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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 – 
12VS  –  0801  (ďalej  len  „výzva“)  a aktualizovať  prílohy  k výzve.  Usmernenie  vychádza 
zo skúseností  z programovacieho  obdobia  2004-2006,  ako  aj  zo  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. 3c) Žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu;
• Príloha č. 10 Žiadosti o NFP – Finančná analýza
• Príručka pre žiadateľa

PLATNOSŤ USMERNENIA

Usmernenie platí dňom zverejnenia na stránkach Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej 
agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (ďalej len „SARIO“). Všetky nové prílohy platia tiež 
dňom  zverejnenia  na  stránkach  MH  SR  a SARIO.  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. Na prvej strane formuláru bolo podfarbené šedou farbou pole – „Názov lokálnej stratégie 
komplexného prístupu“. Uvedenú položku teda žiadateľ nevypĺňa.

2. Vzhľadom  na  charakter  oprávnených  žiadateľov  v zmysle  výzvy  bol  v tabuľke  č.  1 
preddefinovaný sektor „verejný“.

3. Z dôvodu sprehľadnenia pojmov bol v tabuľke č. 3 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“.

4. 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 
vo formáte DD/MM/RRRR“.

5. Tabuľka č.  4 bola podfarbená šedou farbou.  Uvedenú tabuľku teda žiadateľ  nevypĺňa. 
Adekvátnym spôsobom bola upravená aj poznámka pod čiarou: „Nerelevantné pre túto 
výzvu“.

6. Tabuľka č.  6 bola podfarbená šedou farbou.  Uvedenú tabuľku teda žiadateľ  nevypĺňa. 
Adekvátnym spôsobom bola upravená aj poznámka pod čiarou: „Nerelevantné pre túto 
výzvu“.
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7. V tabuľke č. 7 bolo pole – „Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu...“ podfarbené 
šedou  farbou.  Uvedené  pole  teda  žiadateľ  nevypĺňa.  Adekvátnym  spôsobom  bola 
upravená aj poznámka pod čiarou: „Nerelevantné pre túto výzvu“.

8. V tabuľke  č.  7  bolo  pole  –  „Prioritná  téma“  upravená  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“.

9. 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)“.

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

11. V tabuľke č. 11 bolo k poľu – „Podporné aktivity“ doplnená poznámka pod čiarou č. 27: 
„Ide  o podporné  aktivity  projektu,  ktorých  trvanie  je  ohraničené  začiatkom realizácie  
prvej aktivity projektu a ukončením realizácie poslednej aktivity projektu“. Zároveň bola 
odstránená pôvodná poznámka pod čiarou č. 27.

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

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

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

15. V tabuľke č.  14 bola  upravená poznámka pod čiarou k poľu – „Predpokladaný príjem 
z projektu  (v  SKK)“  nasledovne:  „Príjem  z projektu  po  dobu 15  rokov  po  začatí  
realizácie projektu.“.

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

17. V tabuľke  č.  16  bolo  upravené  znenie  prílohy  č.  4  nasledovne:  „Výpis  z  registra 
štatutárneho zástupcu žiadateľa (nie starší ako 3 mesiace k termínu predloženia žiadosti o  
NFP)“.

18. V tabuľke č. 16 bolo upravené znenie prílohy č. 5 nasledovne: „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,  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“.

19. V tabuľke  č.  16  bolo  upravené  znenie  prílohy  č.  4  nasledovne:  „Výpis  z  katastra 
nehnuteľností  –  výpis  z  listu  vlastníctva,  preukazujúci  vlastnícke  práva  ku  všetkým 
nehnuteľnostiam (pozemkom a stavbám) týkajúcim sa realizácie projektu s vyznačenými  
prípadnými vecnými bremenami,  nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia žiadosti.  
V prípade  nákupu  nehnuteľností  podpísanú  Zmluvu  o  budúcej  kúpnej  zmluve 
k nehnuteľnosti“.

20. V tabuľke č. 16 bolo upravené znenie prílohy č. 10 nasledovne: „Finančná analýza“.
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ZMENY V PRÍLOHE Č. 3C) ŽIADOSTI O NFP
PODROBNÝ ROZPOČET PROJEKTU

Do rozpočtu  bola  pridaná  podpoložka  920  -  rezerva  na  nepredvídané  stavebné  výdavky 
a odstránený stĺpec C „skupina výdavkov položka“. 

ZMENY V PRÍRUČKE PRE ŽIADATEĽA

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

Kapitola 3.3 Oprávnené obdobie je upravená nasledovne:

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

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

Kapitola 3.5 Oprávnené výdavky je upravená nasledovne:

1. Doplnený oprávnený výdavok v nasledovnom znení: „rezerva na nepredvídané stavebné 
výdavky (v zmysle kapitoly 7.3 tejto príručky).“

2. V poslednej vete prvého odseku na strane 8 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 druhej vete piateho odseku na strane 8 bol odstránený nasledovný text:  „(v prípade 
nesplnenia  podmienok  stanovených  vo  výzve,  prípadne  prekročenia  maximálnej  výšky  
pomoci)“

4. Upravené názvoslovie „zmluva o NFP“ na „zmluva o poskytnutí NFP“

Kapitola 3.6 Financovanie projektu je doplnená nasledovne:

Doplnená  možnosť  poskytovania  NFP  prostredníctvom  predfinancovania  a kombinácie 
predfinancovania a refunduácie.

Kapitola 3.7 Predpoklady poskytnutia pomoc je upravená nasledovne:

1. V časti  „Preukázanie  finančných  prostriedkov  na  realizáciu  projektu“  je  doplnená 
možnosť  preukázania  finančných  prostriedkom  prostredníctvom  kombinácie  už 
spomínaných dokladov.

2. V prvom  a druhom  odseku  časti  „Vykonanie  verejného  obstarávania“  bol  odstránený 
nasledovný text:  „resp.  so zákonom o verejnom obstarávaní platnom a účinnom v čase 
začatia realizácie projektu“.

Kapitola 3.8 Indikátory je upravená nasledovne:
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1. Posledná veta v prvej odrážke na strane 11 je upravená nasledovne: „Indikátory výsledku 
sa stanovujú, merajú a vykazujú po dobu 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).“

2. Druhá odrážka na strane 11 je doplnená o nasledovný text „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.“ nasledovne

3. Posledná veta v kapitole ja nahradená nasledovným znením: „Žiadateľ nie je oprávnený 
definovať ďalšie („vlastné“) indikátory.“

Kapitola 5.1 Registrácia a formálna kontrola ŽoNFP  je upravená nasledovne:

V časti „Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP“ je prvý odsek bodu 2) upravený nasledovne: 
„V prípade, ak ŽoNFP nespĺňa minimálne jedno z kritérií oprávnenosti (oprávnené právne  
formy žiadateľov, miesta realizácie, maximálne trvanie projektu, maximálna suma ŽoNFP, 
minimálna  miera  spolufinancovania  oprávnených  výdavkov  zo  strany  žiadateľa),  je  
z ďalšieho procesu schvaľovania vylúčená. Pre potrebu overenia maximálnej a minimálnej  
sumy ŽoNFP je použitý kurz NBS ku dňu vyhlásenia výzvy (31,988 Sk/Eur), čo znamená,  
že žiadaný NFP nesmie byť nižší ako 6.397.600 Sk a vyšší 319.880.000 Sk..“

Kapitola 7 Vysvetlivky k formulárom je upravená nasledovne:

1. Druhý odsek je upravený nasledovne:  „Vo formulároch  vypĺňajte iba biele polia, polia  
vyfarbené šedou farbou sú predvyplnené,  obsahujú názov konkrétneho poľa formulára,  
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 označiť krížikom.“

2. Posledný odsek je doplnený o nasledovný text:  „Nesprávne uvedené sumy (súčty) môžu 
viesť  k  vyradenie  projektu  z dôvodu  nesplnenia  základných  podmienok  prijateľnosti  
projektu.“

Kapitola 7.1 ŽoNFP je upravená nasledovne:

1. Odstránená časť „Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu“.

2. V časti „Identifikácia žiadateľa“ je výraz „presné obchodné meno“ nahradený výrazom 
„presný názov“,  zároveň bol odstránený nasledovný text:  „Sídlo žiadateľa je  potrebné 
opätovne uviesť presne v súlade s dokladom oprávňujúcim žiadateľa na podnikanie“

3. V časti  „Profil  žiadateľa“  je  doplnený  nasledovný  text:  „Žiadateľ  uvádza  triedu  SK 
NACE, t.j. 4-miestny kód ekonomickej činnosti, ku ktorej sa vzťahuje predložená Žiadosť  
o NFP.“
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4. Text  v  časti  „Identifikácia  subjektu  v pôsobnosti  žiadateľa  vo  vzťahu  k realizácii 
projektu“ je upravený nasledovne:  „Pre ŽoNFP predkladané v rámci tejto výzvy je táto  
tabuľka irelevantná.“

5. Text v časti „Partner (-i) žiadateľa“ je upravený nasledovne: „Pre ŽoNFP predkladané v  
rámci tejto výzvy je táto tabuľka irelevantná.“

6. Text  v  časti  „Projekt“  je  upravený  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.  
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).“

7. Druhý odsek  v časti  „Časový  rámec  projektu“  je  upravený  nasledovne:  „Nezabudnite  
vyplniť aj pole „Dĺžka realizácie aktivít projektu v mesiacoch“, kde počet mesiacov od 
začiatku  realizácie  prvej  aktivity  projektu  po  ukončenie  realizácie  poslednej  aktivity  
projektu.  Podporné  aktivity  projektu  sú  neoprávnenými  výdavkami  projektu.  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“

8. V časti „Hodnoty merateľných ukazovateľov“ je posledná veta prvého odseku upravená 
nasledovne: „Žiadateľ nie je oprávnený definovať ďalšie „vlastné“ indikátory.“

9. Prvý odsek v časti „Zdroje financovania projektu“ je upravený nasledovne:  „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 vášho spolufinancovania celkových oprávnených  
výdavkov.  Intenzita  pomoci  následne  určuje  pomer  NFP  na  celkových  oprávnených 
výdavkoch a je vyjadrená v percentách.“

10. V časti  „Súlad  s horizontálnymi  prioritami“  je  doplnený  nasledovný  text:  „Projekty  
realizované  v rámci  tejto  výzvy  neprispievajú  k napĺňaniu  horizontálnej  priority  
Informačná spoločnosť.“

Kapitola 7.3 Príloha č. 3c) ŽoNFP – Podrobný rozpočet projektu sa dopĺňa nasledovne:

Druhý odsek je upravený nasledovne: „Podrobný rozpočet je členený v prípade stavebných 
prác a služieb s tým súvisiacich až na úroveň položiek výkazu výmer, v prípade dodávok 
tovarov a služieb na položky zodpovedajúce detailnosti výkazu výmer. Výnimku predstavuje 
rezerva na nepredvídané stavebné výdavky. Rezervu si bude môcť žiadateľ uviesť do rozpočtu 
ako oprávnenú aktivitu po splnení nasledovných podmienok:

o výška rezervy nesmie presiahnuť 10% z celkových oprávnených výdavkov  projektu.  
V prípade  úpravy  celkovej  výšky  oprávnených  výdavkov  projektu  externým 
hodnotiteľom,  resp.  výberovou komisiou bude následne  upravená aj  výška položky 
rezerva;
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o finančné prostriedky  z položky rezerva bude môcť  žiadateľ  použiť  počas  realizácie  
projektu výlučne na také aktivity, ktoré vyplynuli z realizácie projektu a boli v čase 
vypracovania  a podania  ŽoNFP  nepredvídateľné  (napr.  udalosti  vis  major)  
a nevznikli  zavinením zo strany žiadateľa,  resp. dodávateľa prác, tovarov a služieb  
súvisiacich s realizáciou projektu;

o žiadateľ  musí  pred  použitím  finančných  prostriedkov  z položky  rezerva  predložiť  
žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP, v rámci ktorej musí  
podložiť potrebu použiť rezervu relevantnou odbornou dokumentáciou (napr. súdno-
znaleckým  posudkom,  vyjadrením  príslušného  úradu,  posudkom  kvalifikovaného  
odborníka v danej oblasti atď.). Finančné prostriedky z položky rezerva budú môcť 
byť  použité  iba  po  schválení  žiadosti  o povolenie  vykonania  zmeny  v  zmluve  
o poskytnutí NFP štatutárnym zástupcom agentúry SARIO a úprave rozpočtu projektu  
vrátane podpisu dodatku k zmluve o poskytnutí NFP;

o finančné  prostriedky  z položky  rezerva  budú  môcť  byť  použité  na  navýšenie  
schválených položiek rozpočtu o maximálne 20% oproti ich pôvodnej výške. V prípade 
potreby  použitia  rezervy  na  aktivity,  ktoré  nie  sú  zahrnuté  v schválenom rozpočte 
projektu je potrebné tieto aktivity vykonať v súlade so zákonom č. 25/2006 o verejnom 
obstarávaní  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov.  Takéto  aktivity  musia  byť 
zároveň  v súlade  s charakterom  projektu  a jeho  cieľmi.  Žiadateľ  je  povinný  
realizovanie takýchto aktivít podložiť relevantnou písomnou dokumentáciou z ktorej  
bude  vyplývať,  že  nerealizovanie  predmetných  aktivít,  ktoré  neboli  súčasťou  
schváleného rozpočtu môže ohroziť samotnú realizáciu projektu.“

Kapitola 7.4 Príloha č. 10 ŽoNFP – Finančná analýza sa mení nasledovne:

„Pre výpočet miery výnosovosti, za účelom posúdenia projektu verejného sektora, vzhľadom 
na splnenie požiadavky programového obdobia 2007 – 2013 aby projekt negeneroval príjem, 
bola použitá Cost Benefit Analýza, ktorá je predmetom prílohy č. 10 ŽoNFP. 

V tejto súvislosti upozorňujeme žiadateľa na údaj „Predpokladaný príjem z projektu (v 
SKK)“ v tabuľke č. 14 ŽoNFP, v rámci ktorého žiadateľ uvedie všetky predpokladané 
príjmy v súvislosti s realizovaným projektom. Údaje uvedené v prílohe „Finančná analýza“ 
musia byť konzistentné s údajmi uvedenými v tabuľke č. 14 ŽoNFP. 

Kategória „projekty generujúce príjem” je definovaná v čl. 55 Nariadenia rady (ES) 
č. 1083/2006 o všeobecných ustanoveniach o štrukturálnych fondoch a Kohéznom fonde:

1. Na účely tohto nariadenia projekt generujúci príjmy znamená každú operáciu zahŕňajúcu 
investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spoplatnené a priamo uhradené 
užívateľmi, alebo každú operáciu zahŕňajúcu predaj alebo prenájom pozemkov alebo 
budov, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok.

2. Oprávnené výdavky na projekty generujúce príjmy nepresiahnu súčasnú hodnotu 
investičných nákladov očistenú o súčasnú hodnotu čistých príjmov z investície za 
stanovené referenčné obdobie pri:
a) investíciách do infraštruktúry alebo
b) ostatných projektov, pri ktorých možno dopredu objektívne odhadnúť príjmy.

Ak na spolufinancovanie nie sú oprávnené všetky investície, čistý príjem sa pridelí pomerne k 
oprávneným a neoprávneným častiam investičných nákladov. Riadiaci orgán zohľadní pri 
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výpočte referenčné obdobie vhodné pre kategóriu príslušnej investície, kategóriu projektu, 
bežne očakávanú ziskovosť v príslušnej kategórii investície, uplatňovanie zásady 
„znečisťovateľ platí“ a v prípade potreby aj zásadu spravodlivosti spojenú s relatívnou 
prosperitou dotknutého členského štátu.

Aby projekt negeneroval príjem, musí byť podiel súčasnej hodnoty čistého zisku a súčasnej 
hodnoty investičných nákladov záporné číslo, resp. nula. Čistý zisk je pritom definovaný ako 
rozdiel celkových výnosov a investičných nákladov. Hodnoty sú diskontované s cieľom zistiť 
ich súčasnú hodnotu. 

V tejto kapitole (finančná analýza) budú používané pojmy príjmy a výdavky, resp. 
výnosy a náklady v súlade s ekonomickou a účtovnou praxou.

Všeobecné pokyny k     vyplneniu tabuľky pre výpočet miery výnosovosti:    

V prvom kroku žiadateľ vyplní rok, v ktorom sa projekt má začať realizovať, a to v súlade 
s tabuľkou č. 11 ŽoNFP a podrobným rozpočtom ako prílohou č. 17 ŽoNFP.
Do tabuľky vypĺňa žiadateľ údaje na základe odborného odhadu a v súlade s podrobným 
rozpočtom ako prílohou č. 17 ŽoNFP.

Výpočet miery výnosovosti
Na výpočet miery výnosovosti je potrebné vypočítať čistý výnos a náklady na projekt. Tieto 
hodnoty majú byť ďalej diskontované tak, aby bola zistená súčasná hodnota nákladov a zisku 
v budúcnosti.

Za účelom správneho posúdenia miery výnosovosti je potrebné zistiť priemernú hodnotu 
miery výnosovosti za celé posudzované obdobie kumulatívne.

Výpočet nákladov
Projekt obsahuje viacero typov nákladov, ktorá sa delia podľa oprávnenosti a typu:
Delenie podľa oprávnenosti:
- oprávnené
- neoprávnené
Delenie podľa typu:
- investičné
- prevádzkové

Nakoľko do projektu vstupujú všetky náklady a analýza v zmysle tejto finančnej analýzy 
nerobí rozdiel medzi oprávnenými a neoprávnenými nákladmi, je potrebné do analýzy 
zahrnúť aj oprávnené aj neoprávnené náklady. Do analýzy vstupujú aj náklady, ktoré boli 
vynaložené pred začatím projektu. Ide hlavne o zostatkovú cenu majetku, ktorý už bol 
zakúpený v minulosti, a preto nie je súčasťou oprávnených nákladov. Napríklad pozemok, 
budova ale aj strojné vybavenie, licencie, bez ktorých by projekt nebol funkčný, a tým 
udržateľný. Do analýzy vstupujú všetky investičné náklady, nielen tie, ktoré vznikajú počas 
doby realizácie projektu v zmysle ŽoNFP/Zmluvy o NFP, ale počas celého sledovaného 
obdobia. DPH v prípade prijímateľa, ktorý nie je platcom DPH, vstupuje do príslušného 
riadku spolu s nákladom, na ktorý sa vzťahuje. V prípade platcu DPH sa uvádzajú náklady 
bez DPH.
Vo finančnej analýze nezohľadňuje žiadateľ nárast cien v dôsledku  inflácie. Všetky vstupné 
údaje (ako napr. výška miezd, ceny materiálu, energií, výstupov projektu a pod.) uvádza 
žiadateľ v stálych cenách.
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Tabuľka č. I. Investičné náklady 
 Rok 1 2 3 4 5 ..........

 Investičné náklady v tis. SKK      

1 Pozemky      

2 Budovy a stavby      

3 Nová technológia      

4 Použitá technológia      

5 Mimoriadna údržba      

 Stále aktíva

6 Licencie

7 Patenty

8 Iné investičné náklady

 Náklady DNM

 Investičné náklady

1. Pozemky   – náklady na nákup pozemkov v roku, kedy boli vynaložené. Ak je už 
pozemok vo vlastníctve pred prvým rokom, vstupuje do analýzy jeho zostatková 
hodnota v prvom roku. Pokiaľ má pozemok hodnotu na konci sledovaného obdobia, 
vystupuje z projektu v poslednom roku jeho zostatková hodnota so znamienkom 
mínus.

2. Budovy a stavby   - náklady na nákup, výstavbu, rekonštrukciu budov v roku, kedy boli 
vynaložené. Ak je už budova vo vlastníctve pred prvým rokom, vstupuje do analýzy 
jeho zostatková hodnota v prvom roku. Pokiaľ má budova hodnotu na konci 
sledovaného obdobia, vystupuje z projektu v poslednom roku jej zostatková hodnota 
so znamienkom mínus.

3. Nová technológia   - náklady na nákup technológie (nie opravy, údržba a zhodnotenie) 
v roku, kedy boli vynaložené. Pokiaľ má technológia hodnotu na konci sledovaného 
obdobia, vystupuje z projektu v poslednom roku jej zostatková hodnota so 
znamienkom mínus.

4. Použitá technológia   - náklady na nákup použitej technológie (nie opravy, údržba 
a zhodnotenie) v roku, kedy boli vynaložené. Zároveň, ak je už technológia vo 
vlastníctve pred prvým rokom, vstupuje do analýzy jeho zostatková hodnota v prvom 
roku v tomto riadku. Pokiaľ má technológia hodnotu na konci sledovaného obdobia, 
vystupuje z projektu v poslednom roku jej zostatková hodnota so znamienkom mínus. 

5. Mimoriadna údržba.   Ide o mimoriadnu údržbu pozemkov, budov, novej a použitej 
technológie. Ide o investičný náklad, t.j. nahradenie častí po životnosti, nie o bežné 
opravy. Opravy do tabuľky nevstupujú. 

6. Licencie.   Ide náklady na licencie a pod. 

7. Patenty.   Ide o náklady na patenty a pod.

8. Iné investičné náklady.   Ide o iné investičné náklady, okrem vyššie uvedených.

Investičné náklady - ide o majetok, ktorý vstupuje do projektu. Ten však nevstupuje v podobe 
aktív ale ako náklady v tom roku, kedy boli vyplatené. (Príklad: ak sa v roku 1.  
preinvestovalo pri výstavbe  20 mil. Sk, a v 2. roku  10 mil. Sk, tak sa uvedené hodnoty 
zadávajú do daného stĺpca). 
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V prípade, že do projektu vstupuje dlhodobý majetok, ktorý už bol zakúpený a vyplatený pred 
prvým rokom realizácie projektu, tento vstupuje do analýzy v prvom roku v jeho zostatkovej 
hodnote. 

Pokiaľ má majetok zostatkovú hodnotu na konci sledovaného obdobia, bez ohľadu na to, či 
vstúpil v prvom roku ako zostatková hodnota alebo bol zakúpený počas sledovaného 
obdobia, potom v zmysle tejto finančnej analýzy sa zostatková hodnota uvedie v poslednom 
roku so znamienkom mínus.

Tabuľka č. II. Prevádzkové náklady 
 Prevádzkové náklady v tis. SK 1 2 3 4  5 ............

9 Materiál       

10 Obstaranie tovarov       

11 Osobné náklady       

12 Služby       

13 Energie       

14 Údržba       

15 Úroky      

16 Poplatky a dane      

17 Iné náklady      

 Prevádzkové náklady

9) Materiál.   Ide o náklady na materiál. 

10) Náklady na obstaranie tovarov.   Ide o náklady na obstaranie tovarov. Pod tovarom sa 
rozumie tovar v zmysle účtovníctva, určený na ďalší predaj, nie tovar v zmysle 
verejného obstarávania.

11) Osobné náklady.   Ide o náklady na zamestnancov a zmluvy uzatvorené podľa 
zákonníka práce. Ide o celkovú cenu prace – t.j. hrubá mzda a odvody. Pokiaľ bola 
práca dodaná na základe inej zmluvy ako podľa Zákonníka práce (napr. Zmluva 
o Dielo so živnostníkom), vstupuje do projektu v riadku č. 4 Služby.

12) Služby.   Náklady na externé služby súvisiace s projektom (+bankové poplatky).

13) Energie.   Náklady na energie.

14) Údržba.   Ide o náklady na údržbu – nie nákup nového majetku alebo o jeho 
zhodnotenie.

15) Úroky.   Ide o úroky z poskytnutých úverov, týkajúcich sa financovania projektu
16) Poplatky a     dane.   Ide o iné poplatky (napr. obci). V prípade daní, ide napr. o  daň 

z nehnuteľnosti. (Upozornenie. Nejde tu o daň z príjmov a ani o DPH. DPH, 
v prípade, že žiadateľ, ktorý nie je platcom DPH, vstupuje do príslušného riadku spolu 
s nákladom, na ktorý sa vzťahuje. V prípade platcu DPH sa uvádzajú náklady bez 
DPH.)

17) Iné náklady.   Ide o iné náklady súvisiace s projektom. 
X) Zostatok istiny úveru. Ide o informatívny údaj. Nemá na výpočet miery výnosovosti 

vplyv.

Tabuľka č. III. Výnosy
 Výnosy v tis. SK 1 2 3 4 5 .......

18 Tržby za služby      
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19 Tržby za výrobky      

20 Tržby za tovary      

 Prevádzkové výnosy

21 Výnosy z predaja majetku

22 Iné výnosy

 Výnosy celkom

18) Tržby za služby.   Ide o tržby za služby. Tento riadok bude tvoriť hlavnú časť výnosov. 

19) Tržby za výrobky.   Ide o tržby za výrobky.

20) Tržby za tovary.   Ide o tržby za tovary, ktoré boli pôvodne zakúpené od dodávateľov. 

21) Výnosy z     predaja majetku.   Pokiaľ sa nejaký majetok týkajúci sa projektu odpredá, ide 
o výnosy z jeho predaja. (Pozn. Môže ísť o majetok, ktorý nie je oprávneným 
nákladom, resp. po dobe viazania na 5 rokov, t.j. analýza musí s touto alternatívou 
počítať.)

22) Iné výnosy.   Ide o iné výnosy z projektu

Tabuľka č. IV – Výpočet dani z príjmu
Nakoľko je daň z príjmov záporným peňažným tokom, je vhodné zahrnúť ju do finančnej 
analýzy. 

Príjemca pomoci vypĺňa len riadok 25) Daňové odpisy.
 Zisk v tis. Sk 1 2 3 4 5 ........

23 Výnosy celkom

24 Prevádzkové náklady

25 Daňové odpisy

26 Hrubý zisk

27 Daň z príjmu

Popis jednotlivých častí tabuľky č. IV:

23) Výnosy celkom   – počíta samotná analýza z tabuľky č. III

24) Prevádzkové náklady   - počíta samotná analýza z tabuľky č. II 

25) Daňové odpisy   – Ide o odpisu DHM a DNM v zmysle daňových zákonov. (Pozn. musí  
uviesť žiadateľ. Nemusia byť totožné s účtovnými odpismi, ktoré by sa dali získať  
z tabuľky č. I).

26) Hrubý zisk   – vypočíta analýza ako „Prevádzkové výnosy – (Prevádzkové náklady + 
Daňové odpisy)“

27) Daň z     príjmov   – vypočíta analýza ako „hrubý zisk x 19%“. V prípade straty sa daň 
nepočíta.

Tabuľka č. V– Výpočet miery výnosovosti - Príjemca pomoci túto tabuľku nevypĺňa.
 Miera výnosnosti 1 2 3 4 5 ...........

28 Náklady celkom

29 Súčasná hodnota celkových nákladov

30 Výnosy celkom

31 Súčasná hodnota celkových výnosov

11



32 Čistý výnos

33 Súčasná hodnota čistého zisku

34 Miera výnosovosti projektu:     

28) Náklady celkom   – vypočíta analýza na základe tabuľky č. I. – Investičné náklady

29) Súčasná hodnota celkových nákladov   – vypočíta analýza ako diskontované celkové 
náklady

30) Výnosy celkom   – vypočíta analýza na základe tabuľky č. II. – Prevádzkové náklady

31) Súčasná hodnota celkových výnosov   – vypočíta analýza ako diskontované celkové 
výnosy.

32) Čistý výnos   – vypočíta analýza ako rozdiel „riadok 30. – riadok 28.“ (nediskontovaný 
kumulovaný cash flow sa nachádza v poslednom stĺpci „kumulatívne“ - v XLS 
formáte)

33) Súčasná hodnota čistého zisku   – vypočíta analýza ako rozdiel „riadok 31. – riadok 
29.“ 

34) Miera výnosovosti   – vypočíta analýza ako podiel „kumulatívna hodnota súčasnej 
hodnoty čistého zisku / kumulatívna súčasná hodnota celkových nákladov“.“

Kapitola 8 Prílohy sa dopĺňa nasledovne:

1. V prílohe č. 1 - Indikátory pre horizontálne priority bola pôvodná tabuľka nahradená 
novou v nasledovnom zložení:

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 skupiny1 
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

1
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Ročné úspory energie realizovaním projektu GJ/rok Výsledok
Počet vytvorených nových pracovných miest počet Výstup

2. V prílohe č. 2 boli odstránené časti, ktoré sa netýkajú žiadostí o NFP predkladaných 
v rámci tejto výzvy.

13


