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Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok kód KaHR-113DM-1201.  

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

  

Kód výzvy:     KaHR–113DM-1201  

Prioritná os:    1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti 

Opatrenie: 1.1 -  Inovácie a technologické transfery 

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast  

 

Výzva vyhlásená dňa: 24. február 2012  

Výzva ukončená dňa: 28. mája 2012 

 

 

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

(ďalej len „správa“) je pripravovaná, schvaľovaná a následne zverejňovaná na základe Uznesenia 

vlády SR č. 449 zo dňa 23. mája 2007 - Aktualizácia záverov a odporúčaní vyplývajúcich 

z dotazníka Právna ochrana pred netransparentnosťou, zneužívaním a konfliktom záujmov vo 

vzťahu k rozhodovaniu o využívaní fondov EÚ v SR pre programové obdobie 2007 - 2013. 
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1. Základné sumárne informácie o výzve a o počte prijatých žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok  

 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s Kódom výzvy KaHR–

113DM-1201 (ďalej len „výzva“) bola vyhlásená dňa 24. februára 2012 uverejnením na 

internetových stránkach Ministerstva hospodárstva SR (www.mhsr.sk), Slovenskej inovačnej a 

energetickej agentúry (ďalej len „SIEA“) (www.siea.sk), na informačnom portáli 

www.strukturalnefondy.sk a v denníkoch Pravda a Hospodárske noviny.  

Indikatívna výška finančných prostriedkov pre túto celú výzvu bola 3 000 000,00 EUR. 

Ukončenie výzvy bolo stanovené na 28. mája 2012, kedy bolo uzatvorené prijímanie žiadostí o 

nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“). Žiadosti o NFP sa v zmysle 

podmienok predkladali na pracovisko SIEA Bratislava, kde sa vykonávala formálna kontrola. 

Počet žiadostí o NFP, ktoré boli predmetom kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP, bol 54 

v celkovej výške oprávnených výdavkov 4 278 650,45 EUR a celkovej požadovanej výške NFP 

1 911 593,87 EUR. 

 

Sumárny prehľad o prijatých žiadostiach o NFP, v členení podľa: 

 

- geografického umiestnenia (tab.1),  

- štatistickej klasifikácie ekonomických činností (tab.2),  

- právnej formy (tab.3). 

http://www.mhsr.sk/
http://www.siea.sk/
http://www.strukturalnefondy.sk/
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Prehľad prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP                              Tab. 1 

Kraj  TT NR TN ZA BB KE PO Spolu 

Počet prijatých žiadostí o NFP 10 3 8 9 10 5 11 56* 

Počet prijatých žiadostí (%) 17,86 5,36 14,28 16,07 17,86 8,93 19,64 100% 

Výška žiadaného NFP (EUR) 384 361,20 89 410,92 242 347,26 286 933,67 351 969,47 180 482,18 376 089,17** 1911593,87*** 

Výška žiadaného NFP (%) 20,11 4,68 12,68 15,01 18,41 9,44 19,67 100% 

Celkové oprávnené výdavky (EUR) 960 903,00 223 527,31 607 386,20 573 867,32 703 938,93 360 964,35 848 063,34 4278650,45**** 

Celkové oprávnené výdavky (%) 22,46 5,22 14,20 13,41 16,45 8,44 19,82 100% 

*Zahŕňa aj 2 žiadosti o NFP, ktoré neboli doručené podľa §13 ods.5 zákona č.528/2008 (v zmysle podmienok výzvy na predkladanie žiadostí o NFP) 

** Jeden žiadateľ v žiadosti o poskytnutie NFP nevyplnil intenzitu pomoci a v súvislosti s týmto nie je v žiadosti o poskytnutie NFP vyčíslený žiadaný NFP 

*** Výška NFP je vykazovaná za 54 žiadostí (nezahŕňa  2 žiadosti o NFP, ktoré neboli doručené podľa §13 ods.5 zákona č.528/2008 v zmysle podmienok výzvy na                    

predkladanie žiadostí o NFP) 

****Výška COV je vykazovaná za 54 žiadostí (nezahŕňa  2 žiadosti o NFP, ktoré neboli doručené podľa §13 ods.5 zákona č.528/2008 v zmysle podmienok výzvy na                    

predkladanie žiadostí o NFP) 
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Prehľad prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP podľa sekcií SK NACE                                  Tab. 2  

Sekcia SK NACE 

B-ťažba a 

dobývanie 

C-priemyselná 

výroba 

F-

stavebníctvo 

G-

veľkoobchod a 

maloobchod; 

oprava 

motorových 

vozidiel a 

motocyklov 

J-informácie a 

komunikácia 

M-odborné, 

vedecké a 

technické 

činnosti Spolu 

Počet prijatých žiadostí 1 47 1 2 1 2 54 

Počet prijatých žiadostí (%) 1,85 87,04 1,85 3,70 1,85 3,70 100% 

Výška žiadaného NFP (EUR) 20114,00 1682648,83* 49847,50 37391,44 39458,50 82133,60 1911593,87 

Výška žiadaného NFP (%) 1,05 88,02 2,60 1,96 2,06 4,30 100% 

Celkové oprávnené výdavky 

(EUR) 40228,00 3773018,57 99695,00 81457,88 78917,00 205334,00 4278650,45 

Celkové oprávnené výdavky (%) 0,94 88,18 2,33 1,90 1,84 4,80 100% 

* Jeden žiadateľ v žiadosti o poskytnutie NFP nevyplnil intenzitu pomoci a v súvislosti s týmto nie je v žiadosti o poskytnutie NFP 

vyčíslený žiadaný NFP 
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Prehľad prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP podľa právnej formy žiadateľa              

Tab. 3 

* Zahŕňa aj 2 žiadosti o NFP, ktoré neboli doručené podľa §13 ods.5 zákona č.528/2008 (v zmysle podmienok výzvy 

na predkladanie žiadostí o NFP)  

 

         

        

   

Právna forma a.s. s.r.o. živnostník 

 výrobné 

družstvo Spolu 

Počet prijatých žiadostí 13 36 6 
1 

56* 

Počet prijatých žiadostí (%) 23,21 64,29 10,71 

1,79 

100% 

Výška žiadaného NFP (EUR) 447435,01 1210411,93 203770,43 
49976,50 

1911593,87 

Výška žiadaného NFP (%) 23,41 63,32 10,66 

2,62 

100% 

Celkové oprávnené výdavky 

(EUR) 1001453,03 2720286,17 456958,25 

99953,00 

4278650,45 

Celkové oprávnené výdavky 

(%) 23,41 63,58 10,68 

2,34 

100% 
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2. Sumárne informácie o počte schválených a neschválených žiadostí o NFP vrátane 

vyjadrenia podielu identifikovaných dôvodov neschválenia podľa jednotlivých fáz 

schvaľovacieho procesu 

 

2.1 Kontrola formálnej správnosti žiadostí o NFP 

 

Formálna kontrola pre výzvu s kódom KaHR–113DM-1201 Opatrenie 1.1 Inovácie 

a technologické transfery prebiehala v dňoch 29. 05. 2012 – 11. 09. 2012. V rámci výzvy bolo 

prijatých 56 žiadostí o NFP, pričom žiadosť o NFP od žiadateľov: Vladimír Macko – 

ANDROMEDA, Malženice a TECHSOFT s.r.o., Poprad,  neboli doručené podľa §13 ods.5 zákona 

č.528/2008 (v zmysle podmienok výzvy), preto nebolo pri týchto žiadostiach o NFP v zmysle §14 

ods.1 zákona č.528/2008 začaté konanie o žiadosti, o čom boli predmetní žiadatelia písomne 

informovaní.   

Z 54 prijatých žiadostí o NFP splnilo 37 žiadostí podmienky kontroly formálnej správnosti 

a boli postúpené do procesu odborného hodnotenia v požadovanej výške NFP 1 417 940,36 EUR.   

V procese formálnej kontroly bolo zamietnutých 17 žiadostí o NFP, z dôvodu nesplnenia kritérií 

úplnosti resp. oprávnenosti, v požadovanej výške NFP 493 653,51 EUR.  

 

Sumárny prehľad o výsledkoch formálnej kontroly, v členení podľa splnenia resp. 

nesplnenia podmienok formálnej kontroly (tab. 4), dokumentuje nasledujúca tabuľka.  
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  Prehľad žiadostí o NFP, ktoré splnili a nesplnili podmienky kontroly formálnej správnosti             Tab. 4 

 

Počet žiadostí o NFP, ktoré 

splnili podmienky kontroly 

formálnej správnosti a ktoré 

sú postúpené do fázy 

odborného hodnotenia 

Počet žiadostí o NFP, ktoré 

nesplnili podmienky kontroly 

formálnej správnosti  Spolu  

Počet žiadostí o NFP, ktoré 

nesplnili kritériá 

oprávnenosti  

Počet žiadostí o NFP, ktoré 

nesplnili kritériá úplnosti  Spolu 

37 17 54  1 16 17 

68,52 31,48 100%  5,88 94,12 100% 
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2.2 Odborné hodnotenie žiadostí o NFP 

 

Odborné hodnotenie prebiehalo v dňoch 12.09.2012 - 07. 12. 2012. V procese odborného 

hodnotenia bolo posudzovaných 37 žiadostí o NFP, ktoré vyhoveli kritériám formálnej správnosti. 

V rámci odborného hodnotenia bolo úspešných 29 žiadostí o NFP s odporúčanou výškou NFP 

1 082 825,33 EUR a 8 žiadostí o NFP nedosiahlo minimálny stanovený počet bodov v rámci 

odborného hodnotenia. 

 

Sumárny prehľad o hodnotených žiadostiach o NFP, v členení podľa dosiahnutia alebo 

nedosiahnutia stanoveného počtu bodov v odbornom hodnotení (tab.5), dokumentuje nasledujúca 

tabuľka.  

 

Prehľad žiadostí o NFP, ktoré dosiahli alebo nedosiahli stanovený počet bodov v odbornom 

hodnotení                                                                                                                      Tab. 5 

 

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 

minimálny 

stanovený počet 

bodov 

37 29 8 

100% 78,38 21,62 
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2.3 Zasadnutie Výberovej komisie 

 

Zasadnutie výberovej komisie sa uskutočnilo dňa  06. marca 2013 od 9.00 hod. Proces 

odborného hodnotenia žiadostí internými a externými hodnotiteľmi prebiehal v dňoch od 

12.9.2012 do 7.12.2012 a po jeho ukončení splnilo kritériá odborného hodnotenia 29 z celkového 

počtu 37 hodnotených žiadostí o NFP. V dňoch od 10.12.2012 do 4.3.2013 prebiehal proces 

overovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci.  

Na základe tohto overovania z 29 žiadostí o NFP splnilo podmienky poskytnutia pomoci 22 

žiadostí o NFP.  Celková výška odporučeného NFP v rámci žiadostí o NFP, ktoré boli predmetom 

výberu, predstavovala  711 425,90 EUR.  Z 22 žiadostí o NFP, ktoré boli predložené na rokovanie 

pracovnej skupiny, na základe výsledkov predchádzajúcich procesov konania o žiadosti o NFP,  

pracovná skupina odporučila na schválenie 22 žiadostí o NFP s celkovou sumou 711 425,90 EUR 

schváleného nenávratného finančného príspevku. Zasadnutie bolo ukončené dňa 06. marca 2013 

o 11:30 hod. 

 

Sumárny prehľad schválených žiadostí o NFP, v  regionálnom členení podľa miesta 

realizácie a výšky NFP (tab.7), dokumentuje nasledujúca tabuľka.   
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  Prehľad schválených žiadostí o NFP v regionálnom členení podľa miesta realizácie a výšky NFP                                              Tab. 7 

      

Región BB KE NR PO TN TT ZA Spolu 

Počet schválených NFP 3 1 2 5 5 3 3 22 

% vyjadrenie 13,64 4,55 9,09 22,73 22,73 13,64 13,64 100% 

Výška schváleného NFP 

(EUR) 67198,40 48326,50 79134,54 147347,69 184049,15 90702,48 94667,14 711425,90 

% vyjadrenie 9,45 6,79 11,12 20,71 25,87 12,75 13,31 100% 
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3. Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov podľa jednotlivých fáz 

schvaľovacieho procesu, vrátane analýzy sťažností žiadateľov, týkajúcich sa poskytovania 

informácií, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a schvaľovania 

žiadostí o NFP 

 

3.1 Problémy pri registrácii žiadostí a po uzatvorení výzvy  

 

Po uzatvorení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP bola zahájená kontrola formálnej 

správnosti prijatých žiadostí o NFP pozostávajúca z kontroly oprávnenosti a kontroly úplnosti 

prijatých žiadostí o NFP. Kontrola bola spojená s procesom registrácie projektov do ITMS. 

Proces registrácie žiadostí do ITMS prebehol bez zjavných väčších problémov.  

Najväčšie problémy mali žiadatelia s vyplnením formuláru žiadosti o NFP, kde sa často opakovali 

nasledovné nedostatky: 

- nevyplnené, resp. zle vyplnené polia týkajúce sa identifikačného čísla dane z pridanej 

hodnoty, vedenia účtovníctva a dátumu vzniku žiadateľa, ktorý bol uvádzaný v rozpore 

s výpisom z Obchodného registra SR;  

- nesprávne vyplnené pole týkajúce sa umiestnenia pomoci resp. miesta realizácie projektu; 

- nesprávne vyplnené roky pri východiskových a plánovaných hodnotách ukazovateľov 

výsledku a dopadu a zároveň ukazovatele horizontálnych priorít žiadatelia nepreklopili 

z tab. č. 15 do tabuľky č. 12 žiadosti o NFP; 

- dátumy realizácie aktivít resp. trvania projektu nie sú v súlade - je rozpor medzi údajmi 

uvádzanými v žiadosti o NFP (tab. 11), v opise projektu (bod 4.3) a v rozpočte (príloha č. 4 

žiadosti o NFP); 

- podporné aktivity nie sú ohraničené začiatkom realizácie prvej aktivity projektu 

a ukončením realizácie poslednej aktivity projektu;  

- účtovná závierka (vrátane poznámok) nie je overená príslušným daňovým úradom, resp. 

audítorom; 

- predkladanie dokumentácie resp. čestných vyhlásení podpísaných v rozpore s výpisom  

z Obchodného registra SR (napr. vyhlásenia nepodpísali všetci štatutárni zástupcovia).  

 

3.2 Informácia o nedostatkoch v schvaľovacom procese 

 

Proces kontroly formálnej správnosti prijatých žiadostí o NFP, proces odborného 

hodnotenia a výber projektov výberovou komisiou pre výzvu s kódom KaHR-113DM-1201 

prebehli bez zjavných problémov a v stanovenom časovom limite. 

V odbornom hodnotení väčšina posudzovaných projektov splnila podmienku dosiahnutia 

minimálneho počtu bodov. Pri projektoch, ktoré nedosiahli minimálny požadovaný počet bodov 

boli identifikované nasledujúce hlavné nedostatky: 

- nepresne spracované rozpočty, 

- nedostatočné zabezpečenie trvalej udržateľnosti projektu; 

- slabé zdokumentovanie administratívnej, odbornej a technickej kapacity žiadateľa. 
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4. Návrh opatrení na prevenciu pred opakovaním identifikovaných nedostatkov 

 

V rámci predkladania žiadostí o NFP v budúcnosti pri výzvach SIEA zabezpečí: 

- užšiu spoluprácu medzi žiadateľom a SIEA, najmä prostredníctvom telefonických, 

emailových či osobných konzultácií; 

- zvýšenie informovanie verejnosti o možnosti čerpania finančných prostriedkov. 

 

5. Zabezpečenie publicity 

 

V čase trvania výzvy SIEA zorganizovala pre potenciálnych žiadateľov 1 informačný 

seminár, ktorý sa konal dňa 02. 04. 2012 v Bratislave, ktorého sa zúčastnilo 49 účastníkov. 

V rámci výzvy KaHR-113DM-1201 bolo telefonických dotazov zodpovedaných 218, e-

mailom bolo zodpovedaných 79 otázok prípadných žiadateľov, osobných konzultácií bolo 13         

a zverejnených FAQ bolo 30.  

Informácie o seminároch boli publikované na internetových stránkach jednotlivých vyšších 

územných celkov a na web stránkach regionálnych kancelárií SOPK. 

 SIEA mala v čase trvania výzvy umiestnené na stránke www.siea.sk počítadlo prístupov.  

Počas trvania výzvy KaHR-113DM-1201 od 24.02.2012 do 28.05.2012 navštívilo 

webovú stránku www.siea.sk 31 779  návštevníkov. 

 

Správa o vyhodnotení výzvy bude po prerokovaní na zasadnutí MV VE zverejnená na 

internetovej stránke RO (www.mhsr.sk) a SIEA (www.siea.sk.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.siea.sk/
http://www.siea.sk/
http://www.mhsr.sk/
http://www.siea.sk/

