neuplatňuje.

Okres  
(LAU1)

Podiel obyvateľstva  
žijúceho vo 
vidieckych obciach  
na obyvateľstve  
okresu je nižší ako  
15%

Podiel obyvateľstva  
žijúceho vo vidieckych  
obciach na  
obyvateľstve okresu je  
vyšší ako 15%

Používa sa iba  
v prípade, ak sa 
územná kategorizácia  
pre príslušné  
opatrenie neuplatňuje.

Kraj (NUTS 
III)

Podiel obyvateľstva  
žijúceho vo 
vidieckych obciach  

Podiel obyvateľstva  
žijúceho vo vidieckych  
obciach na  

Používa sa iba  
v prípade, ak sa 
územná kategorizácia  

Indikátory sledovania horizontálnych politík ES Merná 
jednotka

Typ

Marginalizované rómske komunity 
Počet vytvorených pracovných miest cielene pre 
marginalizované rómske komunity realizovaním projektu

Počet dopad

Rovnosť príležitostí
Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny 
realizovaním projektu

Počet dopad

Počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi  
realizovaním projektu 

Počet dopad

Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami 
realizovaním projektu

Počet dopad

Počet udržaných pracovných miest pre znevýhodnené skupiny 
realizovaním projektu

Počet dopad

Počet udržaných pracovných miest obsadených mužmi  
realizovaním projektu 

Počet dopad

Počet udržaných pracovných miest obsadených ženami  
realizovaním projektu

Počet dopad

počet fungujúcich podnikateľských subjektov vytvorených 
prostredníctvom projektov po 6 mesiacoch (delenie:muži/ženy)

Počet dopad

Trvalo udržateľný rozvoj
Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci  
obnoviteľným zdrojom energie

MW
Výstup

Zateplená plocha m2 Výstup
Ročné úspory energie realizovaním projektu GJ/rok Výsledok
Počet vytvorených nových pracovných miest počet Výstup



na obyvateľstve kraja  
je nižší ako 15% 

obyvateľstve kraja je  
vyšší ako 15%

pre príslušné  
opatrenie neuplatňuje.

Región 
(NUTS II)

Podiel obyvateľstva  
žijúceho vo 
vidieckych obciach  
na obyvateľstve  
regiónu je nižší ako 
15%

Podiel obyvateľstva  
žijúceho vo vidieckych  
obciach na  
obyvateľstve regiónu  
je vyšší ako 15%

Používa sa iba  
v prípade, ak sa 
územná kategorizácia  
pre príslušné  
opatrenie neuplatňuje.


	Kapitola 3.5 Oprávnené výdavky je upravená nasledovne:

