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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 – 
31SP  –  0802  (ďalej  len  „výzva“)  a aktualizovať  prílohy  k výzve.  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 aktualizujú nasledujúce prílohy:

• Príloha č. 1 Žiadosti o NFP - Opis projektu
• Príloha č. 9 Žiadosti o NFP – Finančná analýza
• Príloha č. 20 Žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu
• Zoznam povinných príloh
• Príručka pre žiadateľa

Zároveň  bola  Usmernením  doplnená  povinná  príloha  č.  21  Žiadosti  o NFP  „Vyhlásenie 
o sprístupnení informácií“.

PLATNOSŤ USMERNENIA

Usmernenie  platí  dňom  zverejnenia  na  stránkach  Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej 
republiky (ďalej len „MH SR“) a Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (ďalej len „SACR“). 
Všetky nové prílohy platia tiež dňom zverejnenia na stránkach MH SR a SACR. Žiadatelia, 
ktorí  vypracovali  žiadosť  o NFP a odoslali  prostredníctvom verejného  portálu  ITMS pred 
zverejnením Usmernenia, nie sú týmto Usmernením viazaní.

ZMENY V PRÍLOHE Č. 1 ŽIADOSTI O NFP
OPIS PROJEKTU

1. Úvodná strana Opisu projektu bola upravená z dôvodu uvádzania súm v EUR.

2. V časti  2.2  Predpokladaná  situácia  v budúcnosti bola  upravená  tabuľka  Hodnoty 
merateľných ukazovateľov sledovanie za roky nasledovne:

Doplnený stĺpec „rok n“ vrátane poznámky pod čiarou v znení „V prípade indikátora 
výsledku  „rok  n“  predstavuje  rok  predchádzajúci  roku  začatia  realizácie  projektu.  
V prípade indikátora dopadu „rok n“ predstavuje rok ukončenia realizácie projektu.“

Pôvodné indikátory výsledku sa vypúšťajú a nahrádzajú povinným indikátorom „Počet  
vytvorených produktov CR“ 

Pôvodný indikátor dopadu bol doplnený o dva nové povinné indikátory „Nárast pridanej 
hodnoty“ a „Nárast tržieb“ 

3. V tabuľke 4.4 bolo doplnené finančné vyjadrenie v EUR



4. Bola pridaná nová tabuľka 4.5 „Miesto realizácie projektu“

5. Tabuľka v časti 9.1 bola upravená z dôvodu uvádzania súm v EUR.

6. Tabuľka  v časti  10.  Súlad  a  napĺňanie  Horizontálnych  politík  ES  pre  OP 
konkurencieschopnosť a hospodársky rast bola upravená nasledovne:

Doplnená o poznámka pod tabuľkou v znení: „∗údaje len za realizovaný projekt“

Indikátor  pre  „Marginalizované  rómske  komunity“ bol  vypustený  a  nahradený 
indikátormi  „Počet  vytvorených  pracovných  miest  cielene  pre  MRK  (výsledok)“  a 
„Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK (dopad)“

Vypustené  boli  nasledovné  indikátory  pre  „Rovnosť  príležitostí“:  „Počet  udržaných 
pracovných miest pre znevýhodnené skupiny realizovaním projektu“, „Počet udržaných 
pracovných  miest  obsadených  mužmi  realizovaním  projektu“,  „Počet  udržaných 
pracovných  miest  obsadených  ženami  realizovaním  projektu“  a  „Počet  fungujúcich  
podnikateľských  subjektov  vytvorených  prostredníctvom  projektov  po  6  mesiacoch 
(delenie: muži/ženy)“.

Indikátory  „Počet  vytvorených  pracovných  miest  obsadených  mužmi  realizovaním 
projektu“  a  „Počet  vytvorených  pracovných  miest  obsadených  ženami  realizovaním 
projektu“  boli  upravené  na  „Počet  novovytvorených  pracovných  miest  obsadených  
mužmi  realizovaním  projektu  (dopad)“  a  „Počet  novovytvorených  pracovných  miest  
obsadených ženami realizovaním projektu (dopad) “

Doplnené  boli  dva  nové  indikátory:  „Počet  novovytvorených  pracovných  miest  
obsadených  mužmi  realizovaním  projektu  (výsledok)“  a  „Počet  novovytvorených 
pracovných miest obsadených ženami realizovaním projektu (výsledok) “.

Indikátory  pre  „Trvalo  udržateľný  rozvoj“  boli  vypustené  a  nahradené  novými 
indikátormi  „Zvýšený  inštalovaný  výkon  zariadenia  zodpovedajúci  obnoviteľným 
zdrojom  energie  (výsledok)“, „Počet  novovytvorených  nových  pracovných  miest 
(výsledok)“ , „Úspora energie (dopad)“ a „Počet novovytvorených nových pracovných 
miest (dopad)“.

ZMENY V PRÍLOHE Č. 9 ŽIADOSTI O NFP
FINANČNÁ ANALÝZA

1. Vzhľadom  na  prechod  na  EUR  budú  hodnoty  v rámci  finančnej  analýzy  uvádzané 
v EUR.

ZMENY V PRÍLOHE Č. 20 ŽIADOSTI O NFP
PODROBNÝ ROZPOČET PROJEKTU

1. Vzhľadom na prechod na EUR boli doplnené stĺpce s prepočtom hodnôt na EUR.

ZMENY V PRÍRUČKE PRE ŽIADATEĽA



1. V podkapitole 3.4 Oprávnenosť žiadateľa sa v prvom odseku vypúšťa veta:

„Do úvahy pri  posudzovaní  plnenia  kritérií  oprávnenosti  žiadateľa  sa  berie  účtovná 
závierka za celý rok predchádzajúci podaniu ŽoNFP, t.j. účtovná závierka za obdobie od 
1.1. do 31.12. roka predchádzajúceho roku podania ŽoNFP.“ 

a nahrádza sa vetou:

„Do úvahy  pri  posudzovaní  plnenia  kritérií  oprávnenosti  žiadateľa  sa  berie  účtovná 
závierka za  obdobie od 1.1. do 31.12.2007.“

2. V podkapitole  3.4  Oprávnenosť  žiadateľa sa  za  prvý  odsek  dopĺňa  nový  odseku 
s nasledovným znením:

„Upozorňujeme  žiadateľov,  že  vzhľadom  na  termín  ukončenia  výzvy  (16.01.2009), 
budú  v prípade  schválenia  žiadosti  o NFP   žiadatelia  vyzvaní  na  predloženie 
aktualizovaných príloh č. 8 a 19 za účtovné obdobie roku 2008  za účelom posúdenia 
oprávnenosti žiadateľa v zmysle podmienok schémy štátne pomoci.“ 

3. V podkapitole 3.7 Podmienky prijateľnosti, časti Vykonanie obchodnej verejnej súťaže 
pred podaním ŽoNFP sa v bode 3 dopĺňa nasledovný text:

„V prípade  podpisu dodávateľských zmlúv pred 31.12.2008 odporúčame žiadateľom, 
aby  predkladané  dodávateľské  rozpočty  obsahovali  duálne  zobrazenie  cien.  Pri 
zmluvách podpísaných po 1.1.2009 platí zákonná úprava o používaní meny Euro.“  

4. V podkapitole  3.8 Indikátory sa vypúšťa nasledovný text:

„Povinné indikátory sú uvedené vo verejnom portáli ITMS (a predvyplnené v prílohe č. 
1 ŽoNFP – Opis projektu) Hodnoty indikátorov sa stanovujú v absolútnych hodnotách, 
t.j. v tabuľkách (údaje za jednotlivé roky n+1, n+2..) bude uvedená konkrétna hodnota 
v danom období.  Neuvádzajú  sa  kumulatívne  súčty  a ani  nárast  hodnoty  (t.j.  rozdiel 
medzi bežným a predchádzajúcim rokom). 

Údaj  o Plánovanej  hodnote  v prípade  indikátorov  „Nárast  tržieb“,  „Nárast  pridanej 
hodnoty“  a  „Nárast  počtu  návštevníkov  podporených  projektov“  uvádzajte  ako 
predpokladanú hodnotu indikátorov za sledovaný rok (nie rozdiel hodnoty sledovaného 
a predchádzajúceho  roku).  V  prípade  indikátorov  sledujúcich  vytváranie  nových 
pracovných miest (tab. 12, resp. 15C/D ŽoNFP a tab. v časti 2 Opisu projektu) sa ako 
východisková  hodnota  uvádza  0,  plánovanú  hodnotu  bude  tvoriť  celkový  počet 
vytvorených  miest  od  roku  ukončenia  realizácie  projektu  po  5.  rok  po  ukončení 
realizácie projektu.“

a nahrádza textom:

„Povinné  indikátory  predvyplnené  v prílohe  č.  1  Opis  projektu,  časť  2.2  je  žiadateľ 
povinný  vyplniť  vo  verejnom  portáli  ITMS.  Okrem  povinných  preddefinovaných 
indikátorov môže byť projekt posudzovaný aj na základe ďalších indikátorov, ktoré si 
zvolí žiadateľ samostatne na základe ponuky verejného portálu ITMS.

Hodnoty indikátorov sa stanovujú v absolútnych hodnotách, t.j. v tabuľkách (údaje za 
jednotlivé  roky  n+1,  n+2..)  bude  uvedená  konkrétna  hodnota  v danom  období. 



Neuvádzajú  sa  kumulatívne  súčty  a ani  nárast  hodnoty  (t.j.  rozdiel  medzi  bežným 
a predchádzajúcim rokom). 

Údaj  o Plánovanej  hodnote  v prípade  indikátorov  „Nárast  tržieb“  a  „Nárast  pridanej 
hodnoty“   uvádzajte  ako  predpokladanú  hodnotu  indikátorov  za  sledovaný  rok  (nie 
rozdiel  hodnoty  sledovaného  a predchádzajúceho  roku).  V prípade  indikátora  „Počet 
novovytvorených pracovných miest“  (tab.  12,  resp. 15 ŽoNFP a tab.  v časti  2 Opisu 
projektu)  sa  ako  východisková  hodnota  uvádza  0,  plánovanú  hodnotu  bude  tvoriť 
celkový počet vytvorených miest od roku ukončenia realizácie projektu po 5. rok po 
ukončení realizácie projektu.“

5. V podkapitole 5.4  Sťažnosti  sú odvolávky v zátvorkách na „Zákon č. 152/1998 Z. z. o 
sťažnostiach  v  znení  neskorších  predpisov“  doplnené  o  „Zákon  č.  528/2008  Z.  z. 
o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva“

6. V kapitole 7 Vysvetlivky k formulárom sa v poslednom odseku vypúšťa text:

„Sumy oprávnených aj neoprávnených výdavkov uvádzajte s presnosťou na 0,01 SKK.“

a nahrádza textom:

„Sumy oprávnených aj neoprávnených výdavkov uvádzajte s presnosťou na 0,01 SKK 
resp. EUR.“

7. V podkapitole 7.1 ŽoNFP bol na záver doplnený nový odsek:

„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, ktoré sú vzájomne takisto identické.“ 

8. Názov podkapitoly 7.2 Povinné prílohy k ŽoNFP sa mení na „Príloha č 1 ŽoNFP - Opis  
projektu“

9. V  podkapitole 7.2 Príloha č. 1 ŽoNFP – Opis projektu bol doplnený odsek:

„Odporúčame žiadateľom, aby uvádzali údaje o sumách v textovej časti Opisu projektu 
duálnym spôsobom (v SKK aj v EUR).“ 

10. V  podkapitole 7.2 Príloha č. 1 ŽoNFP – Opis projektu bol na záver doplnený odsek:

„Súčasne je  potrebné  tieto  ukazovatele  (uvedené  v tabuľke č.  15 ŽoNFP a identicky 
v tabuľke č. 10 Opisu projektu) vyplniť aj v tabuľke č. 12 ŽoNFP a v tabuľke č. 2.2 
Opisu  projektu  (k  ukazovateľom  predvoleným  a prípadne  doplneným  z číselníka 
ukazovateľov v rámci portálu ITMS).“ 

11. V kapitole  7.3 Príloha č. 2 ŽoNFP – Zmluva o budúcej zmluve,  resp. odberateľsko-
dodávateľská zmluva bol doplnený úvodný odstavec:

,,V rámci prílohy č. 2 ŽoNFP je nevyhnutné za každú vykonanú OVS predložiť:



a) zmluvu o budúcej zmluve s odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti, 
na  základe  ktorej  bude  po  podpise  zmluvy  o poskytnutí  NFP  podpísaná 
odberateľsko-dodávateľská zmluva, alebo

b) odberateľsko-dodávateľskú  zmluvu  s  odkladacou  podmienkou  nadobudnutia 
účinnosti“

12. V kapitole  7.3 Príloha č. 2 ŽoNFP – Zmluva o budúcej zmluve,  resp. odberateľsko-
dodávateľská zmluva bol doplnený na záver nový odsek s nasledovným znením:

„Súčasťou každej zmluvy o budúcej zmluve, resp. odberateľsko-dodávateľskej zmluvy 
musí byť podrobný rozpočet, na základe ktorého žiadateľ vypracuje podrobný rozpočet 
projektu (príloha č. 20, resp. 3b) ŽoNFP).“

13. V podkapitole 7.5  Príloha č. 9 ŽoNFP – Finančná analýza boli upravené vysvetlivky 
č. 1, č. 28 a č. 30

14. V podkapitole 7.8  Príloha č.18 ŽoNFP – Výpis z katastra nehnuteľností  bol na záver 
doplnený nový odsek s nasledovným znením:

„V zmluve o dlhodobom prenájme nemusí byť definované predkupné právo žiadateľa 
v 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“.“

15. V kapitole  7.10 Príloha č. 20 ŽoNFP – Podrobný rozpočet projektu  bol za úvodným 
odsekom doplnený nový odsek s nasledovným znením:

„Podrobný  rozpočet  musí  byť  vypracovaný  v súlade  s výsledkami  OVS,  t.j. 
s podrobným rozpočtom, ktorý tvorí súčasť odberateľsko-dodávateľskej zmluvy, resp. 
zmluvy o budúcej zmluve.  Podrobný rozpočet vychádza z predpokladu, že OVS boli 
vykonané v SKK, preto  súčasťou rozpočtu  sú aj  prepočtové  polia,  ktoré  zabezpečia 
konverziu meny vzhľadom na prechod na EUR (konverzným kurzom).  Z uvedeného 
dôvodu  je  potrebné  vypĺňať  len  príslušné  stĺpce  na  základe  výsledkov  OVS 
v korunových hodnotách. V prípade, že OVS bola realizovaná v EUR, resp. jej výsledky 
sú v EUR uvádzajte priamo hodnoty EUR do príslušného stĺpca. Pri prenose hodnôt do 
tabuľky č. 13 ŽoNFP zaokrúhľujte až výsledné sumy za jednotlivé podpoložky.“

16. V kapitole 7.10 Príloha č. 20 ŽoNFP – Podrobný rozpočet projektu bol v časti Intenzita  
pomoci, NFP upravený úvodný odsek nasledovne: 

„Tento  stĺpec  je  predvyplnený  vzorcom,  preto  je  pri  prázdnej  tabuľke  zobrazené 
chybové hlásenie. Intenzita pomoci predstavuje podiel NFP na celkových oprávnených 
výdavkoch  a musí  byť  jednotne  stanovená  pre  celý  projekt  (t.j.  všetky  oprávnené 
výdavky). V prípade ak:“

ZMENY V ZOZNAME POVINNÝCH PRÍLOH

1. V prílohe č. 11. sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza sa novým textom:

„Právoplatné  stavebné  povolenie,  iný  dokument  v  zmysle  stavebného  zákona  (napr. 
písomné oznámenie  stavebného úradu,  že  proti  uskutočneniu  stavby,  stavebných  úprav 
a udržiavacích prác nemá námietky),  vyjadrenie stavebného úradu, že predmetná stavba 



nepodlieha stavebnému povoleniu, ani ohlasovacej povinnosti. V prípade, že je z hľadiska 
charakteru projektu táto  príloha irelevantná,  predloží  žiadateľ  o tejto  skutočnosti  čestné 
prehlásenie.“

2. V prílohe č. 16. sa pôvodný text vzhľadom na rozpor s podkapitolou 3.4 Oprávnenosť 
žiadateľa Príručky pre žiadateľa vypúšťa a nahrádza sa novým textom:

„Čestné  vyhlásenie  žiadateľa  podpísané  štatutárnym  orgánom  žiadateľa,  že  žiadateľ 
nepôsobil  a  nepôsobí  (t.j.  za  roky 2007 a 2008 nevykazuje  žiaden obrat)  v  odvetviach 
vymedzených SK NACE, na ktoré sa schéma pomoci nevzťahuje“

3. Zoznam  bol  doplnený  o novú  prílohu  č.  21  Vyhlásenie  žiadateľa  o sprístupnení  
informácií

4. Poznámky pod čiarou č. 1 a č. 3 sa vypúšťajú. 


