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CIEĽ USMERNENIA

Cieľom Usmernenia č. 3 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 – 
111SP – 0902 (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:

• Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR-
111SP-0902

• Príloha č.7 Zmluvy o poskytnutí NFP: Manuál informovania pre prijímateľov NFP

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 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.

V Kapitola 3.4 Oprávnenosť žiadateľa sa nahrádza text:

Žiadateľmi  oprávnenými  požiadať  o NFP  nie  sú  podniky  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“. 

nasledovným:

„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)2. Podnik v ťažkostiach je v zmysle uvedeného usmernenia definovaný tak, že 
„tento  nie  je  schopný,  či  už  prostredníctvom  svojich  vlastných  zdrojov,  alebo  pomocou 
1 Ú. v. EÚ C 244 zo dňa 1. októbra 2004, str. 2
2 Ú. v. EÚ C 244 zo dňa 1. októbra 2004, str. 2

2



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.“ 

Kapitola 3.8 Merateľné ukazovatele, časť Príklad je upravená nasledovne:

„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 ako „0“ k 11. 11. 2010 (uvedie sa rok  2010), plánovanou 
hodnotou bude hodnota v zmysle uvedenej definície k 11. 11. 2015 (uvedie sa rok 2015).“

Kapitola  5.1  Registrácia  a  formálna  kontrola  ŽoNFP,  časť  Kontrola  formálnej 

správnosti ŽoNFP bod 2.) sa dopĺňa o 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).“

Kapitola  5.2  Odborné  hodnotenie  ŽoNFP,  časť  Udržateľnosť  projektu  sa 

dopĺňa o 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).“

Kapitola  5.3  Overovanie  splnenia  podmienok  poskytnutia  pomoci  sa  mení 

nasledovne:

„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. 
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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 v čase od predloženia ŽoNFP do dátumu overovania podmienok poskytnutia 
pomoci došlo k prechodu cez rok bude SIEA vyžadovať aj novú účtovnú závierku (rozsah 
definuje kapitola 7.9).

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).“

Kapitola 5.4 Výber a schvaľovanie ŽoNFP, časť ROZHODNUTIE O ŽONFP  sa mení 

nasledovne:

„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 a 

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 
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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).“
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