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Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok - KaHR-31SP-1201 

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

 
 

Správa o vyhodnotení výzvy kód: KaHR-31SP-1201 

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:            21. decembra 2012 

Výzva ukončená dňa:     26. apríla 2013 

 

Predmetom tejto správy o vyhodnotení výzvy (ďalej len „správa“) je vyhodnotenie 

výzvy  KaHR-31SP-1201, ktorá bola vyhlásená Riadiacim orgánom pre Operačný program 

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „RO pre OP KaHR“) dňa 

21. decembra 2012 v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch (ďalej len 

„SACR“).  

 

Cieľom správy 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 o nenávratný finančný príspevok (ďalej len 

„ŽoNFP“). Správa obsahuje informácie ohľadom procesu kontroly formálnej správnosti 

ŽoNFP a procesu odborného posudzovania projektov a zhodnotenie efektu Opatrenia 

z pohľadu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej len „SIEA“)
1
. 

  

                                                 
1
 V roku 2013 bolo aj dokončené spájanie štruktúr implementujúcich ŠF EÚ v podmienkach MH SR presunom 

kompetencií SACR v oblasti implementácie SOP PS a OP KaHR pod SIEA. 
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1. INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY 

1.1 Základné sumárne informácie o výzve, žiadateľoch a počte prijatých ŽoNFP 

 

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

OP KaHR a SACR vyhlásili dňa 21. decembra 2012 Výzvu na predkladanie ŽoNFP v rámci 

OP KaHR, Prioritná os 3 – Cestovný ruch, Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít 

v cestovnom ruchu. Na uvedenú výzvu bola alokovaná suma 50 000 00 EUR.  

Dňa 26. apríla 2013 o 16:00 hod. bolo ukončené prijímanie ŽoNFP v rámci vyhlásenej 

výzvy. V stanovenom termíne bolo na SACR riadne doručených 238 ŽoNFP. Celkové 

výdavky všetkých zaregistrovaných ŽoNFP predstavujú sumu 276 150 077,75 EUR, z toho 

celková požadovaná výška NFP bola 130 722 826,40 EUR (tab.1). 

Prijaté ŽoNFP boli zaregistrované v Evidenčnej knihe prijatých ŽoNFP a žiadateľom 

bolo vydané Potvrdenie o prijatí ŽoNFP. Prijímanie ŽoNFP prebehlo plynule, bez časového 

zdržania. 

 

Základné sumárne informácie o prijatých ŽoNFP: 

 
                                                                                                                               Tabuľka 1 

výzva KaHR-31SP-1201 Počet prijatých ŽoNFP 
Výška žiadaného  

NFP v EUR 

Prijaté ŽoNFP* 238 130 722 826,40 

*z toho 10 ŽoNFP bolo stiahnutých žiadateľmi po Kontrole formálnej správnosti 

   

 

Štruktúra prijatých ŽoNFP podľa miesta realizácie projektu 
                                                                                                                                                                              Tabuľka 2 

Región TT TN NR ZA BB PO KE Spolu 

Prijaté 

ŽoNFP 

Počet 24 15 9 57 45 68 20 238 

% 10,08 6,30 3,78 23,95 18,91 28,57 8,40 100 
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                Štruktúra prijatých ŽoNFP podľa právnej formy žiadateľov  
                                                                                                                                                                 Tabuľka 3 

 

Graf 2 

 
 

 
Štruktúra prijatých ŽoNFP podľa SK-NACE žiadateľa 

                                                                                                                                                                                   Tabuľka 4 

73,53% 

12,61% 

13,87% 

Štruktúra prijatých ŽoNFP (%) podľa právnej formy žiadateľov 

Spoločnosť s ručením
obmedzeným

Akciová spoločnosť

SZČO / živnostník

Právna forma  Počet ŽoNFP 

 

Percento z celkového 

počtu ŽoNFP 

Spoločnosť s ručením 

obmedzeným 
175 73,53 

Akciová spoločnosť  30 12,61 

SZČO / živnostník 33 13,87 

spolu 238 100 

SK 

NACE 
Názov kategórie SK NACE  

Počet  

ŽoNFP 

Percento 

ŽoNFP 
Oprávnenosť  

5510 Hotelové a podobné ubytovanie 82 34,45 Áno 

9311 Prevádzka športových zariadení 52 21,85 Áno 

5610 Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál 22 9,24 Áno 

9329 Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity 33 13,87 Áno 

5520 Turistické a iné krátkodobé ubytovanie 16 6,72 Áno 

5590 Ostatné ubytovanie 6 2,52 Áno 

5630 Služby pohostinstiev 10 4,20 Áno 

5530 Autokempingy, táboriská a miesta pre karavany 1 0,42 Áno 

9004 Prevádzka kultúrnych zariadení 4 1,68 Áno 

9002 Podporné činnosti súvisiace so scénickým umením 1 0,42 Áno 

9319 Ostatné športové činnosti 2 0,84 Áno 

9102 Činnosť múzeí 1 0,42 Áno 

9312 Činnosti športových klubov 1 0,42 Áno 

9321 Činnosti lunaparkov a zábavných parkov 1 0,42 Áno 

6820 Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností 1 0,42 Nie 

0111 Pestovanie obilnín (okrem ryže), strukovín a olejnatých semien 1 0,42 Nie 

0162 Služby súvisiace s chovom zvierat 1 0,42 Nie 



       Správa o vyhodnotení výzvy KaHR-31SP-1201 

 Opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 

 

                                                                                

 

 4 

 

Graf 3 
 

 
Graf 4 

 

34,45% 

21,85% 
9,24% 

13,87% 

6,72% 

2,52% 4,20% 

0,42% 1,68% 

0,42% 

0,84% 
0,42% 

0,42% 
0,42% 

2,52% 

Štruktúra prijatých ŽoNFP (%) podľa SK-NACE žiadateľov 
 

Hotelové a podobné ubytovanie

Prevádzka športových zariadení

Reštauračné činnosti a mobilný
predaj jedál

Ostatné zábavné činnosti a
voľnočasové aktivity

Turistické a iné krátkodobé
ubytovanie

Ostatné ubytovanie

Služby pohostinstiev

Autokempingy, táboriská a
miesta pre karavany

Prevádzka kultúrnych zariadení

Podporné činnosti súvisiace so
scénickým umením

Ostatné športové činnosti

Činnosť múzeí

4312 Zemné práce 1 0,42 Nie 
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2. INFORMÁCIE O SCHVÁLENÝCH A NESCHVÁLENÝCH ŽoNFP 
  

Proces konania o ŽoNFP pozostával z nasledovných fáz: 

 

1. Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP– spočívajúca v preverení formálnych 

náležitostí ŽoNFP a doloženia požadovaných príloh. V závislosti od charakteru 

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

špecifikovania prílohy; 

 

2. Odborné hodnotenie ŽoNFP internými a externými hodnotiteľmi – nezávislé 

posudzovanie ŽoNFP internými a externými hodnotiteľmi podľa príručky pre 

hodnotiteľov v rámci výzvy KaHR-31SP-1201; 

 

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 ŽoNFP – aplikácia výberových kritérií (na základe pridelených bodov), 

členovia pracovnej skupiny  sú menovaní ministrom hospodárstva SR;  

 

5. Rozhodnutia o schválení – na základe poverenia ministra hospodárstva SR GR 

SIEA vydala rozhodnutia o schválení 

 

2.1 Proces registrácie a kontrola formálnej správnosti ŽoNFP 

 

Dňa 29. apríla 2013 začalo otváranie základných obalov a následná registrácia ŽoNFP 

do IT monitorovacieho systému. Proces registrácie bol ukončený dňa 14. mája 2013. V dňoch 

29. apríla 2013 – 16. októbra 2013 prebiehala kontrola formálnej správnosti  prijatých 

ŽoNFP. Z celkového počtu 238 prijatých ŽoNFP bolo formálne správnych 159 ŽoNFP 

(tab. 5), z toho pri 117 ŽoNFP bola využitá možnosť doplnenia chýbajúcich náležitostí. 79 

ŽoNFP nesplnilo kritériá formálnej správnosti, z toho 16 nesplnilo kritériá oprávnenosti, 63 

kritériá úplnosti. Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola ukončená dňa 16. októbra 2013 

(tab. 6). Po ukončení kontroly formálnej správnosti bolo 10 ŽoNFP stiahnutých žiadateľmi. 

 

2.2 Odborné hodnotenie ŽoNFP 

 

SACR v súlade s pravidlami a za účasti RO pre OP KaHR vykonala dňa 12. decembra 

2013 žrebovanie a prideľovanie ŽoNFP externým a interným hodnotiteľom. Prideľovanie 

ŽoNFP prebiehalo v súlade s Interným manuálom riadenia implementácie štrukturálnych 

fondov EÚ 2007 - 2013 v podmienkach SACR (ďalej len „IM SACR“). Počet interných a 

externých posudzovateľov komisia stanovila na základe počtu projektov, ktoré prešli 

kontrolou formálnej správnosti. Časový odstup medzi začiatkom procesu odborného 
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hodnotenia a žrebovaním ŽoNFP medzi odborných hodnotiteľov bol spôsobený rozhodnutím 

ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja č. 131/2013, ktorým boli ukončené všetky 

činnosti SACR ako SORO týkajúcich sa konaní o ŽoNFP v rámci výzvy KaHR-31SP-1201 

k 30. 11. 2013. Tieto činnosti boli rozhodnutím ministra hospodárstva SR č. 83/2013 

presunuté na SIEA. Odborné hodnotenie skončilo podpísaním Súhrnnej správy z odborného 

hodnotenia generálnou riaditeľkou SIEA dňa 28. marca 2014. 

Navrhovaná výška NFP za 73 ŽoNFP, ktoré dosiahli aspoň minimálny stanovený 

počet bodov, predstavovala sumu 43 476 187,99 EUR (tab. 7). 

 

2.3 Overovanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci 

  

            Overovanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci sa začalo dňa 16. októbra 2013 

a bolo ukončené 25. marca 2014. 

Dňa 16. októbra 2013 boli 159 žiadateľom zaslané výzvy na predloženie dokumentov 

preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci. Žiadatelia boli vyzvaní 

na predloženie  dokladov preukazujúcich: 

 zabezpečenie finančných zdrojov na spolufinancovanie, 

 splnenie povinností týkajúcich sa úhrady poistného na zdravotné poistenie. 

Súčasne boli žiadatelia v prípade, ak v rámci predloženia ŽoNFP predložili iba 

účtovnú závierku potvrdenú príslušným daňovým úradom a ku dňu predloženia dokumentov 

na overenie splnenia podmienok poskytnutia pomoci majú ukončený audit, vyzvaní 

na predloženie Správy o výsledku auditu vrátane príslušnej účtovnej závierky (vrátane 

poznámok) za posledné ukončené účtovné obdobie.  

V 9 prípadoch boli žiadatelia opätovne vyzvaní na predloženie dokladov, ktoré neboli 

akceptovateľné v zmysle výzvy na overenie splnenia podmienok poskytnutia pomoci 

(bankové potvrdenia neobsahovali originál podpisu a pečiatky banky, potvrdenie 

zo zdravotnej poisťovne nebolo v zmysle akceptovateľného formuláru). 

V 5 prípadoch bolo od žiadateľov vyžiadané i predloženie Modelového vyhlásenia 

na kvalifikovanie sa ako MSP za posledné ukončené účtovné obdobie z dôvodu identifikácie 

nesúladu údajov o  podniku uvedených v prílohách k predloženej ŽoNFP a výpisu 

z Obchodného registra SR.  

V 1 prípade došlo u žiadateľa k vyžiadaniu dokumentácie potrebnej k overeniu 

preukázaného zníženého spolufinancovania.  

V zmysle záverov Osobitnej komisie, ktorá sa konala dňa 16. decembra 2013 v SIEA, 

a ktorej výsledkom bolo preskúmanie podaní ŽoNFP o preskúmanie rozhodnutia 

o neschválení ŽoNFP, bola 5 žiadateľom dodatočne dňa 20. decembra 2013 zaslaná výzva 

na predloženie dokladov na overenie splnenia podmienok poskytnutia pomoci vzhľadom 

na zrušenie rozhodnutia o neschválení ŽoNFP a prerušenie preskumávacieho konania pri 

uvedených žiadostiach. 

Všetky vyššie spomínané podklady sú súčasťou projektovej zložky každej ŽoNFP, 

ktorá bola predmetom  overovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci. 

Zároveň bolo u všetkých žiadateľov preverené, či 

a. nejde o podnik v ťažkostiach (Príloha č. 3), 

b. sa voči žiadateľovi nevedie správne konanie príslušnou Správou finančnej kontroly 

(Príloha č. 4),  
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c. žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania (Príloha č. 5), 

d. žiadateľ plní povinnosti týkajúcich sa úhrady poistného na nemocenské poistenie, 

dôchodkové zabezpečenie, úrazové poistenie, garančné poistenie a na poistenie    

v nezamestnanosti,  

e. na majetok žiadateľa nie je začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, nebolo 

zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, nebol vyhlásený konkurz, 

nebola povolená reštrukturalizácia a nebol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, 

f. nedošlo ku kumulácii štátnej pomoci poskytovanej OP KaHR a investičných stimulov 

poskytovaných Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (Príloha č. 6), 

g. splnenie daňovej povinnosti. 

Podklady k overovaniu podľa písmena c) a g) zabezpečil RO pre OP KaHR, ostatné 

body zabezpečila SACR/SIEA vo vlastnej réžii. Doklady preukazujúce splnenie podmienok 

poskytnutia pomoci podľa písmena d) a e) sú súčasťou projektovej zložky každej ŽoNFP, 

ktorá bola predmetom overovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci. 

         Predmetom overovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci bolo 164 ŽoNFP. 

Podmienky poskytnutia pomoci splnilo 109 ŽoNFP s celkovou požadovanou výškou NFP 

61 230 250,26 EUR. 109 ŽoNFP splnilo podmienky poskytnutia pomoci a 55 ŽoNFP 

nesplnilo podmienky poskytnutia pomoci (tab. 6). 

     

 

       2.4. Zasadnutie Výberovej komisie  

 

Dňa 31. marca 2014 zasadla v priestoroch SIEA Výberová komisia. Pracovná skupina    

aplikovala výberové kritériá na 73 ŽoNFP, z ktorých bolo schválených pracovnou skupinou 

73, t.j.100%. Celková výška schválených NFP predstavuje sumu 43 476 187,99  EUR (tab. 7).  

 

Základné sumárne údaje o konaní ŽoNFP 

  
                                                                                                                                                                              Tabuľka 5 

 Počet ŽoNFP v konaní Podiel 
Zaregistrované ŽoNFP 238 100% 

po fáze kontroly formálnej správnosti 159 66,81% 

po fáze odborného hodnotenia 73 30,67% 

po fáze overovania splnenia 

podmienok poskytnutia pomoci 
109 45,79% 

 Počet  
ŽoNFP schválených výberovou 

komisiou 
73 100% 

Počet zmluvne žiadaných ŽoNFP 

(projektov) 
0 0 
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Dôvody neschválenia ŽoNFP 

 
                                                                                                                                                                                    Tabuľka 6 

 Počet Podiel 

Zaregistrované ŽoNFP 238 100% 

nesplnené kritériá formálnej 

správnosti – úplnosť 
63 26,47% 

nesplnené kritériá formálnej 

správnosti – oprávnenosť 
16 6,72% 

nesplnené kritériá odborného 

hodnotenia 
36 15,12% 

nesplnené podmienky poskytnutia 

pomoci 
55 23,11% 

 

 

Vyhodnotenie pomeru prijatých a schválených ŽoNFP 

 
                                                                                                                                                                                Tabuľka 7 

výzva KaHR-31SP-1101 Počet prijatých ŽoNFP 
Výška žiadaného  

NFP v EUR 

Prijaté ŽoNFP 238* 
 

130 722 826,40 

 Počet schválených ŽoNFP 
Percento schválených 

ŽoNFP 

Výška schváleného  

NFP v EUR 

Schválené ŽoNFP 73 
 

30,67% 
43 476 187 ,99 

*z toho 10 ŽoNFP bolo stiahnutých žiadateľmi po Kontrole formálnej správnosti 

 
                    

                       Graf 5 
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Štruktúra schválených ŽoNFP podľa miesta realizácie projektu a podľa výšky 

schváleného NFP 

 
                                                                                                                                    Tabuľka 8 
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Úspešnosť ŽoNFP podľa miesta realizácie projektu 
                                                                                                                                                                                  Tabuľka 9  
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Štruktúra schválených ŽoNFP podľa právnej formy žiadateľov 
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Úspešnosť ŽoNFP (počet)podľa miesta realizácie 

počet neúspešných ŽoNFP

počet úspešných ŽoNFP

Kraj 

Schválené ŽoNFP Počet ŽoNFP Úspešnosť schválených ŽoNFP  

Počet % Počet % 

% zo  

ŽoNFPz kr

aja 

% zo 

všetkých 

ŽoNFP 

% zo 

všetkých 

schválených 

TT 5 6,85 24 10,08 20,83 2,10 6,85 

TN 4 5,48 15 6,30 26,67 1,68 5,48 

NR 3 4,11 9 3,78 33,33 1,26 4,11 

ZA 22 30,14 57 23,95 38,60 9,24 30,14 

BB 16 21,92 45 18,91 35,56 6,72 21,92 

PO 21 28,77 68 28,57 30,88 8,82 28,77 

KE 2 2,74 20 8,40 10,00 0,84 2,74 

Spolu 73 100 238 100  30,67 100,00 

Právna forma  

Schválené ŽoNFP 

Celkový počet ŽoNFP 
Počet 

% úspešnosti v  

kategórii 

právnej formy  

Spoločnosť s ručením 

obmedzeným 
51 29,14 175 

Akciová spoločnosť  13 43,33 30 

SZČO / živnostník 9 27,27 33 
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Štruktúra schválených ŽoNFP podľa SK-NACE žiadateľa 
Tabuľka 11 

 

                   Graf 10 
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Štruktúra schválených ŽoNFP (počet) podľa SK-NACE žiadateľa 
 

Hotelové a podobné
ubytovanie
Prevádzka športových
zariadení
Reštauračné činnosti a
mobilný predaj jedál
Ostatné zábavné činnosti a
voľnočasové aktivity
Turistické a iné krátkodobé
ubytovanie
Ostatné ubytovanie

SK NACE Názov kategórie SK NACE  Počet ŽoNFP  Oprávnenosť 

5510 Hotelové a podobné ubytovanie 32 Áno 

9311 Prevádzka športových zariadení 16 Áno 

5610 Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál 4 Áno 

9329 Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity 11 Áno 

5520 Turistické a iné krátkodobé ubytovanie 4 Áno 

5590 Ostatné ubytovanie 1 Áno 

5630 Služby pohostinstiev 1 Áno 

9004 Prevádzka kultúrnych zariadení 4 Áno 
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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: 

 

 nesprávna príloha č.2 – Prieskum trhu  

o  chýbajúce doklady o doručení  

o  nesplnenie podmienky oslovenia záujemcov v jeden deň  

o  cenové ponuky nepredložené na úrovni výkaz výmer  

 chyby vo formulári ŽoNFP  

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

 projektu  

o  nesprávne vyplnené  merateľné ukazovatele 12 a/alebo 15  

o  iné nedostatky  

 nesprávna príloha č.6 – Modelové vyhlásenie o MSP 

o  nevyplnené obdobie, na ktoré sa vyhlásenie vzťahuje  

o  nesprávny/chýbajúci podpis  

 nesprávna príloha č.12 – Právny vzťah k nehnuteľnosti  

o  nevyznačené parcely na katastrálnej mape  

o  neúplné/nepredložené listy vlastníctva  

o nesprávna príloha č.7 – Účtovná závierka  

o  príloha nespĺňajúca podmienky originality  

o  príloha predložená bez povinných poznámok  

 nesprávna príloha č.13 – Doklad v zmysle Stavebného zákona  

o  predložené doklady nespĺňali podmienku úplnosti  

o  nepredložený relevantný doklad  

o  predložené doklady nespĺňali podmienku právoplatnosti  

  nesprávna príloha č.4 – Podrobný rozpočet projektu  

o  nesúlad s prieskumom trhu  

 

 

V procese odborného hodnotenia ŽoNFP sa vyskytli nasledujúce nedostatky: 

 

 nekomplexné a neprehľadné spracovanie ŽoNFP zo strany žiadateľov 

 absencia relevantných informácií na niektorú/viaceré z otázok v rámci 

hodnotiacich kritérií 

 nereálny odhad podnikateľského plánu – nadhodnotenie výnosov, 

podhodnotenie nákladov 
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Z celkového počtu 109 odborne hodnotených ŽoNFP vyhovelo kritériám odborného 

hodnotenia 73 ŽoNFP v sume schváleného NFP 43 476 187,99 EUR. Kritériá odborného 

hodnotenia splnila každá žiadosť, ktorá dosiahla minimálny stanovený počet bodov a zároveň 

min. 50% bodov v každej z 5 skupín kritérií od oboch hodnotiteľov: 

 

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

 Skupina kritérií č.2 - „Spôsob realizácie projektu“ 

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

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

 Skupina kritérií č.5 - „Udržateľnosť projektu“ 

 

 

Vo fáze overovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci nesplnilo kritériá 55 ŽoNFP, 

pričom boli zistené nasledujúce nedostatky: 

 nesplnenie podmienky predloženia potvrdenia o zabezpečení financovania 

realizácie projektu prostredníctvom vlastných zdrojov alebo záväzného 

úverového prísľubu (29 x) 

 identifikované nedoplatky voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam 

alebo Daňovému úradu (27 x) 

 podnik v ťažkostiach (10 x) 

 neboli predložené požadované doklady (19 x) 

 identifikované porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania (2 x) 

 

Vo fáze výberu ŽoNFP 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 ŽoNFP a berúc do úvahy počet ŽoNFP zamietnutých kontrole formálnej 

správnosti (79), je možné nedostatky a problémové okruhy zhrnúť do konkrétnych záverov 

a návrhy využiť pri príprave budúcich výziev v rámci OP KaHR. 

 

 zjednodušenie formulára ŽoNFP, napr. predvyplnenie tých častí ŽoNFP, ktoré sú pre 

každého žiadateľa rovnaké, alebo ktoré sa nevzťahujú na danú výzvu;  

 presná špecifikácia náležitostí, ktoré majú obsahovať povinné prílohy; 

 organizácia väčšieho počtu infoseminárov a workshopov zameraných na 

administratívu ŽoNFP a najčastejšie chyby identifikované pri konaniach o ŽoNFP, 

v snahe zníženia chybovosti predkladaných projektov. 
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5)  INFORMOVANIE A PUBLICITA 

 

 V súvislosti s vyhlásením výzvy na predkladanie projektov bolo informovanie 

žiadateľov o spôsoboch a pravidlách predkladania ŽoNFP realizované formou  poskytovania 

aktuálnych, presných, podrobných a zrozumiteľných informácií. 

 

Za účelom kvalitnej prípravy dokumentácie ŽoNFP boli SACR zabezpečené: 

 

 Webové sídlo 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 webovom sídle SACR; 

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

 osobné konzultácie so žiadateľmi – utorok a štvrtok v čase od 13:00 do 16:00 hod, po 

predbežnej dohode aj v iných časoch; 

 informačné stretnutia (semináre) k vyhlásenej výzve KaHR-31SP-1201 
 

                                                                                                                                       Tabuľka 11 

Prehľad o publicite, informačných a propagačných aktivitách SACR  

v priebehu výzvy KaHR-31SP-1201 

Zodpovedané písomné otázky Počet 26 

Zodpovedané telefonické otázky Počet 1825* 

Zodpovedané e-mailové otázky Počet 163 

Osobné návštevy Počet 32 

Semináre Počet 3 
                         * kvalifikovaný odhad 
 

            SACR realizovala 3 informačné semináre v spolupráci Trnavským, Banskobystrickým 

a Košickým samosprávnym krajom 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 ŽoNFP, 

vrátane informácií o ŽoNFP 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: 

 

 Trnava (18.2.201) – 28 účastníkov; 

 Banská Bystrica (20.2.2013) – 34 účastníkov; 

 Košice (21.2.2013) – 15 účastníkov. 

 

 
 

 

 

http://www.sacr.sk/
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Tabuľka 12 

Zrealizované semináre počas priebehu výzvy 

SEMINÁRE Organizátor 
Termín 

konania 

Miesto 

konania 

Cieľová 

skupina 
Zameranie 

Počet 

účastníkov 

Prezentácia výzvy 

KaHR-31SP-1201 
SACR 18.2.2013 Trnava MSP 

Výzva 

KaHR-

31SP-1201 

28 

Prezentácia výzvy 

KaHR-31SP-1201 
SACR 20.2.2013 

Banská 

Bystrica 
MSP 

Výzva 

KaHR-

31SP-1201 

34 

Prezentácia výzvy 

KaHR-31SP-1201 
SACR 21.2.2013 Košice MSP 

Výzva 

KaHR-

31SP-1201 

15 

 

 

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 

ŽoNFP, 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 SIEA hodnotí informovanie verejnosti v priebehu výzvy na predkladanie 

ŽoNFP KaHR-31SP-1201 ako úspešné, pričom sa vytvoril dobrý základ pre čerpanie 

finančných prostriedkov z ERDF a štátneho rozpočtu.  

 

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 SIEA (www.siea.sk). 
 

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

