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Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok - KaHR-31SP-1101 
 

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

 

 

Správa o vyhodnotení výzvy kód: KaHR-31SP-1101 

Prioritná os: 3 – Cestovný ruch 

Opatrenie:  3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 

Schéma pomoci: 
Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít 

v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného 

ruchu s celoročným využitím 

Výzva vyhlásená dňa: 16. 12. 2011 

Výzva ukončená dňa: 23. 7. 2012 

 

Predmetom tejto správy je vyhodnotenie výzvy KaHR-31SP-1101, ktorá bola 

vyhlásená Riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky 

rast (ďalej len „RO pre OP KaHR“) dňa 16. decembra 2011 v spolupráci so Slovenskou 

agentúrou pre cestovný ruch (ďalej len „SACR“).  

 

Cieľom správy o vyhodnotení výzvy je podať podrobné informácie o samotnej 

výzve, žiadateľoch a prijatých projektoch. Správa obsahuje štatistické informácie o priebehu 

výzvy, informácie týkajúce sa žiadateľov a predložených projektov, zabezpečení 

informovanosti verejnosti počas priebehu výzvy a zhodnotení jej účinnosti a dopadu 

na verejnosť / potenciálnych žiadateľov a o problémoch pri registrácii žiadostí. Správa 

obsahuje informácie ohľadom procesu formálnej kontroly žiadostí o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku (ďalej len „žiadosť o NFP“), procesu odborného 

posudzovania projektov a zhodnotenie efektu opatrenia z pohľadu SACR. 
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1. INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY 

1.1 Základné sumárne informácie o výzve, žiadateľoch a počte prijatých žiadostí o NFP 

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“) ako RO pre 

OP KaHR a SACR vyhlásili dňa 16. 12. 2011 výzvu na predkladanie žiadostí o NFP v rámci 

OP KaHR, prioritná os 3 – Cestovný ruch, opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít 

v cestovnom ruchu. Na uvedenú výzvu bola alokovaná suma 36 mil. EUR, z ktorej 12 mil. 

EUR bolo určených prioritne pre obnovu objektov kultúrneho a historického dedičstva 

(OKaHD), 24 mil. EUR pre ostatné projekty.  

 

Dňa 23. 7. 2012 o 16:00 hod. bolo ukončené prijímanie žiadostí o NFP v rámci 

vyhlásenej výzvy. V stanovenom termíne bolo na SACR riadne doručených 288 žiadostí 

o NFP. Celkové výdavky všetkých zaregistrovaných žiadostí o NFP predstavujú sumu 

374 005 743,16 EUR, z toho celková požadovaná výška NFP bola 162 109 735,97 EUR. 

 

Prijaté žiadosti o NFP boli zaregistrované v Evidenčnej knihe prijatých žiadostí 

a žiadateľom bolo vydané Potvrdenie o prijatí žiadosti o poskytnutie NFP. Prijímanie žiadosti 

o NFP prebehlo plynule, bez časového zdržania. 

 

 

Základné sumárne informácie 

 

výzva KaHR-31SP-1101 Počet prijatých žiadostí o NFP 
Výška žiadaného  

NFP v EUR 

Prijaté žiadosti o NFP 288 162 109 735,97 

 

Štruktúra prijatých žiadostí o NFP podľa miesta realizácie projektu 

 
Región TT TN NR ZA BB PO KE Spolu 

Prijaté 

žiadosti 

Počet 29 22 19 81 44 69 24 288 

% 10,07 7,64 6,6 28,13 15,28 23,96 8,33 100 

 

Štruktúra prijatých žiadostí o NFP 

podľa miesta realizácie
15,28%

23,96%

8,33%
10,07%7,64%

6,60%

28,13%

TT

TN

NR

ZA

BB

PO

KE
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Štruktúra prijatých žiadostí o NFP podľa právnej formy žiadateľov 

 

 

 

 

 

 

 

Štruktúra prijatých žiadostí o NFP podľa SK-NACE žiadateľa 

 

Štruktúra žiadostí o NFP podľa oprávnenosti SK NACE

96,88%

3,13%

oprávnené

neoprávnené

Právna forma  Celkový počet žiadostí  

Spoločnosť s ručením 

obmedzeným 
205 

Akciová spoločnosť  35 

SZČO / živnostník 48 

SK NACE Názov kategórie SK NACE  Počet ŽoNFP  Oprávnenosť 

5510 Hotelové a podobné ubytovanie 131 Áno 

9311 Prevádzka športových zariadení 47 Áno 

5610 Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál 26 Áno 

9329 Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity 26 Áno 

5520 Turistické a iné krátkodobé ubytovanie 16 Áno 

5590 Ostatné ubytovanie 11 Áno 

5630 Služby pohostinstiev 11 Áno 

5530 Autokempingy, táboriská a miesta pre karavany 3 Áno 

9004 Prevázka kultúrnych zariadení 3 Áno 

9103 
Prevádzka historických pamiatok a budov a 

podobných turistických zaujímavostí 
2 Áno 

9313 Fitnes centrá 2 Áno 

9102 Činnosť múzeí 1 Áno 

6820 
Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo 

prenajatých nehnuteľností 
2 Nie 

111 
Pestovanie obiľnýn (okrem ryže), strukovín a 

olejnatých semien 
1 Nie 

4621 
Veľkoobchod s obilím, nespracovaným tabakom, 

semenami a krmivom 
1 Nie 

4690 Nešpecializovaný veľkoobchod 1 Nie 

8690 Ostatná zdravotná starostlivosť 1 Nie 

9003 Umelecká tvorba 1 Nie 

9312 Činnosti športových klubov 1 Nie 
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2. INFORMÁCIE O SCHVÁLENÝCH A NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTIACH O  

POSKYTNUTIE NFP 
  

Proces konania o žiadostiach o NFP pozostával z nasledovných fáz: 

 

1. kontrola formálnej správnosti žiadostí o NFP – spočívajúca v preverení 

formálnych náležitostí žiadosti a doloženia požadovaných príloh. V závislosti od 

charakteru prílohy bola možnosť klarifikácie, t. j. doplnenia, objasnenia, prípadne 

špecifikovania prílohy; 

 

2. odborné hodnotenie žiadostí o NFP internými a externými hodnotiteľmi –

nezávislé posudzovanie žiadostí internými a externými hodnotiteľmi podľa 

príručky pre hodnotiteľov v rámci výzvy KaHR-31SP-1101; 

 

3. overovanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci - overenie žiadateľov, 

ktorí vyhoveli kritériám odborného hodnotenia, z hľadiska ekonomickej situácie 

vo vzťahu k definícii podniku v ťažkostiach, dodržiavania ustanovení zákona 

č.82/2005 o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších 

predpisov, dlžníka poistného na sociálnom a zdravotnom poistení, zabezpečenia 

vlastných alebo úverových zdrojov potrebných pre realizáciu projektu; 

 

4. výber žiadostí o NFP – aplikácia výberových kritérií, členovia Výberovej komisie 

číslo 7 na posudzovanie žiadostí o NFP sú menovaní ministrom hospodárstva SR.  

 

5. rozhodnutia o schválení – na základe poverenia ministra hospodárstva SR 

generálna riaditeľka SACR vydala rozhodnutia o schválení. 

 

2.1 Proces registrácie a kontrola formálnej správnosti žiadostí o NFP 

 

Dňa 23. júla 2012 sa začalo otváranie základných obalov a následná registrácia 

žiadostí o poskytnutie NFP do IT monitorovacieho systému. Proces registrácie bol ukončený 

dňa 27. júla 2012. V dňoch 24. júla 2012 – 15. novembra 2012 prebiehala formálna kontrola 

prijatých žiadostí. Z celkového počtu 288 prijatých žiadostí bolo formálne správnych 175 

žiadostí o NFP, z toho pri 136 žiadostiach bola využitá možnosť doplnenia chýbajúcich 

náležitostí. 113 žiadostí nesplnilo kritériá formálnej správnosti, z toho 21 nesplnilo kritériá 

oprávnenosti, 92 kritériá úplnosti. Kontrola formálnej správnosti žiadostí o NFP bola 

ukončená dňa 15. novembra 2012. 

 



 Správa o vyhodnotení výzvy KaHR-31SP-1101 

Opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 

                                                          
 

 5 

2.2 Odborné hodnotenie žiadostí o NFP 

 

Odborné hodnotenie žiadostí o NFP začalo dňa 16. 11. 2012, podpísaním Správy 

z kontroly formálnej správnosti GR SACR dňa 15. 11. 2012. SACR v súlade s pravidlami a za 

účasti RO pre OP KaHR vykonala žrebovanie a prideľovanie žiadostí o NFP externým 

a interným hodnotiteľom. Prideľovanie žiadostí prebiehalo v súlade s Interným manuálom 

riadenia implementácie štrukturálnych fondov EÚ 2007-2013 v podmienkach Slovenskej 

agentúry pre cestovný ruch (ďalej len „IM SACR“)). Počet interných a externých 

posudzovateľov komisia stanovila na základe počtu projektov, ktoré prešli formálnou 

kontrolou. Odborné hodnotenie skončilo podpísaním súhrnnej správy z odborného hodnotenia 

GR SACR dňa 15. 4. 2013. 

 

Navrhovaná výška NFP za 53 žiadostí o NFP, ktoré dosiahli aspoň minimálny 

stanovený počet bodov, predstavovala sumu 37 184 492,95 EUR, z toho 14 765 080,57 EUR 

navrhli odborní hodnotitelia v kategórii OKaHD, 22 419 412,38 EUR bola navrhnutá výška 

NFP pre ostatné projekty.  

 

2.3 Overovanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci a zasadnutie výberovej 

komisie 

  

Z celkového počtu 53 žiadostí o NFP, ktoré vyhoveli kritériám odborného hodnotenia, 

splnilo podmienky poskytnutia pomoci 49 žiadateľov. 4 žiadatelia podmienky nesplnili. Dňa 

4. 7. 2013 zasadla v priestoroch SACR Výberová komisia č. 7. Výberová komisia aplikovala 

výberové kritériá na 49 žiadostí o NFP, z ktorých bolo schválených výberovou komisiou 49, 

t. j.100%. Celková výška schválených NFP predstavuje sumu 35 187 686,28 EUR. 

Zo schválených žiadostí o NFP 12 žiadateľov plánuje použitie viac ako 50% schváleného 

NFP na obnovu objektov kultúrneho a historického dedičstva v zmysle výzvy. 

 

Základné sumárne údaje o konaní o žiadostiach o NFP 

 

 Počet ŽoNFP v konaní Podiel 

Zaregistrované žiadosti o NFP 288 100% 

po fáze kontroly formálnej správnosti 175 60,76% 

po fáze odborného hodnotenia 53 18,40% 

po fáze overovania splnenia 

podmienok poskytnutia pomoci 
49 17,01% 

 Počet Podiel 

ŽoNFP schválených výberovou 

komisiou 
49 100% 

Počet zazmluvnených ŽoNFP 

(projektov) 
49 100% 
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Dôvody neschválenia žiadostí o NFP 

 

 Počet Podiel 

Zaregistrované žiadosti o NFP 288 100% 

nesplnené kritériá formálnej 

správnosti - úplnosť 
92 31,94% 

nesplnené kritériá formálnej 

správnosti – oprávnenosť 
21 7,21% 

nesplnené kritériá odborného 

hodnotenia 
122 42,36% 

nesplnené podmienky poskytnutia 

pomoci 
4 1,39% 

 

 

Vyhodnotenie pomeru prijatých a schválených žiadostí o NFP 

 

výzva KaHR-31SP-1101 Počet prijatých žiadostí o NFP 
Výška žiadaného  

NFP v EUR 

Prijaté žiadosti o NFP 288 162 109 735,97 

 Počet schválených žiadostí o NFP 
Výška schváleného  

NFP v EUR 

Schválené žiadosti o NFP 49 35 187 686,28 

Schválené ŽoNFP – OKaHD 12 13 932 539,24 

Schválené ŽoNFP - ostatné 37 21 255 147,04 

 

Pomer schválených / zamietnutých 

žiadostí o NFP

17,01%

82,99%

schválené

zamietnuté
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Štruktúra schválených žiadostí o NFP podľa miesta realizácie projektu a podľa výšky 

schváleného NFP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štruktúra schválených žiadostí o NFP 

podľa miesta realizácie
18,37%

22,45%

6,12%2,04%6,12%6,12%

38,78%

TT

TN

NR

ZA

BB

PO

KE
 

Štruktúra schváleného NFP 

podľa miesta realizácie

36,41%

6,57%
10,70% 1,19%

6,08%

20,40%

18,64%

 

Úspešnosť žiadostí o NFP podľa miesta realizácie projektu 

Kraj 

Schválené žiadosti o  NFP Výška schváleného NFP 

Počet % 
Schválené NFP  

v EUR 
% 

TT 1 2,04% 418 814,84 1,19% 

TN 3 6,12% 3 765 884,75 10,7% 

NR 3 6,12% 2 312 946,65 6,57% 

ZA 19 38,78% 12 810 921,77 36,41% 

BB 9 18,37% 6 560 002,16 18,64% 

PO 11 22,45% 7 179 459,26 20,4% 

KE 3 6,12% 2 139 656,85 6,08% 

Spolu 49 100 35 187 686,28 100 

Kraj 

Schválené žiadosti 

o NFP 

Počet žiadostí 

o NFP 
Úspešnosť schválených ŽoNFP  

Počet % Počet % 

% zo  

žiadostí z 

kraja 

% zo 

všetkých 

žiadostí 

% zo všetkých 

schválených 

žiadostí 

TT 1 2,04% 29 10,07% 3,45% 0,35% 2,04% 

TN 3 6,12% 22 7,64% 13,64% 1,04% 6,12% 

NR 3 6,12% 19 6,6% 15,79% 1,04% 6,12% 

ZA 19 38,78% 81 28,13% 23,46% 6,60% 38,78% 

BB 9 18,37% 44 15,28% 20,45% 3,13% 18,37% 

PO 11 22,45% 69 23,96% 15,94% 3,82% 22,45% 

KE 3 6,12% 24 8,33% 12,50% 1,04% 6,12% 

Spolu 49 100% 288 100%  17,01% 100% 
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Úspešnosť ŽoNFP podľa miesta realizácie

0 20 40 60 80 100

TT

TN

NR

ZA

BB

PO

KE počet schválených

ŽoNFP

počet neúspešných

ŽoNFP

 
 

Úspešnosť žiadostí o NFP podľa sídla žiadateľa 

Úspešnosť ŽoNFP podľa sídla žiadateľa

0 10 20 30 40 50 60 70

BA

TT

TN

NR

ZA

BB

PO

KE

počet schválených

ŽoNFP

počet neúspešných

ŽoNFP

 

Kraj – sídlo 

žiadateľa  
Počet žiadostí Schválené žiadosti  Úspešnosť % 

BA 47 11 23,40% 

TT 24 1 4,17% 

TN 18 2 11,11% 

NR 19 3 15,79% 

ZA 63 17 26,98% 

BB 36 4 11,11% 

PO 55 7 12,73% 

KE 26 4 15,38% 

Spolu 288 49 100% 
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Schválené žiadosti o NFP 

podľa sídla žiadateľa

4
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4

7

11

1
2

3

BA

TT

TN

NR

ZA

BB

PO

KE
 

 

 

Štruktúra schválených žiadostí o NFP podľa právnej formy žiadateľov 

 

Štruktúra žiadostí o NFP podľa právnej formy žiadateľov

14,29%

42,86%

42,86%

s.r.o.

a.s.

SZČO

 
 

Štruktúra žiadostí o NFP podľa SK-NACE žiadateľa 

Právna forma  

Schválené žiadosti o  NFP 

Celkový počet žiadostí  
Počet 

% úspešnosti v  

kategórii 

právnej formy  

Spoločnosť s ručením 

obmedzeným 
34 16,59 205 

Akciová spoločnosť  10 28,57 35 

SZČO / živnostník 5 10,42 48 

SK NACE Názov kategórie SK NACE  Počet ŽoNFP  Oprávnenosť 

5510 Hotelové a podobné ubytovanie 131 Áno 

9311 Prevádzka športových zariadení 47 Áno 

5610 Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál 26 Áno 

9329 Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity 26 Áno 

5520 Turistické a iné krátkodobé ubytovanie 16 Áno 

5590 Ostatné ubytovanie 11 Áno 

5630 Služby pohostinstiev 11 Áno 

5530 Autokempingy, táboriská a miesta pre karavany 3 Áno 

9004 Prevázka kultúrnych zariadení 3 Áno 

9103 Prevádzka historických pamiatok a budov a 2 Áno 
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Štruktúra žiadostí o NFP podľa oprávnenosti SK NACE

96,88%

3,13%

oprávnené

neoprávnené

 

 

podobných turistických zaujímavostí 

9313 Fitnes centrá 2 Áno 

9102 Činnosť múzeí 1 Áno 

6820 
Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo 

prenajatých nehnuteľností 
2 Nie 

111 
Pestovanie obiľnýn (okrem ryže), strukovín a 

olejnatých semien 
1 Nie 

4621 
Veľkoobchod s obilím, nespracovaným tabakom, 

semenami a krmivom 
1 Nie 

4690 Nešpecializovaný veľkoobchod 1 Nie 

8690 Ostatná zdravotná starostlivosť 1 Nie 

9003 Umelecká tvorba 1 Nie 

9312 Činnosti športových klubov 1 Nie 
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3. IDENTIFIKÁCIA ZISTENÝCH NEDOSTATKOV, RESP. PROBLÉMOVÝCH 

OKRUHOV 

 

V procese kontroly formálnej správnosti boli zistené viaceré nedostatky. Medzi 

najčastejšie nedostatky formálneho a obsahového charakteru patria (v poradí výskytu 

nedostatkov): 

 nesprávna príloha č.2 – Prieskum trhu (312x): 

o  chýbajúce doklady o doručení (44x) 

o  nesplnenie podmienky oslovenia záujemcov v 1 deň (30x) 

o  cenové ponuky nepredložené na úrovni výkazu výmer (28x) 

 chyby vo formulári žiadosti o NFP (241x): 

o  nesúlad sekcie 13 a/alebo 14 s prílohou č.4 – Podrobným rozpočtom 

projektu (29x) 

o  nesprávne indikátory v sekcii 12 a/alebo 15 (18x) 

o  ine nedostatky (22x) 

 nesprávna príloha č.6 – Modelové vyhlásenie o MSP 

o  nevyplnené obdobie, na ktoré sa vyhlásenie vzťahuje (122x) 

o  nesprávny/chýbajúci podpis (44x) 

o  neúplný formulár (6x) 

 nesprávna príloha č.12 – Právny vzťah k nehnuteľnosti (186x) 

o  nevyznačené parcely na katastrálnej mape (84x) 

o  neúplné/nepredložené listy vlastníctva (26x) 

o  neúplný/nepredložený nájomný vzťah (21x) 

 nesprávna príloha č.7 – Účtovná závierka (113x) 

o  príloha nespĺňajúca podmienky originality (38x) 

o  príloha predložená bez povinných poznámok (22x) 

o  príloha nepredložená za rok 2010 (19x) 

 nesprávna príloha č.13 – Doklad v zmysle Stavebného zákona (91x) 

o  predložené doklady nespĺňali podmienku úplnosti (35x) 

o  nepredložený relevantný doklad (25x) 

o  predložené doklady nespĺňali podmienku právoplatnosti (16x) 

 nesprávna príloha č.3 – Elektronické neprepisovateľné médium (84x): 

o  nesúlad s originálom (24x); 

o  chýbajúci krycí list prieskumu trhu (16x); 

o  nepriložená príloha ku kópiám (8x);     

 nesprávna príloha č.4 – Podrobný rozpočet projektu (63x): 

o  nesúlad s prieskumom trhu (20x); 

o  nešpecifikované neoprávnené výdavky (9x); 

 nesprávna príloha č.8 – Doklad preukazujúci právnu subjektivitu (52x): 

o  doklad neobsahoval činnosti potrebné pre realizáciu projektu (33x); 

o  doklad starší 3 mes. (7x); 

o  doklad nepredložený (6x);     
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 nesprávna príloha č.15 – Vizuálne spracovanie projektu (29x) 

 nesprávna príloha č.14 – Vyjadrenie Krajského pamiatkového ústavu (25x) 

 nesprávna príloha č.11 – Vyhlásenie žiadateľa o sprístupnení informácií (23x) 

 nesprávna príloha č.9 – Výpis z registra trestov (21x) 

 nesprávna príloha č.10 – Čestné vyhlásenie žiadateľa (16x) 

 nesprávna príloha č.1 – Opis projektu (12x) 

Početnosť formálnych chýb podľa príloh 

ŽoNFP

0 50 100 150 200 250 300 350

P15-Vizuálne spracovanie
P14-Vyjadrenie KPÚ

P13-Stav.zákon
P12-Práva k

P11-Spríst.informácií
P10-ČV

P9-Výpis z RT
P8-Výpis z OR

P7-Účt.závierka
P6-MV MSP

P5-Fin.analýza
P4-Podr.rozpočet

P3-El.médium
P2-Prieskum trhu
P1-Opis projektu
Formulár ŽoNFP

počet chýb -

kontrola formálnej

správnosti

 

V procese odborného hodnotenia žiadostí o NFP sa vyskytli nasledujúce nedostatky: 

 

 nekomplexné a neprehľadné spracovanie žiadostí zo strany žiadateľov, 

 absencia relevantných informácií na niektorú/viaceré z otázok v rámci 

hodnotiacich kritérií, 

 nereálny odhad podnikateľského plánu – nadhodnotenie výnosov, 

podhodnotenie nákladov, 

 hodnotiace hárky hodnotiteľov obsahovali chyby - nesprávna aplikácia 

objektívnych kritérií, chyby pri aplikácii prepojených kritérií, uvedené chyby 

vyvolali potrebu dodatočnej kontroly a predĺžili proces odborného hodnotenia 

žiadostí o NFP, 

 nedodržanie zásad dobrej praxe v Príručke pre hodnotiteľa, používanie 

tzv.“forward referencing“, priveľa prepojení jednotlivých kritérií spôsobovalo 

chyby odborných hodnotiteľov v hodnotiacich hárkoch. 
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Z celkového počtu 175 odborne hodnotených žiadostí o NFP vyhovelo kritériám odborného 

hodnotenia 53 žiadostí. Kritériá odborného hodnotenia splnila každá žiadosť, ktorá dosiahla 

min.78 bodov a zároveň min.50% bodov v každej z 5 skupín kritérií od oboch hodnotiteľov. 

V 55 žiadostiach o NFP bolo identifikovaných 91 prípadov, kedy v skupinách kritérií nebolo 

dosiahnutých aspoň 50% bodov: 

 

Početnosť vyradení na skupinách kritérií (nedosiahnutie aspoň 50% bodov za skupinu 

kritérií): 

 

 Skupina kritérií č.1 - „Vhodnosť a účelnosť projektu“: 20x 

 Skupina kritérií č.2 - „Spôsob realizácie projektu“: 15x 

 Skupina kritérií č.3 - „Rozpočet a efektívnosť nákladov“: 1x 

 Skupina kritérií č.4 - „Administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa“: 35x 

 Skupina kritérií č.5 - „Udržateľnosť projektu“: 20x 

 

Počas odborného hodnotenia došlo k prípadom chybnej aplikácie objektívnych kritérií. V 5 

prípadoch došlo k opätovnému odbornému hodnoteniu žiadostí o NFP, bez zmeny výsledkov 

odborného hodnotenia. 

Vyradenia na skupinách kritérií 

- odborné hodnotenie

0 20 40 60 80 100

Skupina kritérií č.5

Skupina kritérií č.4

Skupina kritérií č.3

Skupina kritérií č.2

Skupina kritérií č.1

Celkom

Celkom - ŽoNFP (min.1 SK)

početnosť vyradení

- nedosiahnutých

50% bodov v

skupinách kritérií

 
Vo fáze overovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci nesplnili kritériá 4 

žiadosti o NFP, pričom boli zistené nasledujúce nedostatky: 

 nesplnenie podmienky predloženia potvrdenia o zabezpečení financovania 

realizácie projektu prostredníctvom vlastných zdrojov alebo záväzného 

úverového príslubu (4x) 

 podnik v ťažkostiach (1x) 

 



 Správa o vyhodnotení výzvy KaHR-31SP-1101 

Opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 

                                                          
 

 14 

Počas tejto fázy SACR v spolupráci s RO pre KaHR testovala centrálne overovanie 

vybraných podmienok poskytnutia pomoci, na základe predloženého písomného 

súhlasu žiadateľov. Uvedený postup môže pri budúcich konaniach o žiadostiach 

o NFP prispieť k zníženiu administratívnej náročnosti overovania splnenia podmienok 

poskytnutia pomoci pre žiadateľov využitím princípu zdieľania údajov medzi 

štátnymi inštitúciami. V prípade priaznivých výsledkov testovania sa uvedené 

postupy budú aplikovať už pri výzve KaHR-31SP-1201. 

 

 

 Vo fáze výberu žiadostí o NFP nedošlo k nedostatkom.  

 

4. NÁVRH OPATRENÍ NA PREVENCIU PRED OPAKOVANÍM 

IDENTIFIKOVANÝCH PROBLÉMOV 

 

Vzhľadom na vysoký počet otázok a nejasností zo strany žiadateľov týkajúcich sa 

povinných príloh žiadosti o NFP a berúc do úvahy počet žiadostí zamietnutých pri formálnej 

kontrole, je možné nedostatky a problémové okruhy zhrnúť do konkrétnych záverov a návrhy 

využiť pri príprave budúcich výziev v rámci OP KaHR. 

 

 zjednodušenie formulára žiadosti o NFP, napr. predvyplnenie tých častí žiadosti 

o NFP, ktoré sú pre každého žiadateľa rovnaké, alebo ktoré sa nevzťahujú na danú 

výzvu; napr. elektronická validácia oprávnených SK-NACE vo formulári ITMS; 

 presná špecifikácia náležitostí, ktoré majú obsahovať povinné prílohy; 

 odstránenie prepojení hodnotiacich kritérií v Príručke pre hodnotiteľa, hlavne tzv. 

“forward referencing”, kedy vyhodnotenie kritéria závisí od kritéria, ktoré sa z 

hľadiska logického poradia vyhodnocuje neskôr , 

 zvýšenie váhy nosných kritérií s cieľom odstránenia prepojení hodnotiacich kritérií; 

 preskúmanie spôsobu hodnotenia skupín kritérií, pri ktorých je najväčší počet vyradení 

(skupiny kritérií č. 4, č. 5, č. 1), vzhľadom na fakt, že v rámci danej výzvy sa zmluvne 

viazala nižšia než alokovaná suma NFP; 

 organizácia väčšieho počtu infoseminárov a workshopov zameraných na 

administratívu žiadostí o NFP a najčastejšie chyby identifikované pri konaniach o 

ŽoNFP, v snahe zníženia chybovosti predkladaných projektov. 
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5. INFORMOVANIE A PUBLICITA 

 

 Výzva bola zverejnená v nasledujúcich mienkotvorných denníkoch a ekonomickom 

týždenníku: 

 Trend č.50-51/2011 (15.12.2011) 

 Sme (16.12.2011) 

 Hospodárske noviny (16.12.2011) 

 

 V súvislosti s vyhlásením výzvy na predkladanie projektov bolo informovanie 

žiadateľov o spôsoboch a pravidlách predkladania žiadostí o NFP realizované formou  

poskytovania aktuálnych, presných, podrobných a zrozumiteľných informácií. 

 

Za účelom kvalitnej prípravy dokumentácie žiadosti o NFP boli SACR zabezpečené: 

 internetová stránka SACR – www.sacr.sk - sekcia Štrukturálne fondy; 

 prehľad tzv. často kladených otázok (Frequently asked questions – FAQ), pričom 

tieto boli konzultované s implementačným manažérom RO pre OP KaHR a boli 

zverejnené na internetovej stránke SACR; 

 e-mailová korešpondencia a telefonické konzultácie s manažérmi publicity SACR; 

 osobné konzultácie so žiadateľmi – pondelok a stredu v čase od 14:00 do 16:00 hod, 

po predbežnej dohode aj v iných časoch; 

 informačné stretnutia k vyhlásenej výzve KaHR-31SP-1101. 

 
Prehľad o publicite, informačných a propagačných aktivitách SACR  

v priebehu výzvy KaHR-31SP-1101 

Zodpovedané písomné otázky Počet 0 

Zodpovedané telefonické otázky Počet 1704* 

Zodpovedané e-mailové otázky Počet 320 

Osobné návštevy Počet 93 

Školenia, semináre a workshopy Počet 3 
* kvalifikovaný odhad 

 

SACR realizovala 3 informačné semináre pre záujemcov o NFP zo súkromného 

sektora. Účastníci podujatí boli informovaní o systéme štrukturálnych fondov, OP KaHR, 

opatrení 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu a podmienkach 

predkladania žiadostí o NFP, vrátane informácií o žiadosti o NFP a povinných prílohách. 

V neposlednom rade boli potenciálni žiadatelia oboznámení s konkrétnymi informáciami 

ohľadom Príručky pre žiadateľa, vysvetlenia oprávnenosti žiadateľov ako aj oprávnenosti 

výdavkov. 

 

Informačné stretnutia sa konali v nasledovných mestách s príslušným počtom účastníkov: 

 Žilina (6.2.2012) – 44 účastníkov; 

 Banská Bystrica (8.2.2012) – 60 účastníkov; 

 Prešov (9.2.2012) – 44 účastníkov. 
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Zrealizované školenia, semináre a workshopy počas priebehu výzvy 

ŠKOLENIA, 

SEMINÁRE, 

WORKSHOPY 

Organizátor 
Termín 

konania 

Miesto 

konania 
Cieľová skupina Zameranie 

Počet 

účastníkov 

Prezentácia výzvy 
KaHR-31SP-1101 

SACR 6.2.2012 Žilina 
Malí a strední 
podnikatelia 

Výzva KaHR-
31SP-1101 

44 

Prezentácia výzvy 

KaHR-31SP-1101 
SACR 8.2.2012 

Banská 

Bystrica 

Malí a strední 

podnikatelia 

Výzva KaHR-

31SP-1101 
60 

Prezentácia výzvy 

KaHR-31SP-1101 
SACR 9.2.2012 Prešov 

Malí a strední 

podnikatelia 

Výzva KaHR-

31SP-1101 
44 

 

 

5.1 Zhodnotenie účinnosti informačných aktivít a ich dopadu na verejnosť 

 

Informačné aktivity zrealizované v období pred zverejnením a v priebehu výzvy 

zvýšili povedomie o možnostiach čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov 

Európskej únie v oblasti cestovného ruchu. Žiadatelia, ako aj zástupcovia poradenských 

spoločností, sa vo veľkej miere dokázali orientovať v systéme riadenia štrukturálnych fondov, 

väčšina otázok smerovala ku konkrétnym otázkam aktuálnej výzvy. Vyskytli sa aj otázky od 

subjektov, ktoré nemali žiadne informácie o schéme štátnej pomoci, spôsobe podávania 

žiadostí o NFP, informačných zdrojoch, odkiaľ môžu čerpať informácie. Z uvedeného dôvodu 

je naďalej rozumné rozvíjať systém pre kvalitné informačné toky a tým prispieť k lepšej 

špecifikácii a cieleniu informácií pre jednotlivé cieľové skupiny. 

 

Odporúčame naďalej budovať dobre fungujúcu a operatívnu koordináciu aj na 

regionálnej úrovni, s cieľom rýchlo odovzdávať aktuálne a overené informácie v regiónoch. 

Tieto kroky je potrebné podnikať nepretržite aj počas budúceho programového obdobia 

s cieľom prispieť k zvýšeniu kvality predložených/podporených projektov. 

 

Aktívna informačná kampaň zaručí zabezpečenie rovnosti príležitostí pre všetky 

cieľové skupiny a taktiež umožní zapojiť do implementácie programových dokumentov čo 

najväčší podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva s cieľom posilnenia ich informovanosti. 

 

Celkovo SACR hodnotí informovanie verejnosti v priebehu výzvy na predkladanie 

žiadostí o NFP KaHR-31SP-1101 ako úspešné, pričom sa vytvoril dobrý základ pre čerpanie 

finančných prostriedkov z ERDF a štátneho rozpočtu nielen v danej výzve, ale aj 

v nasledujúcich rokoch programového obdobia 2007-2013. 

 

Správa o vyhodnotení výzvy bude po prerokovaní na zasadnutí Monitorovacieho výboru 

pre Vedomostnú ekonomiku zverejnená na internetovej stránke Riadiaceho orgánu pre 

OP KaHR (www.mhsr.sk) a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (www.siea.sk). 
 

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

