
 

  
 

číslo Dodatku: Z314021Q661/D05 

                                                                                                                                                   

DODATOK Č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO  

FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“),   

 

je uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov, podľa § 25 zák. č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z 

európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:  

  
Poskytovateľom 

názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

sídlo:  Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

IČO:  00151866 

konajúci:  Ing. Roman Mikulec, minister vnútra SR 

v zastúpení: JUDr. Adela Danišková, generálna riaditeľka sekcie 

európskych       programov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

na základe plnomocenstva č. p. : SL-OPS-2021/001914-054 zo dňa 

8.apríla 2021 

 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

a 

 

 

Prijímateľom 

názov:  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky  

sídlo:  Račianska 71, Bratislava, 813 11  

IČO:  00166073  

konajúci:  Mgr. Mária Kolíková, ministerka spravodlivosti SR   

poštová adresa1: - 

 

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako 

„Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 

 

 

 

                                                 

 
1 Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla 
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Článok 1 

 

Poskytovateľ a Prijímateľ sa na základe článku 6 Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku č. Z314021Q661 (ďalej ako „Zmluva o poskytnutí NFP“) dohodli na 

zmenách Zmluvy o poskytnutí NFP, ITMS kód Projektu 314021Q661 v znení Dodatku č.1 – 

registračné číslo Dodatku Z314021Q661/D01 zo dňa 21.07.2020, v znení Dodatku č.2 – 

registračné číslo Dodatku Z314021Q661/D02 zo dňa 10.02.2021, v znení Dodatku č.3 – 

registračné číslo Dodatku Z314021Q661/D03 zo dňa 12.07.2021, v znení Dodatku č.4 – 

registračné číslo Dodatku Z314021Q661/D04 zo dňa 15.11.2021 tak ako sú uvedené v článku 

2 tohto Dodatku. 

 

 

Článok 2 

 

(1) VÝDAVKY PROJEKTU A NFP 

1.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1 865 528,60 

EUR (slovom: jeden milión osemstošesťdesiatpäťtisíc päťstodvadsaťosem eur a šesťdesiat  

centov),  

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 1 865 528,60  EUR 

(slovom:  

jeden milión osemstošesťdesiatpäťtisíc päťstodvadsaťosem eur a šesťdesiat  centov), čo 

predstavuje:   

(i) 100 % z Celkových  oprávnených výdavkov Prijímateľa  na Realizáciu aktivít 

Projektu podľa ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy, ktorých realizáciu 

zabezpečuje Prijímateľ, 

c)  Prijímateľ vyhlasuje, že:  

(i) neuplatňuje sa, 

(ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov 

na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít 

Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy 

o poskytnutí NFP. 

 

(2) Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP „Všeobecné zmluvné podmienky“ sa nahrádza 

novou prílohou „Všeobecné zmluvné podmienky“. 

Nová príloha  „Všeobecné zmluvné podmienky“ je prílohou č. 1 k Dodatku.  

Príloha č. 1 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. 

(3) Príloha č.2 Zmluvy o poskytnutí NFP „Predmet podpory NFP“ sa nahrádza novou 

Prílohou „Predmet podpory NFP“. 

Nová príloha  „Predmet podpory NFP“ je prílohou č. 2 k Dodatku.  

Príloha č. 2 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. 
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(4) Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP „Rozpočet projektu“ sa nahrádza novou 

prílohou „Rozpočet projektu“. 

Nová príloha „Rozpočet projektu“ je prílohou č. 3 k Dodatku.  

Príloha č. 3 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

(5) Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP „Finančné opravy za porušenie pravidiel 

a postupov obstarávania“ sa nahrádza novou prílohou „Finančné opravy za porušenie 

pravidiel a postupov obstarávania“. 

Nová príloha  „Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania“ je 

prílohou č. 4 k Dodatku.  

Príloha č. 4 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. 

(6) Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP „Opis projektu“ sa nahrádza novou 

prílohou „Opis projektu“. 

Nová príloha  „Opis projektu“ je prílohou č. 5 k Dodatku.  

Príloha č. 5 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

Článok 3 

 

 

(1) Pre účely tohto Dodatku sa všeobecné zmluvné podmienky označujú ako „VZP“, Zmluva 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bez VZP a ostatných príloh sa označuje 

ako „zmluva“ a  zmluva a jej prílohy sa označuje  ako „Zmluva o poskytnutí NFP“.  

 

(2) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho 

obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú 

dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. 

Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali. 

  

(3) Tento dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku si Prijímateľ 

ponecháva 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu medzi 

zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu Dodatku uloženého u 

Poskytovateľa.  

 

(4) Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia 

Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. 

 

(5) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. 
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Prílohy: 

Príloha č. 1  Všeobecné zmluvné podmienky 

Príloha č. 2       Predmet podpory 

Príloha č. 3       Rozpočet projektu 

Príloha č. 4       Finančné opravy 

Príloha č. 5       Opis Projektu 

 

 

Za  Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 

 

Podpis: ....................................... 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu2 Poskytovateľa: 

JUDr. Adela Danišková 

 

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa: 

 

Podpis: ....................................... 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu3 Prijímateľa: 

Mgr. Mária Kolíková 

                                                 

 
2 Ak sa nehodí,  prečiarknite 
3 Ak sa nehodí,  prečiarknite 
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Príloha č. 1 Dodatku č. 5  

 VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ 

NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

 

Článok 1  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy 

o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na 

strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí 

NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi  podľa podmienok uvedených v Zmluve 

o poskytnutí NFP.  

2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou 

o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú 

uvedené v článku 3 ods. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. 

Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria 

najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:  

a) právne akty EÚ: 

(i)  všeobecné nariadenie, 

(ii) Nariadenia k jednotlivým  EŠIF; 

(iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo 

delegované nariadenia; 

b) právne predpisy SR:  

(i) Zákon o príspevku z EŠIF, 

(ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,  

(iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,  

(iv) Obchodný zákonník,  

(v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „Občiansky zákonník“),  

(vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a 

minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

o štátnej pomoci“), 

(vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“). 

(viii) Zákon o VO, Zákon č. 25/2006 Z. z,  

(ix) zákon o účtovníctve 

(x) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre 

celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 

ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov 
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podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach 

Zmluvy o poskytnutí NFP.  

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými 

finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa 

členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. 

vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy 

o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť 

realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne 

a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má 

definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú 

skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít. Ak sa 

osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez 

prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity; 

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty 

v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže 

zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a 

odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila 

Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie; 

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej 

pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP 

stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá 

uvedené v definícii Lehoty; 

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva 

z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú 

vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené 

v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových 

oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, 

z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z 

prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná 

terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“); 

Centrálny koordinačný orgán alebo CKO – v podmienkach Slovenskej republiky plní 

úlohy centrálneho koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy 

určeným § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú 

koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných 

fondov v rámci  Partnerskej dohody; 

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov 

vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov,  

Certifikačný orgán – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt 

verejnej správy určený členským štátom za účelom certifikácie. Certifikačný orgán plní 

úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do 

systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich 

predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie 
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finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou 

komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. 

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo 

financií SR; 

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne 

uvedené že ide o kalendárny deň; 

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené  

na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového 

súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom; 

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie 

prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe 

výsledkov VO, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí 

NFP; 

EKS - elektronický kontraktačný systém, ktorý sa využíval do 30.03.2022  na podlimitné 

postupy zadávania zákaziek s využitím elektronického trhoviska; 

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy 

o Európskej Únii; 

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo EŠIF – spoločné označenie pre 

Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky 

poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond; 

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo OLAF EK – je úrad, ktorého cieľom je 

chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším 

nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, 

prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní; 

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení 

porušenia  právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného 

obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie  

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej 

opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného 

orgánu (napr. kontrola ÚVO).  

Potvrdená finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie  právnych predpisov 

SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže 

prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej 

finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj 

v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).  

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako 

tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne 

v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu 

označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých 

Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných 

podmienok:  
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a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do 

účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a 

podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a 

b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP. 

Hlásenie o  realizácií aktivít Projektu – formulár v ITMS2014+, prostredníctvom 

ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných 

aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít 

Projektu;  

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie 

nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a 

podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného 

nariadenia alebo podľa Nariadení k jednotlivým EŠIF; 

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa 

štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú 

potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania 

NFP. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi 

v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami 

vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;  

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ 

obstarávania – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom 

vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia 

pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia 

EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávania; 

Jednotná príručka k predkladaniu dokumentácie k žiadosti o platbu, kde 

prijímateľom je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy – je v 

zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme 

zavedenia jednotných pravidiel; 

Komisia alebo EK – znamená Európsku Komisiu;  

Kontrolovaná osoba –  osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností 

podľa zákona o príspevku EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej 

kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú 

osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;  

Lehota – ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú 

Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku 

skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým 

pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti 

určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia 

uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo 

k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota 

sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo 

na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch 

pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom 

lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň 
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lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú 

prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického 

predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa 

za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia 

dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;  

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú 

byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu 

je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa 

zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh 

merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo 

niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ 

zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich 

plnenie, resp. udržanie v rámci Následného monitorovania Projektu v prípade, ak sa na 

Projekt vzťahuje povinnosť zachovania výsledkov projektu v období Následného 

monitorovania alebo povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ. 

Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni 

Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu 

Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí 

NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP alebo postupom podľa 

článku 6.6 zmluvy. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný 

ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, 

zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný 

ukazovateľ Projektu bez príznaku; 

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, 

ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých 

dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty 

Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky 

pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo 

vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 ods. 6.7 zmluvy; 

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, 

ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom 

akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej 

zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP; 

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe 

č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií 

pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej 

schéme pomoci nie je uvedené inak; 

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade 

s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky 

ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. 

Monitorovací výbor  poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho 

orgánu na zmenu programu; 

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o 

Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006; 
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Nariadenie 1301  – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o 

Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa 

Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;  

Nariadenie 1302 –  nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, 

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej 

spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a 

fungovania takýchto zoskupení; 

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie – nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom 

poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde 

a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom 

fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006; 

Nariadenie 1304 – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o 

Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006; 

Nariadenie 508 – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. 

mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 

2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011; 

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo 

nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP 

nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508; 

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 

č. 2018/1046z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 

rozpočet Únie o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 

1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, 

(EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) 

č. 966/2012;  

Následné monitorovanie Projektu – doba, počas ktorej je Prijímateľ povinný predkladať 

Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy; táto doba začína plynúť od Finančného 

ukončenia realizácie Projektu a trvá počas doby určenej vo Výzve a počas doby plnenia 

Merateľných ukazovateľov Projektu v zmysle Prílohy č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP, 

pričom počas tejto doby Následného monitorovania Projektu nesmie dôjsť k zmene 

Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu v porovnaní so stavom, v akom 

bol Projekt schválený a musia byť zachované výsledky Projektu v dobe Následného 

monitorovania Projektu určené vo Výzve; 

Následná monitorovacia správa – má význam daný v článku 4 ods. 1 písm. d) VZP; 

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP – suma finančných prostriedkov poskytnutá 

prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, 

podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou 

právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole 

a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva 

z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových 
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oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade 

s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených 

oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade 

s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy 

o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako 

výška maximálnej výšky NFP;  

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide 

najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo 

obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na 

spolufinancovanie z prostriedkov OP Efektívna verejná správa, nesúvisia s činnosťami 

nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore  s inými 

podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s 

podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi 

aktmi EÚ; 

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva 

týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá 

do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo 

opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom 

čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením 

všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok 

definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) č. 

1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom 

nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti; 

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ – prekážka, ktorá nastala nezávisle od 

vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak 

nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky 

odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. 

Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá 

prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje 

prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá 

udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady 

a judikatúra k tomuto ustanoveniu.  

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné 

podmienky:  

(i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti 

zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným 

rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy 

povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť 

plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,  

(ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle 

Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,  

(iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to 

bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie 

okolnosti vis maior,  



Strana 8 z 59 
 

(iv) neodvrátiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že 

Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo 

odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,  

(v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná 

strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že 

k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce 

zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných 

právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe,  

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za 

OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR 

a právnych aktov EÚ; 

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát; 

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom 

v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú 

pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu 

Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo 

nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako 

výška Schválených oprávnených výdavkov. Za Oprávnené výdavky sa považujú aj 

výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, pri ktorých sa ich skutočný 

vznik nepreukazuje; 

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt 

verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. 

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, 

okrem orgánu auditu určeného vládou SR; 

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – 

je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými 

uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:  

a) Komisia,  

b) vláda SR,  

c) CKO,  

d) Certifikačný orgán,  

e) Monitorovací výbor,  

 f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,  

g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

h) Gestori horizontálnych princípov, 

i) Riadiaci orgán,  

j) Sprostredkovateľský orgán;  

Partner – osoba, ktorá sa spolupodieľa na príprave Projektu so žiadateľom a na realizácii 

Projektu s Prijímateľom podľa zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a Partnerom alebo 

ktorá sa spolupodieľa na realizácii Projektu s Prijímateľom podľa zmluvy uzavretej medzi 

Prijímateľom a Partnerom; Partner Projektu je definovaný v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy; 

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti; 
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Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho 

konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä 

podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy 

o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie 

z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. 

trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného 

na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych 

spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov 

Európskej únie. 

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle 

zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných 

dňoch v znení neskorších predpisov; 

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich 

zmena alebo tiež Právny dokument - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo 

akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru 

(postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom 

zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý 

bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami 

k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený; 

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú 

primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, 

pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada 

s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, 

smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská)  a ostatné dokumenty, z ktorých 

vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ; 

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky; 

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku 

s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými, resp. zmluvami 

vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými 

vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, 

Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, 

oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), 

overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce 

skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti 

alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom 

správy alebo návrhom zistení. 

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech 

Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb 

alebo vykonaním stavebných prác;  v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem ,,záloha 

alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj 

pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“; 

Predmet Projektu – podstata Projektu, ktorej realizácia, nadobudnutie alebo iné aktivity 

opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP a ktorá má nehmotnú podobu, ak sa viaže 

k obsahu vykonávaných hlavných Aktivít Projektu, alebo je hmotne zachytiteľná 

(zaznamenateľná)  a v takom prípade sa po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu 
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označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj 

viacero Predmetov Projektu;  

Prioritná os -  jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom 

súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho 

námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie. 

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim 

dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci 

jednotlivé fázy implementácie projektov;  

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po 

Finančné ukončenie Projektu; 

Realizácia aktivít Projektu –  realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít 

projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve 

o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít 

Projektu bez ohľadu na časový faktor; 

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie 

Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity 

Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1.2014, do 

Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných 

aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na 

predkladanie žiadostí o NFP, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín 

stanovený v článku 65 ods. 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023; 

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený 

Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá 

za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia 

podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. 

V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace 

orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci 

orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;  

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, 

právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s  Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy 

a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou 

projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF 

a Právnymi dokumentmi; 

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy 

pomoci“ – záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci 

jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;  

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená 

Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 ods. 8 zákona o príspevku 

z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa; 

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané 

Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených 

Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených 

oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov. 

Za Schválené oprávnené výdavky sa považujú aj výdavky vykazované zjednodušeným 

spôsobom vykazovania, ktorých vynaloženie sa nepreukazuje; 
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Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení 

Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. 

Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených 

výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 

2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov; 

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované 

podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja 

nezrovnalosti v ITMS2014+; 

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho 

námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020  alebo Systém 

finančného riadenia – dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje 

súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia 

zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných 

prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu 

a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; 

pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia 

uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;  

Systém riadenia EŠIF – dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, 

postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré  sú záväzné pre 

všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna 

Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na 

interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 ods. 1.3 písm. d) zmluvy; rovnako uvedené 

platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 

1.2 ods. 3, písm. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie; 

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho 

rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 

ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že 

zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo 

ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom 

v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. 

Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo 

z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez 

ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu 

Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcom poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa 

Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny 

subjekt alebo subjekt súkromného práva; 

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného 

z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), 

pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi 

projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, 

sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, 

ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie 

publikácií používatelia týchto publikácií); 

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o 

účtovníctve v znení neskorších predpisov. Na účely predkladania ŽoP (predfinancovanie, 

refundácia – priebežná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie 

náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písm. a) až f) predmetného zákona, pričom 
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za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa 

v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného 

riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek 

všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná 

faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; 

Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade 

využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová 

alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo 

strany Prijímateľa Dodávateľovi;; 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej 

realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú 

v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky: 

a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,  

b) Predmet Projektu bol riadne ukončený/dodaný Prijímateľovi. Splnenie tejto 

podmienky sa preukazuje najmä: 

(i) dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom  

vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so 

súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to 

predpokladalo v schválenej Žiadosti o NFP, alebo  

(ii) pre prípad projektov, pri ktorých neexistuje hmotne zachytiteľný 

(zaznamenateľný)  Predmet Projektu, predložením čestného vyhlásenia 

Prijímateľa alebo oznámenia Prijímateľa o ukončení realizácie hlavných 

aktivít projektu (formulár ITMS Hlásenie o realizácii aktivít projektu)  

podpísaného oprávnenou osobou s uvedením dňa, ku ktorému došlo 

k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom prílohou čestného 

vyhlásenia alebo oznámenia je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej 

hlavnej Aktivity Projektu v deň uvedený v čestnom vyhlásení alebo 

oznámení.     

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia 

realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr 

ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr 

ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia 

jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 

k Zmluve o poskytnutí NFP.  

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, 

v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, 

v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie 

pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych 

dokumentoch; 

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných 

prác v zmysle Zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 

17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza 

pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov 

a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, 

zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespadajúce pod Zákon o VO, ak 
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ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 

15 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 

viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, 

uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);  

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle čl. 2 

ods. 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 

2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č.2014/18/ES v platnom znení a každé 

európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo 

vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce 

a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov;  

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich a 

uisťovacích činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov 

vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite  a iných 

aplikovateľných právnych predpisov a so zohľadnením medzinárodne uznávaných 

audítorských štandardov;  

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých 

forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a  vo vzťahu 

ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68. 68a a 68b 

všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom 

vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku; 

 Výzva na predkladanie žiadostí alebo Výzva – východiskový metodický a odborný 

podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa 

vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi a ktorá je určujúcou výzvou pre 

Zmluvné strany; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v prípade tzv. národných projektov 

nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 ods. 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade 

projektov technickej pomoci v zmysle §28 ods. 1 Zákona o príspevku z EŠIF; 

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k 

začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:  

 (i) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa na dodanie tovaru, alebo 

nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom na dodanie tovaru, 

ak príslušná zmluva, predmetom ktorej je dodanie tovaru, nepredpokladá vystavenie 

písomnej objednávky alebo 

(ii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo 

 (iii) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu 

(iv) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body 

(i) až (iii) a ktorá je ako hlavná aktivity uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí 

NFP,  

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (iv) nastane ako prvá.  

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu 

vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo 

vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky. 

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik 

Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným 

Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu 
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v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov 

na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 ods. 1 písm. b) VZP; 

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 

a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO – zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

Zákon č. 25/2006 Z. z - zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016)   

Zmluva o partnerstve – zmluva uzavretá medzi Prijímateľom a Partnerom, ktorá 

obsahuje všetky ustanovenia vyžadované Poskytovateľom v rámci minimálnych 

štandardov k Zmluve o partnerstve v súlade Výzvou a ktorá vymedzuje práva 

a povinnosti Prijímateľa a Partnera za účelom Realizácie Projektu podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP; 

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnemu dokumentu, ktorým je 

Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle 

Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo 

akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym 

dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, 

oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu 

Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument 

nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú 

stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade 

povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. 

Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia 

a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú 

nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v  Zmluve o poskytnutí 

NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo príčastia 

v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;  

Žiadosť o platbu alebo ŽoP –  dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a 

povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. 

prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroja pro-rata v príslušnom 

pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom 

elektronického formulára v  ITMS2014+ vždy prijímateľ; 

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z 

formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si 

Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť 

vysporiadať  finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP. 

Článok 2  VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA 

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol 

Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri 

Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje 

zrealizovať všetky Aktivity Projektu najneskôr do 3 mesiacov od Ukončenia realizácie 

hlavných aktivít Projektu. Lehota stanovená v predchádzajúcej vete je irelevantná 

pri projektoch implementovaných  v  režime  zjednodušeného vykazovania  výdavkov, pri 

ktorých platí, že sú  implementované  výhradne prostredníctvom hlavnej aktivity alebo 
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hlavných aktivít a teda k Ukončeniu  realizácie hlavných aktivít  sa prijímateľ zaväzuje 

mať zrealizované všetky Aktivity Projektu. 

2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a za Následné 

monitorovanie Projektu, vrátane plnenia Merateľných ukazovateľov Projektu v zmysle 

Zmluvy o poskytnutí NFP, v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve 

o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných 

zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, vrátane realizácie Projektu prostredníctvom 

Partnera, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. 

Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek 

porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe 

podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo 

vzťahu k Projektu je Prijímateľ. 

3. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti 

podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky 

obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF 

prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, 

s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok 

stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená 

postupom a za podmienok stanovených v článku 6 ods. 6.3 zmluvy pre významnejšiu 

zmenu iba v prípade, ak:   

a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako 

boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať 

všetky podmienky poskytnutia príspevku, a 

b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok 

poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom 

v postavení žiadateľa, a 

c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 ods. 

2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, 

pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a 

d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, 

osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do 

Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle 

osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, 

univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa. 

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 3, ide o podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 

10 VZP a v súlade článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná 

obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu povinností podľa tohto odseku 3.    

4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť  

na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana 

za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná 

ju písomne vyzvať na nápravu.  

5. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu  

s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak. 
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6. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a 

komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa. 

7. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas doby Následného monitorovania Projektu nedôjde k 

zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu v porovnaní so stavom, 

v akom bol Projekt schválený.   

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC 

PRIJÍMATEĽOM 

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných 

prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy 

nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, 

vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, 

účinnosti a účelnosti. 

2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov 

a  stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu  ako aj pri zmenách zmlúv 

zákaziek v súlade so zákonom  o VO alebo zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti 

od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Pri zadávaní zákaziek 

Prijímateľom, na ktoré sa nevzťahuje zákon o VO alebo zákon č. 25/2006 Z. z., ako aj pri 

zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o VO alebo zákaziek podľa §9 

ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z., je Prijímateľ povinný postupovať podľa pravidiel 

upravených v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ 

obstarávania.   

3. Žiadosť o vykonanie kontroly doručuje Prijímateľ prostredníctvom evidencie 

Komunikácia v ITMS2014+, bez potreby elektronického podpísania, alebo e-mailom 

alebo prostredníctvom elektronickej schránky, pokiaľ nie je predkladanie dokumentácie 

v článku 4 zmluvy alebo v Právnom dokumente dohodnuté iným spôsobom. Prijímateľ je 

povinný zaevidovať VO do ITMS2014+ a zaslať Poskytovateľovi kompletnú 

dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov 

cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od 

Prijímateľa aj inú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a 

súvisiacich postupov, ak je to potrebné na riadny výkon činnosti Poskytovateľa 

a Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi túto dokumentáciu v určenom termíne 

poskytnúť. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách 

a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú 

dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať 

jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu 

neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie 

dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické 

predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. 

sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ predkladá cez 

ITMS2014+ je definovaný v Príručke pre prijímateľa, so zohľadnením ustanovenia § 49 

ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti 

závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho 

elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch,  

napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: 

Prijímatelia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade 

nadlimitných a podlimitných zákaziek VO, od 31.03.2022 sa povinnosť používania 

elektronického prostriedku – elektronickej platformy vzťahuje aj na zákazky s nízkou 
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hodnotou, okrem postupu zadávania zákaziek nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH 

v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 

260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 zákona o VO bez oslovenia 

vybraných záujemcov). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv 

založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom 

hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickom prostriedku 

použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitým 

elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy, automaticky vygeneruje 

súbor údajov zachytávajúcich priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy, resp. 

od 31.03.2022 zákaziek zadávaných zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne 

dostupné tovary a služby) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie 

údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, 

ktorá je nahratá v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO/ elektronickej 

platformy), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Prijímateľ s 

dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj súpis všetkej  dokumentácie predkladanej 

cez ITMS 2014+. Prijímateľ predloží Poskytovateľovi aj originál čestného  vyhlásenia, 

v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných 

prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je aj vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia 

je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, 

tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je 

vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu 

so závermi podľa odseku 12 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon 

finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku  

rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, 

Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve 

Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku 

napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako  podstatné 

porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP 

Prijímateľom. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, 

stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní 

prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly.  Prijímateľ je zároveň v prípade 

nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania a zákaziek s nízkou 

hodnotou (ak boli zadávané s využitím elektronickej platformy) povinný sprístupniť 

elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej 

kontroly Poskytovateľa, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého 

na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné 

záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku. 

4. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác 

a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov 

upravených v Systéme riadenia EŠIF. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, 

stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a 

konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo 

osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z.) za vykonanie VO pri 

dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych 

dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly 

Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie 

v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa 

zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly 

Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na 
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vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej 

doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu 

v nadväznosti na zistenia , ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej 

kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení 

predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej 

kontroly/auditu/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich 

z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk Úradu pre verejné 

obstarávanie (ďalej  aj „ÚVO“) alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK 

alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, 

Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z opätovnej/novej 

kontroly/auditu/overovania uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za 

nedodržanie princípov a postupov stanovených v zákone o VO  (alebo v zákone č. 

25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo 

zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje.  Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak 

kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa 

identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO, spočívajúcu v porušení právnych predpisov 

a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením princípov 

a postupu VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo 

vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z 

obvyklej praxe (best practise) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to 

aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO 

nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho 

časť, Prijímateľ je povinný takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 

10 VZP pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo § 41a zákona o príspevku 

z EŠIF. 

5. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a 

stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov 

a stavebných prác na výkon kontroly podľa Príručky pre Prijímateľa. Ak Poskytovateľ 

v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa OP EVS neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, 

ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa 

príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní 

zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 

v príslušnej verzii resp. podľa Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu 

a kontrole verejného obstarávania/obstarávania.   

6. Kontrolu verejných obstarávaní/obstarávaní vykonáva Poskytovateľ v závislosti od 

zvoleného postupu fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:   

a) Prvú ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex ante kontrola nie je povinná 

a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex 

ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov 

zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce), prvá ex ante 

kontrola nie je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole, 

b) Druhú ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá 

ex ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť 

predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, 

ktorá nie je predmetnom kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) zákona 

o VO), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole, 

c) Štandardnú alebo následnú ex-post  kontrolu, ex post je vykonávaná podľa 

zákona o finančnej kontrole, 
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d) Kontrolu návrhov dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom alebo Dodávateľom 

po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly 

Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží 

Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly a ide o zmenu zmluvy, 

ktorá bola výsledkom nadlimitného postupu zadávania zákazky), kontrola 

dodatkov je vykonáva podľa zákona o finančnej kontrole. 

 

7. Podrobnosti výkonu jednotlivých druhov kontrol a povinnosť predkladania verejných 

obstarávaní/obstarávaní na jednotlivé typy kontroly je stanovená v Príručke pre 

prijímateľa  v časti Verejné obstarávanie.  

 

8. V prípade druhej ex ante kontroly , ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným 

uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex 

post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí 

zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z 

predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu. 

 

9. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, 

stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Príručke pre 

prijímateľa. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich 

náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon 

finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým 

nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej 

kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni 

doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo 

iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie 

lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z 

dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o 

dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu 

správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu 

Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť prijímateľa za rovnakých podmienok. 

 

10. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej 

kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa 

spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP. 

 

11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných 

úkonov súvisiacich s výkonom finančnej kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon 

finančnej kontroly podľa odseku 8, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon 

prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa 

spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.  

 

12. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze 

otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak 

Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako 

člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť 

Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 

5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené 

s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.  
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13. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov: 

a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, 

s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom, 

b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác  do 

financovania v plnej výške, 

c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov, 

d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác  do 

financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu 

obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác , 

e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a 

stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex ante finančná 

oprava), 

f)  Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a 

stavebných prác  po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa 

Prijímateľovi (ex post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo § 41a zákona 

o príspevku z EŠIF v prípade VO;  Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť 

v súlade s článkom10 VZP, 

g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a 

stavebných prác  po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa 

Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho 

časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO, 

h) Uplatniť finančnú opravu aj na všetky ďalšie výdavky viažuce sa k postupu zadávania 

zákazky, v rámci ktorého boli identifikované zistenia s vplyvom alebo možným 

vplyvom  na jej výsledok (uvedené sa týka aj dodatkov k takejto zmluve/rámcovej 

dohode). 
. 

14. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle  návrh čiastkovej správy 

z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) 

v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných 

prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu 

lehoty ), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani 

vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly 

(napr. vyhlásenie VO) Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, 

resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie finančnej kontroly (napr. 

vyhlásenie VO) bez ukončenia finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa, môže byť 

považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.   

15. Prijímateľ je povinný do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP 

alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy 

s predchádzajúcim Dodávateľom alebo do 45 dní od doručenia správy z kontroly od 

Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO obsahujúcej výzvu 

Poskytovateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v 

zmysle článku 3 ods. 12 písm. e) VZP, predložiť Poskytovateľovi dokumentáciu z 

nadlimitných zákaziek na hlavné Aktivity projektu na výkon prvej ex ante kontroly. 

Lehota uvedená v tomto odseku (45 dní) sa nevzťahuje na: 

a) centrálne VO obstarávané centrálnou obstarávacou organizáciou podľa § 15 

zákona o VO; 



Strana 21 z 59 
 

b) VO, pri ktorých Prijímateľ požiadal ÚVO o vykonanie kontroly dokumentácie 

k pripravovanému VO pred jeho vyhlásením (ex ante posúdenie podľa § 168 

zákona o VO) 

c) Zákazky, na ktoré sa nevzťahuje zákon o VO.  

Na základe odôvodnenej žiadosti Prijímateľa (napr. z dôvodu časovej následnosti alebo 

previazanosti jednotlivých VO vzhľadom na harmonogram realizácie aktivít projektu) 

môže Poskytovateľ lehotu uvedenú v tomto odseku z objektívnych dôvodov primerane 

predĺžiť. 

Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie 

zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly 

uvedeným v ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať 

maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže 

byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich 

z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej 

správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. V prípade, že ani vo vzťahu 

k tretiemu VO nebudú závery z  kontroly Poskytovateľa v súlade s ods. 13 písm. b) alebo 

e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany 

Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania 

podľa odseku 3 tohto článku VZP. 

16. Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex ante finančnej opravy zo strany 

Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom 

určené. 

17. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom 

povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným 

tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, 

a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú 

súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu 

s Dodávateľom právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy 

s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom 

a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie 

výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác  alebo iných 

postupov.  

18. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť 

Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany 

Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava. 

19. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre finančnú kontrolu 

Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr, ako bude Prijímateľ oboznámený o pozitívnom 

výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. 

Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje 

deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov a stavebných 

prác.  

20. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol 

dodržaný zákaz konfliktu záujmov v zmysle §23 zákona o VO. V prípade identifikácie 

konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa  § 46 ods. 12 zákona 

o príspevku EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo 

postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 
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k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní 

pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 

k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.   

21. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej 

hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je 

v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou 

starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel 

čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade 

opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním 

týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.  

22. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje: 

a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo 

b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov 

SR a z právnych aktov EÚ a/alebo 

c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych 

dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, Jednotnej 

príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania, 

stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre 

Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky 

z vykonaného VO z financovania,  

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s 

úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ 

nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo 

uplatní zodpovedajúcu výšku ex-ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že 

opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady.  

23. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:  

a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo  

b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Jednotnej príručky 

pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania  a/alebo 

c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych 

dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a 

zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných 

orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých 

sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,   

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou 

oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré 

vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej 

kontroly Verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe 

takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu 

v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje 

prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného 

pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle 

Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán 

uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade 

s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy 

vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. 
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Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za 

podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej korekcie. 

V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo 

stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa 

pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v 

prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných 

nedostatkov. 

 

24. V prípade ex ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o 

platbu postupovať nasledovne: 

 

a) nepotvrdená ex ante finančná oprava  – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu 

zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex ante 

finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti 

o platbu 

 

b) potvrdená ex ante finančná oprava – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu 

zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex ante 

finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex 

ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex ante finančných 

opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien 

zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex ante 

finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku 

uplatnených ex ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex ante 

finančnou opravou). 

 

25. V prípade uplatnenia ex ante finančných opráv za porušenie pravidiel a postupov VO je 

prijímateľ povinný deklarovať 100 % hodnoty výdavku, ktorá bude až na úrovni 

Poskytovateľa znížená o zodpovedajúcu výšku finančnej opravy.  

 

26. Zoznam porušení pravidiel a postupov VO, spolu s určením percentuálnej výšky 

finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje 

Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante opravy, tvorí Prílohu č. 4 (Finančné 

opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania). V prípade porušení pravidiel 

a postupov obstarávania, ktoré nie sú uvedené alebo majú inak určenú finančnú opravu 

v Prílohe č. 4 oproti Prílohám aktuálneho Metodického pokynu CKO č. 5, je 

Poskytovateľ povinný postupovať podľa  Príloh Metodického pokynu CKO č. 5. 

 

27. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ 

je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti 

o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky 

poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Poskytovateľ má povinnosť  vykonať 

opätovnú kontrolu takéhoto VO po vydaní rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP ako 

administratívnu finančnú kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole a  audite  s 

ohľadom na fázu, v akom sa predmetné VO nachádza v čase zaslania dokumentácie na 

kontrolu. 
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28. V prípade, že Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP 

neuzavrel zmluvu s úspešným uchádzačom, nesmie tak urobiť a je povinný predložiť 

dokumentáciu z príslušného VO na príslušný druh administratívnej finančnej kontroly 

podľa Príručky pre prijímateľa. 

29. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s 

uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 

verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých 

subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie 

sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa 

nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo 

viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb. 

Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s 

uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a 

ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je 

niektorý z verejných funkcionárov podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO (týka sa aj 

konečných užívateľov výhod subdodávateľa tohto uchádzača, ktorý má povinnosť zápisu 

do registra partnerov verejného sektora). 

30. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu 

povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Príručka pre 

prijímateľa. Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly 

Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých Systém riadenia EŠIF alebo Príručka pre 

prijímateľa neukladá Poskytovateľovi  povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude 

žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 

1 zákona o finančnej kontrole a audite. 

31. Na postupy zadávania zákaziek  uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným 

spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté 

ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia. 

 

Článok 4  POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU 

A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ  

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne 

predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na 

monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to : 

a) Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu, 

b) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom 

,,výročná“) a  monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu 

(s príznakom ,,záverečná“), 

c) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas 

Následného monitorovania Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ. 
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2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej 

platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplňujúce 

monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu.  

3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi 

monitorovaciu správu Projektu ( s príznakom ,,výročná“) za obdobie kalendárneho roka 

od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý 

je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom ,,výročná“), je 

nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak 

Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá 

monitorovacia správa Projektu (s príznakom ,,výročná“) obsahuje údaje za obdobie od 

účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných 

aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia 

realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.  

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť 

Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom ,,záverečná“). 

Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je 

obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie 

hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, 

od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít 

projektu.) 

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy 

Projektu počas doby Následného monitorovania Projektu, a to každých 12 mesiacov odo 

dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu 

do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované 

obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň 

nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy 

Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie 

následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do uplynutia doby 

Následného monitorovania Projektu.  

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v 

prípadoch, ak: 

a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia 

Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej 

predloženia,  

b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však 

v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci 

s Projektom, 

c)  je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s 

článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú 

zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí 

NFP s finančným dopadom. 

 

6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na 

úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný 

Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+  informovať Poskytovateľa o začatí 

a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný 

Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni 
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ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít 

Projektu. Prijímateľ je povinný prostredníctvom ITMS2014+ poskytovať údaje 

o účastníkoch Projektu v rozsahu a termínoch určených Poskytovateľom. Na žiadosť 

Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom 

Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom 

a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami 

Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo 

poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania 

monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch 

na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.  

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí 

a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči 

Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých 

zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných 

orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu 

aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať 

Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného 

konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. 

Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu 

a zavedení nútenej správy.  

Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých 

informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú 

výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov 

k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne 

formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona 

o finančnej kontrole a audite. 

8. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa 

v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy. 

9. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa 

k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písm. a) až d) tohto článku 

a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie 

poskytnúť. 

 

Článok 5    INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA 

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať 

verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal 

formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených 

v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych 

dokumentov. Povinnosti Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety sa z časového hľadiska 

uplatňujú počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP  aj v prípade, ak  Výzva 

umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít 

Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP.  
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2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie 

zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie: 

a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými 

grafickými štandardmi; 

b. odkaz na príslušný fond, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúceho 

označenia ESF – Európsky sociálny fond, ak je Projekt financovaný z viac ako 

jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť 

odkazom na EŠIF –Európske štrukturálne a investičné fondy; 

c. logo OP EVS;  

d. vyhlásenie v znení „Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu“. 

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu 

uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov 

a výsledkov Projektu so zdôraznením finančnej podpory z EÚ prostredníctvom OP EVS.  

4. Prijímateľ je povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu 

o tom, že Projekt je spolufinancovaný z ESF minimálne umiestnením jedného plagátu 

(minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné 

priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie 

a komunikáciu OP EVS podľa jeho umiestnenia (sídlo prijímateľa, miesto realizácie 

aktivít projektu. 

5. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní 

Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo 

osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná  boli informovaní o tom, že 

Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.  

6. Pri  výrobe drobných propagačných predmetov (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč), 

ktoré súvisia s realizáciou schváleného projektu je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba 

znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na fond ESF sa 

neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných 

prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych 

dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ. 

7. Prijímateľ je povinný uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch 

Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo 

účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na 

realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2 písm. a), c) a d) tohto 

článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa 

Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písm. a) tohto článku VZP. 

Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je 

potrebné označovať v zmysle odseku 2 tohto článku VZP. 

8.    Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných 

požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie 

a komunikáciu OP EVS.  
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9.    Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia 

v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie 

a komunikáciu OP EVS. 

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV 

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP veci, práva alebo iné 

majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho 

časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):  

a) bude používať výlučne  v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý,  

b) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostanú v jeho 

majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na 

Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), 

minimálne počas doby Následného monitorovania Projektu,  

c) nadobudne od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok 

obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, 

ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za 

nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len 

z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah 

a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu 

na časový faktor, 

d) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuteľné veci, ktoré tvoria 

Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby 

nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas celej účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí NFP; uvedená podmienka sa nedotýka povinností 

vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 ods. 6 a článku 

5 VZP,  

e) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva 

priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, 

práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti 

aj ako „majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva“), na základe 

písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať 

splnenie nasledovných podmienok:  

(i) Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie 

alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného 

vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako 

nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú 

všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo 

vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na 

základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez 

osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej 

licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia 

Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného 

vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali 

dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv 

k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na 
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vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného 

vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva 

duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, 

šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a 

chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu 

ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom 

takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne. 

(ii) V zmluve podľa bodu 1 budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, 

výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.  

(iii) Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho 

diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane 

priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa 

požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe 

ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený 

v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzné právne predpisy 

kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného 

vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy 

o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Následné monitorovanie 

Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady 

vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného 

vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom 

dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ 

povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, 

vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení 

štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, 

ktorý je predmetom duševného vlastníctva.   

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

Poskytovateľa počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP: 

a) prevedený na tretiu osobu,  

b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, 

v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 bod (i) tohto článku 

alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,  

c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), 

okrem prípadu, ak nemá vplyv na  dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP 

alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 zmluvy;   

3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať 

až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré 

sa vzťahuje výnimka uvedená v odseku 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, 

o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. 

V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha 

Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní 

v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom 

Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými 

v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. O súhlas podľa tohto 

odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné 
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odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť 

o súhlas zamietne.  

4. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku 

dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto 

zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie 

údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri 

zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.  

5. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo 

vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle ods. 3 tohto článku VZP, 

sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný 

vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu 

rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je 

osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR alebo Úrad vládneho 

auditu alebo Financujúca banka.  

 

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ 

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo  Zmluvy o poskytnutí NFP na iný 

subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa 

článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok 

uvedených v článku 2 ods. 3 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole  Systému 

finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv 

a povinností zo  Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými 

preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený 

vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich 

informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie 

súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, 

informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na 

Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne 

Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej 

vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. 

V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy 

o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu 

zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu 

na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol 

v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv 

a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu 

Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné 

porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť 

v súlade s článkom 10 VZP.   

2. Neaplikuje sa. 

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez 

ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.  
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4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP 

v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený. 

5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv 

a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi 

Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP z Poskytovateľa na 

iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých 

práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu 

umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc. 

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv 

a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia. 

 

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU 

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí 

NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný 

pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať 

žiadosť o zmenu a postupovať v súlade s článkom 6 ods. 6.3 a 6.9 zmluvy. Pri Ukončení 

realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok 

Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich 

z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v lehote 20 dní od Ukončenia 

realizácie hlavných aktivít Projektu.  

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o  realizácii 

aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať 

Poskytovateľovi do 20 dní od vykonania prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až 

(iii) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP. 

Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom 

účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných 

aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať 

Poskytovateľovi Hlásenie o  realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v 

ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.  

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie 

realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia realizácii aktivít 

Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, 

ktorý je uvedený v tabuľke č. 5 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň 

Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez 

ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.   

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii 

hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania 

OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, 

pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do 

uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov  EÚ, t.j. do 31. 

decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ 

zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory 

NFP). Postup podľa tohto ods. 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak 

Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písm. c) v spojení s ods. 

11 písm. b) tohto článku VZP).  
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4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak 

sa Poskytovateľ dostane do omeškania:  

a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí 

NFP,  na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to 

oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania 

Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva alebo Právne dokumenty a/alebo Právne 

predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo 

postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po 

márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať 

konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa 

splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak 

bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ 

vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto 

úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít 

Projektu alebo 

b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po 

dobu omeškania Poskytovateľa.  

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a v písm. 

b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít 

Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti  

podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.  

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo 

po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi 

Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením 

dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ 

podľa odseku 3 alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom 

oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ  alebo skutočností podľa odseku 

4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú 

dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením 

tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných 

aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to 

však neplatí v nasledovných prípadoch:  

a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ 

Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší 

vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít 

Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa 

pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít 

Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie 

Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, 

Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa 

pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte 

Projektu ako tvorí prílohu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP a  v prílohe č. 2 Zmluvy 

o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie 

hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že 

pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska 

oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 10 prvá veta tohto článku; 
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b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) 

tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené 

v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia 

tridsiaty prvý kalendárny  deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP; 

c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) 

v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písm. b) došlo k uplynutiu lehôt stanovených 

touto Zmluvou alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu 

alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý 

deň po uplynutí týchto lehôt; 

d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno 

b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo 

Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu 

a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po 

uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).   

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ 

z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu 

Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo. 

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP: 

a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až 

do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, bez ohľadu na 

skutočnosť, či k porušeniu povinnosti došlo konaním alebo nekonaním Prijímateľa, 

b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak 

Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia 

tohto porušenia zo strany Prijímateľa,  

c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby 

zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP 

výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít 

Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto 

článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až 

v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku,   

d) neaplikuje sa,  

e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu 

alebo s konaním o žiadosti, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na 

Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, 

osobám konajúcim v mene Prijímateľa,  

f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni 

konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o poskytnutie NFP, bez 

ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom, 

g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany 

subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne 

obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez 

ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,  

h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci 

nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 

108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo 
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protiprávnej pomoci podľa čl. 4 ods. 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým 

sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní 

Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala 

členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme 

rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,  

i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome 

kalendárnych rokov.  

7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým 

súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu 

nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený 

v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to 

nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.   

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené 

podmienky podľa ods. 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia 

Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.  

9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým 

súvisiacich v zmysle ods. 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania 

NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, 

Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít 

Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením 

svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne 

právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto 

článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že 

v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli 

oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas 

Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na 

podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže 

Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená,  

takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na 

záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho 

zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení 

poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých 

sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len 

v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, 

ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť 

v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť 

pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.  

10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných 

aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce 

sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej 

časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré 

sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia 

nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 5 tohto článku 

VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka 

stanovená v odseku 6 písm. c) vyššie.   

11. Ak Prijímateľ má za to, že: 
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a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto 

článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) 

až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za 

podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo  

b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre 

poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo 

c)  odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 7 tohto článku,  

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených 

porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP 

Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť 

Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ 

alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia 

Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí 

NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. 

V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písm. a) 

a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, 

počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu 

nevzniká žiadne právo.  

12. V prípade zániku OVZ podľa ods. 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje 

Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.    

13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov 

existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či 

trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v 

Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch 

týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ 

povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností 

vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov 

týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných 

vzťahov s Dodávateľom. 

14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky 

spojené (§374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je 

Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.  

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo 

mimoriadne.  

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o 

poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje 

schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky 

sa považujú za splnené podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.  

3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou 

Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy 

o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. 

4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch 

podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, 
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nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v 

prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR 

a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí 

NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 

a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie 

Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne 

dohodli, že:  

a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu 

o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto 

čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, 

ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí 

NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri 

takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje 

Zmluva o poskytnutí NFP.  

b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí 

NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä: 

i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené 

dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne 

nepôjde o OVZ, 

ii) neaplikuje sa,   

iii) porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktorých 

splnenie bolo  podmienkou pre schválenie Žiadosti o NFP; za podstatné porušenie 

zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva 

z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené 

v Schválenej žiadosti o NFP,  

iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 6 ods. 6.1 zmluvy, ak 

udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto 

Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo má tak závažne 

negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Následné monitorovanie 

Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) 

nemožno napraviť,  

v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi 

v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným 

základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti 

s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by 

v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol 

oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto 

poskytnutých informácii Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý 

by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo 

zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich 

príjem, 

vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 

mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity a súčasne ak Prijímateľ nepožiada 

o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 6 ods. 6.3 písm. d) zmluvy v spojení 
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s čl. 6 ods. 6.8 písm. a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy 

o poskytnutí NFP požiada, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných 

aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa čl. 6 ods. 6.8 

písm. b) zmluvy,   

vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu  do  termínu Ukončenia realizácie 

hlavných aktivít Projektu uvedenom v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; 

o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadal 

o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia 

stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 6 

ods. 6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak 

dôjde k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu 

uvedenému  v čl. 6 ods. 6.9 písm. a) a b) zmluvy,  

viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie 

aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt , spôsob jeho 

realizácie a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí 

NFP, najmä zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na 

strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 

VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 ods. 2.6 zmluvy, 

nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré 

boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,  

ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci 

Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí 

NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch, ktoré boli vydané pre 

vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany 

Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného 

riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo §41a 

zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie 

zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom 

postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom 

a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody 

obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo 

úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo 

inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný 

alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo 

auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 

136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona 

Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a  ostatných 

ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších 

predpisov alebo zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek 

počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie 

príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa 

bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov 

aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného 

oprávneného orgánu,   

x) ak Prijímateľ nesplní povinnosť uvedenú v článku 3 ods. 15 týchto  VZP, 

xi) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo 

nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými 
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v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcej kontrolu VO a 

obstarávania, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKO k VO 

alebo obstarávaniu  nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo 

Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym 

odôvodnením,  

xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti 

v súvislosti s Projektom, a to napríklad s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o 

NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená 

sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov 

alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú 

aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány,  

xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je 

konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy 

o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo 

strany Poskytovateľa podľa čl. 8 ods. 6 písm. h) VZP,  

xiv)  také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou 

o poskytnutí NFP alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za 

Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto 

Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,  

xv) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenie konkurzného 

konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie,  

xvi)  opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 

zmluvy,  

xvii)  porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, 

článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 

zmluvy; 

xviii) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP 

označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP.  

c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo 

strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas 

Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu 

takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.  

d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych 

predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením 

Zmluvy o poskytnutí NFP.  

e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana 

oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, 

ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na 

právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od 

Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, 

prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu 

preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, 

pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa 

dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa 
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predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP 

je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju 

povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá 

v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP 

je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na 

splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa 

nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 ods. 3 Obchodného 

zákonníka).  

f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného 

oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na 

doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy. 

g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana 

oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ 

uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik 

predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety 

neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení 

Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka. 

h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva 

a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení 

Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie 

poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy 

o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v čl. 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia 

Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu. 

i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v 

dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné 

strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom. 

j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe 

žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa 

uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je 

povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.  

5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je 

schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve 

o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, 

že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu 

podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. 

Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom 

Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď 

doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonajú 

úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ 

vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako 

pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku 

potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby 

s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí 

NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle ods. 4 písmeno h) tohto článku.  
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Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV  

1. Prijímateľ sa zaväzuje: 

a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí 

NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej 

platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 

ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového 

nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo 

z poskytnutých predfinancovaní,   

b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 

2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,   

c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí 

NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 

1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR 

podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho 

časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť 

nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,  

d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie  

Právneho predpisu SR alebo právneho aktu  EÚ (bez ohľadu na konanie alebo 

opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená 

Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), 

b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa čl. 13 ods. 5 

VZP; vzhľadom k skutočnosti, že Nezrovnalosť sa považuje za také porušenie 

podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho 

časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom 

stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie 

podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 

Zákona č. o rozpočtových pravidlách verejnej správy; suma neprevyšujúca 40 EUR 

podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu 

Nezrovnalosti,  

e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy Verejného 

obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok Verejného 

obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov 

a stavebných prác, ak  takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma 

neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF 

sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť, 

f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 

ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 

zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť, 

g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí 

NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP 

z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 

40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP 

alebo jeho časť,  

h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie  Projektu alebo 

v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa 

článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný  čistý príjem  z Projektu v prípade, ak 

bol počas Realizácie aktivít  Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 ods. 8 
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všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o 

príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,  

i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona  o rozpočtových 

pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); 

uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo 

predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o 

príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje, 

j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ 

nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej 

žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 10% oproti schválenej hodnote, a to 

úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým 

hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného 

ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto 

ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 

40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP 

alebo jeho časť. 

k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr 

spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. 

2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písm. i) tohto článku VZP sa 

Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom 

vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) 

podľa odseku 1 písm. h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 

31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo 

ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade 

s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, 

v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez 

verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu 

najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. 

v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená 

audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého 

príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto 

informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady prijímateľ uvedie variabilný 

symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo 

verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne 

a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 7tohto článku VZP sa 

nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. 

neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia 

NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku 

VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 7 

tohto článku VZP vzťahujú rovnako.   

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto čl. VZP 

iniciatívne zo strany Prijímateľa,  sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví 

Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom 

ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho 

časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti 

ITMS2014+.  Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný 

automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ 

zaslanou na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, 
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ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný 

vrátenie vykonať.  

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedenú v ŽoV do 60 dní odo dňa 

doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej 

časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v 

systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti 

ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe 

zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ  povinný vrátiť najneskôr spolu s 

predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak 

Prijímateľ túto povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo 

dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ: 

a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, 

za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnemu orgánu (ak ide 

o porušenie finančnej disciplíny) alebo  

b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, 

za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o 

porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo  

c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo §41a odsek 2  zákona o príspevku z EŠIF 

alebo  

d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový  poriadok) a uplatní 

pohľadávku na vrátenie NFP alebo jeho časti uvedenej v ŽoV na príslušnom 

orgáne (napr. na súde). 

5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý 

je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby 

na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so ŽoV. 

6. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný 

uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je 

dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.  

7. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je 

štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+. 

 

8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a 

pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP alebo jeho časti podľa 

Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o 

príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu 

Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej 

Prijímateľovi podľa ods. 3 až 7 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia 

Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia 

doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia 

ods. 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane. 

9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa 

a. najneskôr do 3 dní túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi, 
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b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a 

c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 3 až 8 tohto čl. VZP; 

ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú. 

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú 

skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto 

skutočností.  

10. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred 

realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej 

časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri 

realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný 

systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.  

11. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady 

neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný 

záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa 

považujú za nevysporiadané.  

12. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným 

pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho 

dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku. 

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE 

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  

v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu   

a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej 

evidencii vedenej v technickej forme1 v členení podľa jednotlivých projektov bez 

vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v 

sústave podvojného účtovníctva,  

b) v účtovných knihách podľa § 15  zákona č. 431/2002 Z. z  o účtovníctve  

v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu  v 

účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.  

2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov 

(pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa  § 15 ods. 1 zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy 

používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením 

Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov 

a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, 

účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania. 

                                                           
1Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z  o účtovníctve v 

znení neskorších predpisov. 
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3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku 

dosiahnutého pri Realizácii  Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb  

a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov. 

4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa 

odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.  

5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa čl. 72 všeobecného nariadenia, 

Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu 

podľa čl. 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely 

zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu 

uvedených v Následných monitorovacích správach. 

6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je 

povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku 

štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania. 

 

Článok 12  KONTROLA/ AUDIT  

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:  

a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,  

b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského 

orgánu a nimi poverené osoby, 

c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,  

d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu)  a osoby 

poverené na výkon kontroly/auditu, 

e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

f.  Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.  

2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, 

ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou 

o poskytnutí NFP, súlad nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov 

a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie 

s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, 

efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie 

dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt 

Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v 

Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom 

o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly 

povinnej osoby a finančnej  kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou 

formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na 

mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej 

správy z kontroly/návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote 

určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým 

odporúčaniam,   k  lehote na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na 
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nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté 

opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej 

správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za 

predpokladu, že Prijímateľ zaslal námietky v stanovenej lehote) zasiela Poskytovateľ 

Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky 

náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit 

sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy je skončená 

tá časť kontroly/auditu, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit 

zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit alebo ich časť 

je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. 

Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.      

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na 

výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov 

EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a  audite a tejto 

Zmluvy o poskytnutí NFP.  

4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť 

vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy 

o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.  

5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít 

Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu, 

zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu 

kontroly/auditu a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona 

o finančnej kontrole a audite.  

6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa 

kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 

ods. 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené 

v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ 

je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu 

formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch 

stanovených článkom 132 ods. 2 všeobecného nariadenia.  

7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu majú práva a povinnosti upravené najmä 

v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení 

povinností zo strany Prijímateľa.  

8. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly/ auditu 

osobami podľa odseku 1 písmena b) až f) tohto článku a súčasne mu zašle na vedomie 

návrh správy z kontroly/správu z kontroly alebo iný relevantný výsledný dokument 

z vykonanej kontroly/overovania/auditu/vyšetrovania/konania týchto osôb zakladajúcich 

Poskytovateľa pristúpiť k postupu prebiehajúceho skúmania podľa Systému finančného 

riadenia. Plnením informačnej povinnosti Prijímateľom podľa predchádzajúcej vety 

nenadobúda Poskytovateľ žiadne povinnosti. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia  na 

nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy 

z kontroly/správy z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon 

kontroly/auditu. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon 

kontroly/auditu a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou 

vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu 

zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správe 

z kontroly/auditu a na výzvu Poskytovateľa predložiť dokumentáciu preukazujúcu 
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splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa čl. 4 ods. 7 

prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených 

osôb na výkon kontroly/auditu, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom 

rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa 

okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle 

predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote 

určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba 

vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie. 

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie 

kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy 

o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto 

článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditu tých istých skutočností, bez 

ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditu, pričom pri vykonávaní kontroly/auditu sú 

Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými 

právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi 

predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa 

napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich 

kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť 

vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu. 

10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva 

aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja 

ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných 

záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne 

Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. 

Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce 

informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií 

získaných v rámci systému ARACHNE.   

Článok 13 POISTENIE MAJETKU NADOBUDNUTÉHO Z NFP A ZMLUVNÉ   

POKUTY 

1. Prijímateľ je povinný, s výnimkou  majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. 

software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky 

a podobne) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP, ak z Výzvy alebo z Právnych 

dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje.   

 Zmluvné strany sa dohodli, že pre poistenie Majetku nadobudnutého z NFP platia tieto 

pravidlá:  

(i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny 

zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP, 

(ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, 

odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie 

majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré 

zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, 

(iii) Poistenie musí trvať počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP,  

(iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť 

svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, 
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najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania 

poistenia. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je 

Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených 

Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová 

poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto 

bode,  

(v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej 

udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť 

úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť 

podmienky Následného monitorovania Projektu a súčasne vyjadriť rozsah 

súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky 

poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, 

ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa. 

2. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 1 tohto článku sa považuje za 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo 

jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

3. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že: 

a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na 

ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 ods. 2 až 6, 

článkov 10 a 11 VZP,  

b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť 

vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 ods. 6.1 

zmluvy, z článku 8 ods. 13 a 14 VZP a článok 13 ods. 1, bod v) VZP, v rozsahu 

a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej 

Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné 

plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, 

c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci 

mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov 

uvedených v písm. b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve 

o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako 

lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, 

d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je 

Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,  

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú 

pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za 

porušenie jednotlivej povinnosti podľa písm. a), b) c) alebo d) tohto odseku  vo výške 

zmluvnej pokuty 100 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej 

povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP 

uvedeného v článku 3 bod 1 písm. b) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť 

zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto 

porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani 

nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa 

vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta 

a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá 

nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. 

Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté 

ustanoveniami o zmluvnej pokute.  
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4. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje  uhradiť Poskytovateľovi uvedie 

Poskytovateľ v ŽoV. 

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít 

Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce 

podmienky: 

a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných 

aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu 

Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného 

časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014;  

b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné 

Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred 

Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení 

realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od 

Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti 

o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, s výnimkou projektov 

implementovaných  v  režime  zjednodušeného vykazovania  výdavkov, pri ktorých  

platí, že sú  implementované  výhradne prostredníctvom hlavnej aktivity alebo 

hlavných aktivít a teda oprávnené výdavky na podporné aktivity sú oprávnené 

výhradne v zmysle písmena a) tohto odseku; 

c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní 

postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú 

v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných 

cieľov Projektu a sú s nimi v súlade;  

d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného 

Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti 

výdavkov;  

e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli 

uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové 

výdavky) pred predložením príslušnej Žiadosti o platbu, najneskôr však do 

31.12.2023, a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, 

premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR 

a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady 

Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide 

o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 ods. 6 písm. c) VZP, 

v prípade ak ide o výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, 

alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania 

v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia; 

f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR 

a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa čl. 107 

Zmluvy o fungovaní EÚ; 

g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti; 

h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú 

riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je 

preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej 
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hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi 

predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo 

účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky 

vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej 

platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené 

najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa 

neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na 

konkrétny systém financovania;  

i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami 

z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 

3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie);  

j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí 

byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez 

toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 

Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi 

podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov 

a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí 

NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR 

a  právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo pravidiel 

vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespadajúcich pod 

režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium 

hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z čl. 33 

Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy;  

k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním 

v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.   

2. Výdavky Prijímateľa deklarované v  ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 

eurocent). 

3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP, takéto 

Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP 

a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie 

v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok 

oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon 

kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo 

jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 

10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez 

ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené 

výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej 

kontroly/auditu uvedené v článku 12 ods. 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov 

z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.  

Článok 15  ÚČTY PRIJÍMATEĽA   

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP (Prijímateľovi formou rozpočtového opatrenia 

v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.  

2. Prijímateľ oznámi identifikovanie rozpočtových výdavkových účtov Poskytovateľovi 

(ďalej aj  „účty Prijímateľa“). Prijímateľ je povinný udržiavať účty Prijímateľa otvorené 

a nesmie ich zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. Ak je účtom Prijímateľa 
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rozpočtový výdavkový účet pre prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie 

slúžiaci, a tento účet je využívaný aj na úhradu výdavkov spojených s Realizáciou aktivít 

Projektu z poskytnutej zálohovej platby, môžu byť špecifické výdavky realizované aj 

z iného rozpočtového výdavkového účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú 

byť hradené z účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. 

projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho 

finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov, 

Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu). V tomto prípade 

Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby postupuje v zmysle príslušnej kapitoly Systému 

finančného riadenia. 

Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa 

o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa. 

3. Oprávnený výdavok  vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný 

výdavkový účet otvorený Prijímateľom definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou 

záväzku alebo úhradou špecifického výdavku. 

4. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Prijímateľa postupuje sa v zmysle príslušnej kapitoly Systému finančného riadenia. 

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA OKREM 

ŠTÁTNYCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ 

NEUPLATŇUJE SA  

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA 

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na 

Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených 

účtovných dokladov / časti účtovných dokladov Dodávateľov Projektu, pričom vlastné 

zdroje Prijímateľa môžu byť uhradené Dodávateľovi Projektu aj pred úhradou 

poskytnutého predfinancovania formou rozpočtového opatrenia. Podrobnosti a detailné 

postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole 

Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať. 

 

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu 

(poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie 

aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu 

(poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ 

v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú 

sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy 

o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu). 

 

3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj 

neuhradené účtovné doklady / časti účtovných dokladov (faktúra, prípadne doklad 

rovnocennej dôkaznej hodnoty resp. ich kópia) a relevantnú podpornú dokumentáciu, 

resp. jej kópiu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný  Právny 

dokument, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných 

dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné 



Strana 51 z 59 
 

úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) 

a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. 

pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) 

zahrnúť hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej 

daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 

v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti výdavkov, ktoré stanovuje 

Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument. 

 

4. Prijímateľ je povinný uhradiť účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu 

najneskôr do 5 dní odo dňa aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci 

úpravu rozpočtu Prijímateľa. Úrok z omeškania úhrady záväzku voči Dodávateľovi 

Projektu znáša Prijímateľ. 

 

5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej 

výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu 

potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa.  

 

6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie 

predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, 

ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti 

o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky 

o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene 

vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej 

sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj 

výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu 

v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu 

(poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté 

doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu 

(poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu 

Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo 

viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokovaných finančných prostriedkov 

z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný 

zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť 

samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel 

poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný najneskôr do 10 dní od uplynutia 

lehoty na zúčtovanie vrátiť Poskytovateľovi. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného 

rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia . 

 

 

7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu  uvádzať výlučne 

nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam 

uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť 

a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých 

nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde 

k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo 

schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa 
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o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nepravých alebo 

nesprávnych, nepravdivých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.   

 

8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 zákona o 

finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný 

sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými 

relevantnými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi 

dokumentmi. 

 

9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu 

(poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli 

v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o 

platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokovaných výdavkov, u ktorých je 

potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného 

riadenia alebo iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie 

Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie 

predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente 

schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu 

Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.  

  

10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových 

oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie 

predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti 

o platbu (s príznakom záverečná).  

 

11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú 

predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže po dohode s platobnou 

jednotkou takúto Žiadosť o platbu schváliť a uhradiť alebo pozastaví schvaľovanie 

dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, 

ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie 

predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a 

to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia 

skúmania.    

 

Článok 17b  PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB 

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom 

zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť 

o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti 

a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené 

v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú 

dodržiavať.  

 

2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej 

platby) maximálne do výšky stanovenej v Systéme finančného riadenia.  
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3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby, pravidlá poskytnutia 

nasledujúcej zálohovej platby ako aj pravidlá pre výpočet maximálnej zálohovej platby 

v prípade, ak je projekt financovaný kombináciou systémov zálohových platieb, 

refundácie a predfinancovania, alebo kombináciou systému predfinancovania a zálohovej 

platby, sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. 

 

4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú 

platbu priebežne zúčtovávať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa aktivácie 

evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa  je Prijímateľ 

povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.  

 

5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie 

deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. 

Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj 

účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu 

(zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny 

rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument. 

 

6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie 

zálohovej platby). Povinnosť Prijímateľa zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej 

zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa aktivácie evidenčného listu úprav 

rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej 

poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie 

zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej 

platbe. 

 

7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním 

Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie 

platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení 

predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak 

nie je oprávnený postupovať inak. 

 

8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, 

Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným 

orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky 

zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto 

prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % z celkového 

nenávratného finančného príspevku. 

 

9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) 

identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na 

zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať 

predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami 

minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento 

postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú 

upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. 
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10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa 

aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa, a to 

ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP,  Prijímateľ je povinný 

najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu 

na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému 

finančného riadenia. 

 

11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) 

identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, 

Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby 

v súlade s článkom 10 týchto VZP. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole 

Systému finančného riadenia. 

 

12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne 

nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam 

uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť 

a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, 

nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, 

Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy 

sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo 

schváleniu platby na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dozvie 

Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP. 

 

13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a§ 8 zákona o 

finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je 

povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, 

inými relevantnými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými dokumentmi 

Poskytovateľa.  

 

14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu 

(poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) 

schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo  pozastaví, pričom zo 

Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokovaných výdavkov, 

u ktorých je potrebné pokračovať v  kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených 

Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti 

o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, 

a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len 

v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného 

orgánu.  

 

15. Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa tohto článku VZP uviesť 

nárokovanú sumu podľa rozpočtovej klasifikácie.  

 

16. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % 

aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej 

platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 

13 tohto článku VZP.  Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) 
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predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s 

príznakom záverečná).  

 

17. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú 

predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých 

výdavkov až do času ukončenia skúmania.  

 

18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie 

zálohovej platby, ktorá sa Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, 

nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje povinnosti v 

tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok 

plynutia tejto lehoty dotknutý. 

Článok 17c  PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE 

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom 

refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu 

budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným 

výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú 

upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany 

zaväzujú dodržiavať. 

 

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe 

Žiadosti o platbu, ktorú prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie  aktivít Projektu 

a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.  

 

3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa 

skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so 

Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov 

deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých 

minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.  

  

4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne 

deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 

Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov 

uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo 

nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ 

je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti 

dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nepravých, 

nepravdivých alebo nesprávnych údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 

VZP. 

 

5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 zákona o 

finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný 

sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými 

právnymi predpismi SR a inými Právnymi dokumentmi. 
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6. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu 

schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť 

nárokovaných výdavkov, pri ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, 

a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia a iným Právnym dokumentom. 

Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť 

o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným 

orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa 

a Certifikačného orgánu.   

 

7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, 

Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia 

skúmania.  

 

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY 

FINANCOVANIA  

1. Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa 

rozpočtovým opatrením sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.  

 

2. Ak nie je možné prílohy k Žiadosti o platbu predložiť elektronicky v ITMS2014+, je 

Prijímateľ oprávnený predložiť prílohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme (účtovné 

doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia vo forme rovnopisov originálov alebo 

ich kópie).  

 

3. Ak je Prijímateľ zároveň aj Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, 

platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu resp. iným subjektom 

zodpovedným za riadenie, kontrolu alebo implementáciu EŠIF, podpisy štatutárneho 

orgánu podľa predchádzajúceho odseku môžu byť nahradené podpismi určeného 

zamestnanca tohto subjektu.  

 

4. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. 

Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém 

predfinancovania a systému refundácie navzájom) je možná pre všetkých Prijímateľov, za 

dodržania podmienok definovaných  v Systéme finančného riadenia a vo Výzve. 

 

5. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného 

Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 

17a až 17c VZP pre dané systémy financovania vo vzájomnej kombinácii.     

 

6. Ak dôjde ku kombinácií dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného 

Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden 

z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových 

platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom 

refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci 

jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť 

o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – 

refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri 
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využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu, Prijímateľ oznámi 

identifikované rozpočtové položky projektu Poskytovateľovi  tak, že je jednoznačne 

určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri 

kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu 

(s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.  

 

7. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej 

medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého 

účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, 

pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.  

 

8. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických 

dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01 % z maximálnej výšky NFP 

uvedeného v  Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie 

článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté. 

 

9. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na 

úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho 

časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať 

a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní 

zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.    

 

10. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv 

a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené 

Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj 

z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu 

príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných 

strán. 

 

11. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať 

aj: 

a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku 

voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,  

b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku 

Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,  

c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle 

všeobecne záväzných právnych predpisov SR, 

d) započítanie daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej 

rozpočtovej organizácii) v súlade s § 87 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní  (daňový 

poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

aj „daňový poriadok“), 

e) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581  Občianskeho 

zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného  zákonníka.  

f) ak prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo 

je v omeškaní alebo ak prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo 
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veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet prijímateľ uloží do 

notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým 

spojené znáša veriteľ. 

12. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 

524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu 

predloží aj dokumenty  preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka. 

 

13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva 

na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho 

zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty 

preukazujúce vznik záložného práva. 

 

14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia 

predmetu záväzku medzi prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle 

Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj 

dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy 

(napr. notárska zápisnica).  

 

15. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia 

voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie 

Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný 

príkaz, vykonateľné rozhodnutie). 

 

16. V prípade započítania daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči 

Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) podľa § 87 daňového poriadku, Prijímateľ 

v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie 

daňového nedoplatku (najmä potvrdenie Finančného riaditeľstva SR o započítaní). 

 

17. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 

581  Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ 

v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie 

pohľadávok. 

 

18. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii 

niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR 

(napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa 

zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.  

 

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV 

Prijímateľ je povinný uchovávať  Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 

ods. 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb 

v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky 

predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len 

na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené 

v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností 

vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.  
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ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY 

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady 

sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade 

postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby 

prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný 

postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov.  

2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na 

účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný 

v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto 

kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie 

predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia). 

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v 

cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný 

výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci 

dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR 

zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie 

zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia). 

4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu 

(poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia 

uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie 

predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.  

5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a 

kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. 

Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ 

povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného 

kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti 

o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného 

kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto 

sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak 

kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 

EUR sa vzájomne nevysporiadava. 
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Príloha č. 2 Dodatku č.5 Zmluvy o poskytnutí NFP 

Predmet podpory NFP1 

1. Všeobecné informácie o projekte 

Názov projektu: Vzdelávanie zamestnancov rezortu spravodlivosti a získavanie odborných znalostí 

Kód projektu: 314021Q661 

Kód ŽoNFP: NFP314021Q661 

Operačný program: Efektívna verejná správa 

Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond 

Prioritná os: 2. Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva 

Špecifický cieľ: 2.1 Zvýšená efektívnosť súdneho systému 

Kategórie regiónov: menej rozvinuté regióny, rozvinutejšie regióny 

Oblasť intervencie: 
119 - Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných správ a verejných služieb na národnej, 

regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy 

Hospodárska činnosť: 18 - Verejná správa 

 

2. Financovanie projektu 

Forma financovania Číslo účtu vo formáte IBAN/banka: 

Zálohové platby: SK72 8180 0000 0070 0014 4241 

  

Refundácia: SK65 8180 0000 0070 0037 1444   

  

                                                 
1 Rozsah údajov uvedených v rámci vzorového predmetu podpory bude v rozsahu tohto štandardného formuláru podporovaný výstupnou zostavou ITMS2014+. V prípade 

úpravy údajov zo strany RO nie je možné garantovať plnú kompatibilitu výstupnej zostavy s vlastným vzorom definovaným zo strany RO.  
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3. Miesto realizácie projektu 

Štát: Slovensko 

Región (NUTS II): Bratislavský kraj, Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko 

Vyšší územný celok 

(NUTS III): 

Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický 

kraj 

Okres ŇUTS IV): - 

Obec: - 

 

 

4.      Popis cieľovej skupiny  

(relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF): 

- 

 

5.  Aktivity projektu: 

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít 

projektu (v mesiacoch): 
65 

Začiatok realizácie hlavných aktivít Projektu 

(začiatok prvej hlavnej aktivity vo formáte 

MM.RRRR):  

2.2018 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu 

(koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo 

viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje 

v rovnaký čas vo formáte MM.RRRR): 

06.2023 
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Zoznam hlavných aktivít Projektu: 

Hlavná aktivita 1 - 

 začiatok realizácie a ukončenie hlavnej  aktivity  

Projektu 1 vo formáte MM.RRRR – MM.RRRR: 

Vzdelávanie  

2.2018-06.2023 

Podporné aktivity Projektu 

Podporné aktivity projektu sú nasledovné:   

administratívne a technické zabezpečenie realizácie projektu vrátane informovania a komunikácie v trvaní 

6.2018-09.2023 

   

 

 

6. Merateľné ukazovatele projektu: 

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu: 

Hlavná aktivita projektu Merateľný ukazovateľ projektu Merná jednotka Cieľová hodnota Čas plnenia 

vzdelávanie – vytvorenie 

systému kontinuálneho 

vzdelávania a vykonávanie 

vzdelávacích aktivít 

 

P0412 Počet súdov, ktoré boli 

podporené v používaní komunikačných 

a manažérskych nástrojov a ktorých 

manažéri boli vyškolení v 

komunikačných a manažérskych 

zručnostiach 

Počet 63 Koniec realizácie projektu 

vzdelávanie – vytvorenie 

systému kontinuálneho 

vzdelávania a vykonávanie 

vzdelávacích aktivít 

 

P0537 Počet zamestnancov 

(administratívneho, riadiaceho a 

podporného personálu) ktorí sa 

zúčastnili vzdelávacích činností 

Počet 910 Koniec realizácie projektu 

vzdelávanie – vytvorenie 

systému kontinuálneho 

vzdelávania a vykonávanie 

vzdelávacích aktivít 

P0538 Počet zamestnancov 

(administratívneho, riadiaceho a 

podporného personálu), ktorí získali 

kvalifikáciu 

Počet 200 Koniec realizácie projektu 
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vzdelávanie – vytvorenie 

systému kontinuálneho 

vzdelávania a vykonávanie 

vzdelávacích aktivít 

 

P0595 Počet zrealizovaných školení, 

kurzov, seminárov a iných 

vzdelávacích aktivít 

Počet 722 Koniec realizácie projektu 

vzdelávanie – vytvorenie 

systému kontinuálneho 

vzdelávania a vykonávanie 

vzdelávacích aktivít 

 

P0718 Počet vyvinutých produktov 

a/alebo služieb vzťahujúcich sa na 

vzdelávanie 

Počet 2 Koniec realizácie projektu 

vzdelávanie – vytvorenie 

systému kontinuálneho 

vzdelávania a vykonávanie 

vzdelávacích aktivít 

 

P0722 Počet úspešných absolventov 

vzdelávacích aktivít 

Počet 2536 Koniec realizácie projektu 

vzdelávanie – vytvorenie 

systému kontinuálneho 

vzdelávania a vykonávanie 

vzdelávacích aktivít 

 

P0729 Počet osôb zapojených do 

vzdelávania 

Počet 2818 Koniec realizácie projektu 

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu: 

Kód Názov Merná 

jednotka 

Celková cieľová 

hodnota 

Príznak rizika Relevancia k HP 

P0412 Počet súdov, ktoré 

boli podporené v 

používaní 

komunikačných a 

manažérskych 

nástrojov a ktorých 

manažéri boli 

vyškolení v 

komunikačných a 

manažérskych 

zručnostiach 

Počet 63 Nie N/A 
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P0537 Počet zamestnancov 

(administratívneho, 

riadiaceho a 

podporného 

personálu) ktorí sa 

zúčastnili 

vzdelávacích činností 

Počet 910 Nie PraN 

P0538 Počet zamestnancov 

(administratívneho, 

riadiaceho a 

podporného 

personálu), ktorí 

získali kvalifikáciu 

Počet 200 Nie PraN 

P0595 Počet zrealizovaných 

školení, kurzov, 

seminárov a iných 

vzdelávacích aktivít 

Počet 722 Nie PraN 

P0718 Počet vyvinutých 

produktov a/alebo 

služieb vzťahujúcich 

sa na vzdelávanie 

Počet 2 Nie PraN 

P0722 Počet úspešných 

absolventov 

vzdelávacich aktivít 

Počet 2536 Nie PraN, UR 

P0729 Počet osôb 

zapojených do 

vzdelávania 

Počet 2181 Nie PraN, UR 

 

7. Iné údaje na úrovni projektu: 

Kód Názov Merná jednotka Relevancia k HP 

D0249 Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu 

mimo technickej pomoci OP/OP TP 

FTE Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 
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D0250 Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným 

postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej 

pomoci OP/OP TP 

FTE Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0251 Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov 

veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci 

OP/OP TP 

FTE Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0256 Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov 

veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci 

OP/OP TP 

FTE Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0257 Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, 

národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu 

mimo technickej pomoci OP/OP TP 

FTE Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0261 Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer) EUR Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0262 Mzda mužov refundovaná z projektu (medián) EUR Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0263 Mzda žien refundovaná z projektu (priemer) EUR Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0264 Mzda žien refundovaná z projektu (medián) EUR Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0266 Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu % Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0267 Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu % Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0269 Počet absolventov vzdelávacích aktivít projektu zo 

znevýhodnených skupín 

Počet Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0302 Celkový počet účastí na vzdelávacích aktivitách bez 

ohľadu na duplicity osôb 

Počet Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0303 Celkový počet úspešných absolvovaní vzdelávacích aktivít 

bez ohľadu na duplicity osôb 

Počet Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 
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8.  Rozpočet projektu: 

8.1 Rozpočet prijímateľa 

Priame výdavky 

Typ aktivity 

vzdelávanie – vytvorenie systému kontinuálneho vzdelávania a vykonávanie vzdelávacích aktivít 

Hlavné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Vzdelávanie 1 117 674,88 € 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

112 - Zásoby 

512 - Cestovné náhrady 

518 - Ostatné služby 

521 - Mzdové výdavky 

2 343,72 € 

143 480,93 € 

446 879,19 € 

524 971,04 € 

Nepriame výdavky 

Podporné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Podporné aktivity 747 853,72 € 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

512 - Cestovné náhrady 

518 - Ostatné služby 

521 - Mzdové výdavky 

4 155,00 € 

8 279,97 € 

735 418,75 € 

 

Zazmluvnená výška NFP 

Celková výška oprávnených výdavkov 

(EUR) 

1 865 528,60 € 

Celková výška oprávnených výdavkov 

pre projekty generujúce príjem (EUR) 

0,00 

Percento spolufinancovania zo zdrojov 

EU a ŠR (%) 

100 % 

Maximálna výška nenávratného 

finančného príspevku (EUR) 

1 865 528,60 € 
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Výška spolufinancovania z vlastných 

zdrojov žiadateľa (EUR) 

 0,00 € 

 



Príloha č. 3 Dodatku č.5 Zmluvy o NFP

Názov položky rozpočtu

Skupina výdavkov podľa 

zmluvy o NFP/ rozhodnutia o 

schválení ŽoNFP

Jednotka Počet jednotiek

Maximálna 

jednotková 

cena

Výdavky spolu Komentár k rozpočtu a k spôsobu výpočtu položky

Priradenie k 

aktivitám 

projektu

Nepredvídané 

výdavky

A B C D E F G = E * F H I II
1. Riadenie projektu a podporné aktivity - nepriame výdavky EUR

1.1. Personálne výdavky interné 735 418,75
1.1.1. Riadiaci personál 645 343,80

1.1.1.1. Projektový manažér 521 - Mzdové výdavky osobohodina 3 906 15,90 58 132,25

Projektový manažér  zodpovedá za riadenie a realizáciu projektu podľa 

časového, finančného a vecného plánu, koordináciu činností projektového 

tímu, kontrolu  plnenia úloh. Sleduje napĺňanie cieľov a harmonogramu 

projektu, zodpovedá za realizáciu projektu, komunikuje s riadiacim orgánom, 

vykonáva ďalšie úlohy v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku.Celkové mzdové náklady vrátane odvodov 

zamestnávateľa - projektový manažér v priemere odpracuje  163 hodín 

mesačne/os, po dobu 33 mesiacov, celkom 5 379 odpracovaných hodín,  

maximálna hodinová sadzba (CCP) 15,90 eur, Celková suma 85 526,10 Eur. 

Druh pracovného pomeru TPP. Zamestnanec bude pracovať na 100% úväzok 

na projekte. Maximálna jednotková cena je stanovená na základe mzdovej 

politiky zamestnávateľa.

Položka rozdelená na základe ŽoZZ, v súlade s čerpaním položky do 

30.09.2020. Čerpaných 58 132,25 EUR/3 906 osobohodín.

Riadenie projektu

1.1.1.1.1. Projektový manažér 521 - Mzdové výdavky projekt 1 44 058,90 9 662,64

Projektový manažér zodpovedá za riadenie a realizáciu projektu podľa

časového, finančného a vecného plánu, koordináciu činností projektového

tímu, kontrolu plnenia úloh. Sleduje napĺňanie cieľov a harmonogramu

projektu, zodpovedá za realizáciu projektu, komunikuje s riadiacim orgánom,

vykonáva ďalšie úlohy v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného

finančného príspevku.Celkové mzdové náklady vrátane odvodov

zamestnávateľa - projektový manažér v priemere odpracuje 163 hodín

mesačne/os, po dobu 17 mesiacov ( z toho 2 mesiace po ukončení aktivít

projektu), celkom 2 771 odpracovaných hodín, maximálna hodinová sadzba

(CCP) 15,90 eur/2 591,70 eur (funkčný plat), Celková suma 2 591,70*17=44

058,90 Eur. Druh pracovného pomeru TPP. V zmysle Dodatku č.3 bude

minimálne 1 zamestnanec pracovať na projekte maximálne na 100% úväzok.

Maximálna jednotková cena je stanovená na základe mzdovej politiky

zamestnávateľa. Položka rozdelená na základe ŽoZZ, v súlade s čerpaním

položky do 31.07.2021. Čerpaných 9 662,64   EUR.

Riadenie projektu

1.1.1.1.1.1. Projektový manažér 521 - Mzdové výdavky projekt 1 10 366,66 10 366,66

Projektový manažér zodpovedá za riadenie a realizáciu projektu podľa

časového, finančného a vecného plánu, koordináciu činností projektového

tímu, kontrolu plnenia úloh. Sleduje napĺňanie cieľov a harmonogramu

projektu, zodpovedá za realizáciu projektu, komunikuje s riadiacim orgánom,

vykonáva ďalšie úlohy v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného

finančného príspevku.Celkové mzdové náklady vrátane odvodov

zamestnávateľa - projektový manažér v priemere odpracuje 163 hodín

mesačne/os, po dobu 20 mesiacov ( z toho 3 mesiace po ukončení aktivít

projektu), Celková suma 2 591,70*19,5 (august 50% úväzku)= 50 538,15

Eur. Druh pracovného pomeru TPP. V zmysle Dodatku č.3 bude minimálne 1

zamestnanec pracovať na projekte maximálne na 100% úväzok. Maximálna

jednotková cena je stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa.

Položka rozdelená na základe ŽoZZ, v súlade s čerpaním položky do

31.3.2022. Čerpaných: 10 366,66 EUR.

Riadenie projektu

Prijímateľ: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Názov projektu: Vzdelávanie zamestnancov rezortu spravodlivosti a získavanie odborných znalostí

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR na dve desatinné miesta)

1 z 14



Príloha č. 3 Dodatku č.5 Zmluvy o NFP

1.1.1.1.1.1.1. Projektový manažér 521 - Mzdové výdavky projekt 1 46 650,60 46 650,60

Projektový manažér zodpovedá za riadenie a realizáciu projektu podľa

časového, finančného a vecného plánu, koordináciu činností projektového

tímu, kontrolu plnenia úloh. Sleduje napĺňanie cieľov a harmonogramu

projektu, zodpovedá za realizáciu projektu, komunikuje s riadiacim orgánom,

vykonáva ďalšie úlohy v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného

finančného príspevku. Celkové mzdové náklady vrátane odvodov

zamestnávateľa - projektový manažér v priemere odpracuje 163 hodín

mesačne/os, po dobu 18 mesiacov (z toho 3 mesiace po ukončení aktivít

projektu), Celková suma: 2 591,70*18 = 46 650,60 EUR. Druh pracovného

pomeru TPP. V zmysle Dodatku č. 3 bude minimálne 1 zamestnanec pracovať

na projekte maximálne na 100% úväzok. Maximálna jednotková cena je

stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa.

Riadenie projektu

1.1.1.2. Finančný manažér 521 - Mzdové výdavky osobohodina 3 630 14,90 51 895,00

Finančný manažér zodpovedá za finančné riadenie projektu a finančné 

riadenie jednotlivých aktivít. Kontroluje čerpanie finančných prostriedkov v 

projekte. Je zodpovedný za prípravu žiadostí o platbu; prípravu záverečného 

vyúčtovania. Zabezpečuje interné hodnotenie projektu z hľadiska plnenia 

finančných ukazovateľov. Pripravuje podklady pre projektového manažéra. 

Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - finančný manažér 

priemerne odpracuje  163 hodín mesačne/os, po dobu 35 mesiacov (z toho 

2 mesiace po ukončení aktivít projektu), celkom 5705 odpracovaných 

hodín,  maximálna hodinová sadzba (CCP) 14,90 eur, celková suma 85 004,50 

eur. Druh pracovného pomeru TPP. Zamestnanec bude pracovať na 100% 

úväzok na projekte. Maximálna jednotková cena je stanovená na základe 

mzdovej politiky zamestnávateľa.

Položka rozdelená na základe ŽoZZ, v súlade s čerpaním položky do 

30.09.2020. Čerpaných 51 895,00 EUR/3 630 osobohodín.

Riadenie projektu

1.1.1.2.1. Finančný manažér 521 - Mzdové výdavky projekt 1 19 885,65 19 885,65

Finančný manažér zodpovedá za finančné riadenie projektu a finančné riadenie

jednotlivých aktivít. Kontroluje čerpanie finančných prostriedkov v projekte. Je

zodpovedný za prípravu žiadostí o platbu; prípravu záverečného vyúčtovania.

Zabezpečuje interné hodnotenie projektu z hľadiska plnenia finančných

ukazovateľov. Pripravuje podklady pre projektového manažéra. Celkové

mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - finančný manažér

priemerne odpracuje 163 hodín mesačne/os, po dobu 17 mesiacov (z toho 2

mesiace po ukončení aktivít projektu), celkom 2 771 odpracovaných hodín,

maximálna hodinová sadzba (CCP) 14,90 eur/2 428,70 eur (funkčný plat),

Celková suma 2 428,70*17=41 287,90 eur. Druh pracovného pomeru TPP.

Minimálne 1 zamestnanec pracovať na projekte maximálne na 100% úväzok.

Maximálna jednotková cena je stanovená na základe mzdovej politiky

zamestnávateľa. Položka rozdelená na základe ŽoZZ, v súlade s čerpaním

položky do 31.07.2021.  Čerpaných 19 885,66 EUR.

Riadenie projektu

1.1.1.2.1.1. Finančný manažér 521 - Mzdové výdavky projekt 1 9 530,47 9 530,47

Finančný manažér zodpovedá za finančné riadenie projektu a finančné riadenie

jednotlivých aktivít. Kontroluje čerpanie finančných prostriedkov v projekte. Je

zodpovedný za prípravu žiadostí o platbu; prípravu záverečného vyúčtovania.

Zabezpečuje interné hodnotenie projektu z hľadiska plnenia finančných

ukazovateľov. Pripravuje podklady pre projektového manažéra. Celkové

mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - finančný manažér

priemerne odpracuje 163 hodín mesačne/os, po dobu 20 mesiacov (z toho 3

mesiace po ukončení aktivít projektu), Celková suma 2 428,70*19,5 (august

50% úväzku)= 47 359,65 eur. Druh pracovného pomeru TPP. Minimálne 1

zamestnanec pracovať na projekte maximálne na 100% úväzok. Maximálna

jednotková cena je stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. 

Položka rozdelená na základe ŽoZZ, v súlade s čerpaním položky do

31.3.2022. Čerpaných 9 530,47 EUR.

Riadenie projektu

2 z 14



Príloha č. 3 Dodatku č.5 Zmluvy o NFP

1.1.1.2.1.1.1. Finančný manažér 521 - Mzdové výdavky projekt 1 43 716,60 43 716,60

Finančný manažér zodpovedá za finančné riadenie projektu a finančné riadenie

jednotlivých aktivít. Kontroluje čerpanie finančných prostriedkov v projekte. Je

zodpovedný za prípravu žiadostí o platbu; prípravu záverečného vyúčtovania.

Zabezpečuje interné hodnotenie projektu z hľadiska plnenia finančných

ukazovateľov. Pripravuje podklady pre projektového manažéra. Celkové

mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - finančný manažér

priemerne odpracuje 163 hodín mesačne/os, po dobu 18 mesiacov (z toho 3

mesiace po ukončení aktivít projektu), Celková suma: 2 428,70*18 = 43

716,60 EUR. Druh pracovného pomeru TPP. Minimálne 1 zamestnanec

pracovať na projekte maximálne na 100% úväzok. Maximálna jednotková cena

je stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. 

Riadenie projektu

1.1.1.3. Koordinátor (1,2) 521 - Mzdové výdavky osobohodina 6 863 15,90 99 795,95

Koordinátor technicko - organizačná podpora pri zabezpečení vzdelávania. 

Zabezpečuje vzdelávanie podľa pokynov manažéra pre vzdelávanie. Kontaktný 

bod pre účastníkov školení. Zabezpečuje podklady na školenie, komunikáciu s 

lektorom, priebeh vzdelávacích aktivít podľa pokynov. Celkové mzdové 

náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - Koordinátor v priemere odpracuje  

163 hodín mesačne/os, po dobu 33 mesiacov, celkom 5 379 odpracovaných 

hodín,  maximálna hodinová sadzba (CCP) 15,90 eur, *2 koordinátori = 171 

052,00 Eur. Druh pracovného pomeru TPP. Zamestnanec bude pracovať na 

100% úväzok na projekte. Maximálna jednotková cena je stanovená na 

základe mzdovej politiky zamestnávateľa.

Položka rozdelená na základe ŽoZZ, v súlade s čerpaním položky do 

30.09.2020. Čerpaných 99 795,95 EUR/6 863 osobohodín.

Nevstupuje do limitu na nepriame výdavky.

Riadenie projektu

1.1.1.3.1. Koordinátor (1,2) 521 - Mzdové výdavky projekt 1 77 751,00 16 868,75

Koordinátor technicko - organizačná podpora pri zabezpečení vzdelávania.

Zabezpečuje vzdelávanie podľa pokynov manažéra pre vzdelávanie. Kontaktný

bod pre účastníkov školení. Zabezpečuje podklady na školenie, komunikáciu s

lektorom, priebeh vzdelávacích aktivít podľa pokynov. Celkové mzdové

náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - Koordinátor v priemere odpracuje

163 hodín mesačne/os, po dobu 15 mesiacov, celkom 4 890 odpracovaných

hodín, maximálna hodinová sadzba (CCP) 15,90 eur/2 591,70 eur (funkčný

plat), Celková suma 2 591,70*15*2 koordinátori = 77 751,00 Eur. Druh

pracovného pomeru TPP. Zamestnanec bude pracovať na 100% úväzok na

projekte. Maximálna jednotková cena je stanovená na základe mzdovej

politiky zamestnávateľa.Položka rozdelená na základe ŽoZZ, v súlade s

čerpaním položky od1.10.2020 do 31.01.2021. Čerpaných 16 868,75 EUR.

Nevstupuje do limitu na nepriame výdavky.

Riadenie projektu

1.1.1.3.1.1. Koordinátor (1,2,3,4) 521 - Mzdové výdavky projekt 1 23 539,24 23 539,24

Koordinátor technicko - organizačná podpora pri zabezpečení vzdelávania.

Zabezpečuje vzdelávanie podľa harmonogramu projektu. Kontaktný bod pre

účastníkov školení. Zabezpečuje podklady na školenie, komunikáciu s

lektorom, priebeh vzdelávacích aktivít podľa pokynov. Celkové mzdové

náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - 2591,70 (funkčný plat) po dobu

11 mesiacov a 2591,70 (funkčný plat) po dobu 8 mesiacov . Celková suma 2

591,70*11*2 + 2 591,70*8*2= 98 484,60 Eur. Druh pracovného pomeru

TPP. Zamestnanec bude pracovať na maximálne 100% úväzok na projekte.

Maximálna jednotková cena je stanovená na základe mzdovej politiky

zamestnávateľa. Položka rozdelená na základe ŽoZZ, v súlade s čerpaním

položky od 01.02.2021 do 31.07.2021. Čerpaných 23 539,24 EUR.

Nevstupuje do limitu na nepriame výdavky.

Riadenie projektu
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1.1.1.3.1.1.1. Koordinátor (1,2,3,4) 521 - Mzdové výdavky projekt 1 60 836,31 60 836,31

Koordinátor technicko - organizačná podpora pri zabezpečení vzdelávania.

Zabezpečuje vzdelávanie podľa harmonogramu projektu. Kontaktný bod pre

účastníkov školení. Zabezpečuje podklady na školenie, komunikáciu s

lektorom, priebeh vzdelávacích aktivít podľa pokynov. Celkové mzdové

náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - 2591,70 (funkčný plat) pre 2

koordinátorovpo dobu 18 mesiacov (z toho1 mesiac po ukončení aktivít

projektu), 2591,70 (funkčný plat) pre 1 koordinátora po dobu 17 (z toho 1

mesiac po ukončení aktivít projektu) a 2591,70 (funkčný plat) pre 1

koordinátora po dobu 16 (z toho 1 mesiac po ukončení aktivít projektu) =

spolu 178 827,30 Eur. Druh pracovného pomeru TPP. Zamestnanec bude

pracovať na maximálne 100% úväzok na projekte. Maximálna jednotková cena

je stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. 

Položka rozdelená na základe ŽoZZ, v súlade s čerpaním položky do

31.3.2022. Čerpaných 60 836,31 EUR.

Nevstupuje do limitu na nepriame výdavky.

Riadenie projektu

1.1.1.3.1.1.1.1. Koordinátor (1,2,3,4) 521 - Mzdové výdavky projekt 1 165 868,80 165 868,80

Koordinátor technicko - organizačná podpora pri zabezpečení vzdelávania.

Zabezpečuje vzdelávanie podľa harmonogramu projektu. Kontaktný bod pre

účastníkov školení. Zabezpečuje podklady na školenie, komunikáciu s

lektorom, priebeh vzdelávacích aktivít podľa pokynov. Celkové mzdové

náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - 2 591,70 EUR (funkčný plat) pre 4

koordinátorov po dobu 16 mesiacov a 2 591,70 EUR (funkčný plat) (z toho 1

mesiac po ukončení aktivít projektu) = spolu 165 868,80 EUR. Druh

pracovného pomeru TPP. Zamestnanec bude pracovať na maximálne 100%

úväzok na projekte. Maximálna jednotková cena je stanovená na základe

mzdovej politiky zamestnávateľa. 

Nevstupuje do limitu na nepriame výdavky.

Riadenie projektu

1.1.1.4. Manažér/i pre monitorovanie 521 - Mzdové výdavky osobohodina 2 065 12,50 25 812,50

Manažér/i pre monitorovanie (vzhľadom na regionálne rozmiestnenie 

vzdelávacích aktivít v rovnakom čase nevylučujeme možnosť uzavrieť dohodu 

s viacerými osobami) - Zodpovedá za riadenie monitorovania, správne 

sledovanie plnenia indikátorov, pravidelné vyhodnocovanie, prípravu 

podkladov do pravidelných monitorovacích správ, vypracovanie monitorovacích 

správ, inovuje riešenia a pripravuje podklady pre zmeny v realizácii projektu 

ak je to v rámci strategického vnímania realizácie projektu potrebné, 

pripravuje podklady pre archiváciu do projektu v svojej oblasti. Celkové 

mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa max. odpracuje 350 

hodín/ročne, po dobu 3 rokov, celkom 1 050  odpracovaných hodín, CCP = 

12,50 eur. Celková suma 13 125,00 eur. Druh pracovného pomeru dohoda 

mimopracovného pomeru. Maximálna jednotková cena je stanovená na 

základe mzdovej politiky zamestnávateľa.

Položka navýšená na základe ŽoZZ, v súlade s čerpaním položky do 

30.09.2020 o 315 osobohodín, t.j. 3 937,50 Eur. Čerpaných 10 862,88 EUR/ 

875 osobohodín.  Položka opätovne navýšená na základe ŽoZZ o 350 osobo 

hodín na vykonávanie činností v roku 2022 t.j. 4375 Eur. 

Položka navýšená - dodatok č. 5 o 350 osobohodín na vykonávanie činností v 

roku 2023, t.j. 4375 EUR.

Riadenie projektu

1.1.1.5. Manažér/i pre VO 521 - Mzdové výdavky osobohodina 187 16,19 2 782,38

Pracovník/ci VO (vzhľadom na veľký rozsah zákaziek, ktoré budú 

pripravované v rovnakom čase nevylučujeme možnosť uzavrieť dohodu s 

viacerými osobami). Zodpovedá za realizáciu celého procesu verejného 

obstarávania, vrátane elektronického trhoviska, predprípravu a plánovanie VO, 

organizovanie a vyhodnocovanie ponúk v procese verejného obstarávateľa, 

dohliadanie na dodržiavanie postupov stanovených zákonom o verejnom 

obstarávaní, zabezpečovanie evidencie, ukladanie a ochrana registratúrnych 

záznamov o verejnom obstarávaní, zabezpečovanie zverejňovania informácií v 

súlade s platnou legislatívou. Celkové mzdové náklady vrátane odvodov 

zamestnávateľa max. odpracuje 450 hodín po dobu 2 rokov,  CCP =  16,19 

eur. Celková suma 7 285,50 eur. Druh pracovného pomeru dohoda mimo 

pracovného pomeru. Maximálna jednotková cena je stanovená na základe 

mzdovej politiky zamestnávateľa.

Čerpaných 2 782,38 Eur / 187 osobohodín.

Riadenie projektu

1.1.2. Administratívny personál 90 074,95
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1.1.2.1. Projektový asistent 521 - Mzdové výdavky osobohodina 3 735 11,00 37 986,42

Projektový asistent vykonáva všetky administratívne a podporné práce 

podľa pokynov manažéra pre vzdelávanie a projektového manažéra. Vykonáva 

administratívno-technickú podporu najmä pri organizovaní školení, 

vyhodnocovaní školení, zabezpečení administratívnych náležitostí projektu pre 

potreby prípravy žiadostí o platbu (napr. prezentačné listiny zo školení, faktúry 

za školenia, kópie dohôd s lektormi  a pod.). Intenzívne komunikuje taktiež s 

projektovým tímom a poskytuje administratívnu podporu v zmysle pokynov.  

Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - Projektový 

asistent v priemere odpracuje  163 hodín mesačne/os, po dobu 33 

mesiacov, celkom 5 379 odpracovaných hodín,  maximálna hodinová sadzba 

(CCP) 11,00 eur, spolu 59 169,00 Druh pracovného pomeru TPP. Zamestnanec 

bude pracovať na 100% úväzok na projekte. Maximálna jednotková cena je 

stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa.

Položka rozdelená na základe ŽoZZ, v súlade s čerpaním položky do 

30.09.2020. Čerpaných 37 986,42 EUR/3 735 osobohodín.

Riadenie projektu

1.1.2.6. … Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00 Riadenie projektu

1.1.2.1.1. Projektový asistent 521 - Mzdové výdavky projekt 1 28 688,00 15 028,68

Projektový asistent vykonáva všetky administratívne a podporné práce podľa

pokynov manažéra pre vzdelávanie a projektového manažéra. Vykonáva

administratívno-technickú podporu najmä pri organizovaní školení,

vyhodnocovaní školení, zabezpečení administratívnych náležitostí projektu pre

potreby prípravy žiadostí o platbu (napr. prezentačné listiny zo školení, faktúry

za školenia, kópie dohôd s lektormi a pod.). Intenzívne komunikuje taktiež s

projektovým tímom a poskytuje administratívnu podporu v zmysle pokynov.

Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - Projektový

asistent v priemere odpracuje 163 hodín mesačne/os, po dobu 16 mesiacov,

celkom 2 608 odpracovaných hodín, maximálna hodinová sadzba (CCP) 11,00

eur/1 793 eur (funkčný plat), Celková suma 1 793*16= spolu 28 688,00 Eur.

Druh pracovného pomeru TPP. Zamestnanec bude pracovať na 100% úväzok

na projekte. Maximálna jednotková cena je stanovená na základe mzdovej

politiky zamestnávateľa. Položka rozdelená na základe ŽoZZ, v súlade s

čerpaním položky do 31.07.2021.  Čerpaných 15 028,68 EUR.

Riadenie projektu

1.1.2.1.1.1. Projektový asistent 521 - Mzdové výdavky projekt 1 4 785,85 4 785,85

Projektový asistent vykonáva všetky administratívne a podporné práce podľa

pokynov manažéra pre vzdelávanie a projektového manažéra. Vykonáva

administratívno-technickú podporu najmä pri organizovaní školení,

vyhodnocovaní školení, zabezpečení administratívnych náležitostí projektu pre

potreby prípravy žiadostí o platbu (napr. prezentačné listiny zo školení, faktúry

za školenia, kópie dohôd s lektormi a pod.). Intenzívne komunikuje taktiež s

projektovým tímom a poskytuje administratívnu podporu v zmysle pokynov.

Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa -1 793 eur

(funkčný plat). Projektový asistent v priemere odpracuje 163 hodín

mesačne/os, po dobu 20 mesiacov (z toho 3 mesiace po ukončení aktivít

projektu). Celková suma 1 793*20= spolu 35 860,- Eur. Druh pracovného

pomeru TPP. Zamestnanec bude pracovať na 100% úväzok na projekte.

Maximálna jednotková cena je stanovená na základe mzdovej politiky

zamestnávateľa. 

Položka rozdelená na základe ŽoZZ, v súlade s čerpaním položky do

31.3.2022.  Čerpaných: 4 785,85 EUR.

Riadenie projektu

1.1.2.1.1.1.1. Projektový asistent 521 - Mzdové výdavky projekt 1 32 274,00 32 274,00

Projektový asistent vykonáva všetky administratívne a podporné práce podľa

pokynov manažéra pre vzdelávanie a projektového manažéra. Vykonáva

administratívno-technickú podporu najmä pri organizovaní školení,

vyhodnocovaní školení, zabezpečení administratívnych náležitostí projektu pre

potreby prípravy žiadostí o platbu (napr. prezentačné listiny zo školení, faktúry

za školenia, kópie dohôd s lektormi a pod.). Intenzívne komunikuje taktiež s

projektovým tímom a poskytuje administratívnu podporu v zmysle pokynov.

Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa 1 793 EUR (funkčný

plat). Projektový asistent v priemere odpracuje 163 hodín mesačne/os, do

9/2022, t.j. 18 mesiaca (z toho 3 mesiace po ukončení aktivít projektu).

Celková suma 1793 EUR * 18= 32 274 EUR. Druh pracovného pomeru TPP.

Zamestnanec bude pracovať na 100% úväzok na projekte. Maximálna

jednotková cena je stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. 

Riadenie projektu

1.2. Cestovné náhrady 4 155,00
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1.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v 

súlade s platnými limitmi) 
512 - Cestovné náhrady projekt 1 4 155,00 4 155,00

Zamestnanci v rámci rozpočtovej položky - Riadiaci personál a Administratívny 

personál (najmä koordinátori) -  budú v rámci pracovnej činnosti cestovať po 

území SR. Náklady na cesty sa budú pohybovať o 0,75 Eur za MHD lístok až po 

cestovné Bratislava - Košice a späť vrátane MHD - 39,50 Eur.  V aktuálnom 

čase sa nedá určit presná trasa, a teda ani presná suma jednotlivých jázd. 

Vyúčtovanie bude prebiehať na základe reálnych ciest zamestnancov v zmysle 

platnej legislatívy. Výpočet pre potreby projektu - priemerné ceny za krátke a 

dlhé jazdy (viď Prieskum trhu) s predpokladaným počtom jázd. Predpokladaný 

počet jázd 150 * cena za 1 jazdu 27,70 Eur =4 155,00 Eur. Cena stanovená 

prieskumom trhu. 

Riadenie projektu

1.3. Dodávka služieb - personálne výdavky 0,00

1.4. Ostatné výdavky 8 279,97

1.4.1. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál projekt 0 0,00 0,00 Riadenie projektu

1.4.2. Nájom priestorov pre administráciu projektu 518 - Ostatné služby projekt 1 8 279,97 8 279,97

Zamestnanci podieľajúci sa na projektovom a odbornom riadení a manažovaní 

projektu, ktorí sú v projekte zapojení na 100 % úväzok budú z nedostatočných 

kapacitných dôvodov svoju činnosť vykonávať v prenajatých priestoroch MS 

SR. Jednotková cena za m2/mesiac = 11,40 Eur, 1 zamestnanec má nárok na 

13 m2.

Finančný manažér – 13 m2 *11,40 * 35 mesiacov = 5 187,00 Eur

Manažér pre vzdelávanie – 13 m2 *11,40 * 35 mesiacov = 5 187,00 Eur 

Projektový asistent - 13 m2 *11,40 * 33 mesiacov = 4 890,60 Eur 

Projektový manažér – 13 m2 11,40 * 33 mesiacov = 4 890,60 Eur (alebo iní 

zamestnaci podľa potreby viď. matica personálneho zabezpečenia)

Cena spolu – 20 155,20 Eur

Cena stanovená v zmysle ZMLUVY O NÁJME

uzavretej podľa § 3 zákona č. 116/1990

Zb. o nájme a podnájme nebytových

priestorov v znení neskorších predpisov.

Čerpanie 8 279,97 Eur.

Riadenie projektu

1.5. Informovanie a komunikácia 0,00

1.6. Zariadenie/vybavenie projektu (mimo krížového financovania) - nepriame výdavky 0,00

1.7. Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného  majetku - nepriame výdavky 0,00

1. Spolu 747 853,72
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2. Zariadenie/vybavenie projektu - priame výdavky

2.2.
Zariadenie/vybavenie  (mimo krížového 

financovania)
0,00

2. Spolu 0,00

3. Aktivita 1 - Vzdelávanie 

3.1.
Personálne výdavky interné - odborné 

činnosti
524 971,04

3.1.1. Manažér pre vzdelávanie 521 - Mzdové výdavky osobohodina 4 080 21,20 82 592,80

Manažér pre vzdelávanie - zodpovedá za vytváranie plánu školení spolu s 

dotknutými oddeleniami. Kompletné organizačné zabezpečenie vzdelávania, 

komunikácia s dodávateľmi, súdmi a ich osobnými úradmi, výber lektorov. 

Kontrola priebehu školení. Vyhodnocovanie zrealizovaných školení z hľadiska 

organizácie, efektívnosti, kvality školenia a spokojnosti zamestnancov. 

Spolupráca s projektovým tímom na napĺňaní ukazovateľov a finančnom 

čerpaní projektu. Zabezpečenie zbierania a tvorenia Znalostnej databázy. 

Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa -  manažér pre 

vzdelávanie v priemere odpracuje  163 hodín mesačne/os, po dobu 35 

mesiacov (nástup 3/2018), celkom 5 705 odpracovaných hodín,  maximálna 

hodinová sadzba (CCP) 21,20 eur, Celková suma 120 946,00 Eur. Druh 

pracovného pomeru TPP. Zamestnanec bude pracovať na 100% úväzok na 

projekte. Maximálna jednotková cena je stanovená na základe mzdovej 

politiky zamestnávateľa.

Položka rozdelená na základe ŽoZZ a skutočnej potreby finančných 

prostriedkov v čase od 1.2.2020 do 31.12.2020, vzhľadom na ukončenie 

pracovného pomeru predchádzajúceho zamestnanca, čerpanie položky do 

30.09.2020 82 592,80 EUR/4 080 osobohodín.

Aktivita 1

3.1.1.1. Manažér pre vzdelávanie 521 - Mzdové výdavky projekt 1 38 011,60 0,00

Manažér pre vzdelávanie - zodpovedá za vytváranie plánu školení spolu s 

dotknutými oddeleniami. Kompletné organizačné zabezpečenie vzdelávania, 

komunikácia s dodávateľmi, súdmi a ich osobnými úradmi, výber lektorov. 

Kontrola priebehu školení. Vyhodnocovanie zrealizovaných školení z hľadiska 

organizácie, efektívnosti, kvality školenia a spokojnosti zamestnancov. 

Spolupráca s projektovým tímom na napĺňaní ukazovateľov a finančnom 

čerpaní projektu. Zabezpečenie zbierania a tvorenia Znalostnej databázy. 

Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa -  manažér pre 

vzdelávanie v priemere odpracuje  163 hodín mesačne/os, po dobu 11 

mesiacov (nástup 2/2021), celkom 1 793 odpracovaných hodín,  maximálna 

hodinová sadzba (CCP) 21,20 eur/3 455,60 eur (funkčný plat), Celková suma 

3 455,60 * 11 = 38 011,60 Eur. Druh pracovného pomeru TPP. Zamestnanec 

bude pracovať na 100% úväzok na projekte. Maximálna jednotková cena je 

stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Na základe Dodatku č. 

3 položka zrušená.

Aktivita 1

3.1.2. Manažér ľudských zdrojov a technickej podpory 521 - Mzdové výdavky osobohodina 4 215 15,90 53 401,46

Manažér ľudských zdrojov a technickej podpory -  zabezpečuje 

personálnu agendu školení v systéme SAP. Ide najmä o nastavenie 

funkcionalít pre potreby školení, zabezpečenie tvorby dokumentov 

prostredníctvom systému, reportov, nahadzovanie údajov do SAP, technické a 

administratívne zabezpečenie organizácie školení prostredníctvo systému SAP. 

Zabezpečenie odborných podkladov  personálnej agendy pre personálne a 

mzdové oddelenie.  Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa 

- Manažér ľudských zdrojov a technickej podpory v priemere odpracuje  163 

hodín mesačne/os, po dobu 33 mesiacov, celkom 5 379 odpracovaných hodín,  

maximálna hodinová sadzba (CCP) 15,90 eur, Celková suma 85 526,10 Eur. 

Druh pracovného pomeru TPP. Zamestnanec bude pracovať na 100% úväzok 

na projekte. Maximálna jednotková cena je stanovená na základe mzdovej 

politiky zamestnávateľa.

Položka rozdelená na základe ŽoZZ, v súlade s čerpaním položky do 

30.09.2020. Čerpaných 53 401,46 EUR/4 215 osobohodín.

Aktivita 1
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3.1.2.1. Manažér ľudských zdrojov a technickej podpory 521 - Mzdové výdavky projekt 1 22 768,64 22 768,64

Manažér ľudských zdrojov a technickej podpory -  zabezpečuje personálnu 

agendu školení v systéme SAP. Ide najmä o nastavenie funkcionalít pre 

potreby školení, zabezpečenie tvorby dokumentov prostredníctvom systému, 

reportov, nahadzovanie údajov do SAP, technické a administratívne 

zabezpečenie organizácie školení prostredníctvo systému SAP. Zabezpečenie 

odborných podkladov  personálnej agendy pre personálne a mzdové 

oddelenie.  Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - 

Manažér ľudských zdrojov a technickej podpory v priemere odpracuje  163 

hodín mesačne/os, po dobu 16 mesiacov, celkom 2 608 odpracovaných hodín,  

maximálna hodinová sadzba (CCP) 15,90 eur/2 591,70 eur (funkčný plat), 

Celková suma 2 591,70 * 16 = 41 467,20 Eur. Druh pracovného pomeru TPP. 

Zamestnanec bude pracovať na 100% úväzok na projekte. Maximálna 

jednotková cena je stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. 

Položka rozdelená na základe ŽoZZ, v súlade s čerpaním položky do 

31.07.2021.  Čerpaných 22 768,64 EUR.

Aktivita 1

3.1.2.1.1. Manažér ľudských zdrojov a technickej podpory 521 - Mzdové výdavky projekt 1 17 849,64 17 849,64

Manažér ľudských zdrojov a technickej podpory -  zabezpečuje personálnu 

agendu školení v systéme SAP. Ide najmä o nastavenie funkcionalít pre 

potreby školení, zabezpečenie tvorby dokumentov prostredníctvom systému, 

reportov, nahadzovanie údajov do SAP, technické a administratívne 

zabezpečenie organizácie školení prostredníctvo systému SAP. Zabezpečenie 

odborných podkladov  personálnej agendy pre personálne a mzdové 

oddelenie.  Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - 

Manažér ľudských zdrojov a technickej podpory v priemere odpracuje  163 

hodín mesačne/os, po dobu 20 mesiacov (z toho 3 mesiace po ukončení aktivít 

projektu), celkom 2 608 odpracovaných hodín, 2 591,70 eur (funkčný plat), 

Celková suma 2 591,70 * 20 = 51 834,- Eur. Druh pracovného pomeru TPP. 

Zamestnanec bude pracovať na 100% úväzok na projekte. Maximálna 

jednotková cena je stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. 

Položka rozdelená na základe ŽoZZ, v súlade s čerpaním položky do 

31.3.2022.  Čerpaných 17 849,64 EUR.

Aktivita 1

3.1.2.1.1.1. Manažér ľudských zdrojov a technickej podpory 521 - Mzdové výdavky projekt 1 25 917,00 25 917,00

Manažér ľudských zdrojov a technickej podpory -  zabezpečuje personálnu 

agendu školení v systéme SAP. Ide najmä o nastavenie funkcionalít pre 

potreby školení, zabezpečenie tvorby dokumentov prostredníctvom systému, 

reportov, nahadzovanie údajov do SAP, technické a administratívne 

zabezpečenie organizácie školení prostredníctvo systému SAP. Zabezpečenie 

odborných podkladov  personálnej agendy pre personálne a mzdové 

oddelenie.  Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - 

Manažér ľudských zdrojov a technickej podpory v priemere odpracuje  163 

hodín mesačne/os, po dobu 10 mesiacov, 2 591,70 EUR (funkčný plat), 

Celková suma: (2 591,70 EUR*10) = 25 917 EUR. Druh pracovného pomeru 

TPP. Zamestnanec bude pracovať na 100% úväzok na projekte. Maximálna 

jednotková cena je stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. 

3.1.3. Lektor I. 521 - Mzdové výdavky osobohodina 550 33,73 18 551,50

Lektori I. budú zabezpečovať prednáškovú/lektorskú činnosť v rámci 

špecializovaného vzdelávania a prevádzkového vzdelávania.  Lektor spadajúci 

do kategórie odborník/senior prax viac ako 5 rokov. Počet hodín stanovený 

predpokladaným počtom školení a prípravy (Kurz riadiacej a tútorskej 

supervízie, Riešenie konfliktov v mediácii a nácvik komunikačných zručností, 

Kurz probačných a mediačných úradníkov k získaniu zručností na realizáciu 

sociálneho výcviku, Špecializované vzdelávanie, VO workshop). Druh 

pracovného pomeru dohoda mimopracovného pomeru. Maximálna jednotková 

cena je stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Položka  

navýšená na základe ŽoZZ  o 70 osobo hodín na vykonávanie činností v roku 

2022 t.j. 2 361,10Eur.

Aktivita 1
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3.1.4. Lektor II. 521 - Mzdové výdavky osobohodina 4 000 40,49 161 960,00

Lektori II. budú zabezpečovať prednáškovú/lektorskú činnosť v rámci 

špecializovaného vzdelávania a prevádzkového vzdelávania.  Lektor spadajúci 

do kategórie Expert č. 1 prax viac ako 8 rokov/alebo akademický titul a prax 

min. 5 rokov. Počet hodín stanovený predpokladaným počtom školení a 

prípravy (Kurz riadiacej a tútorskej supervízie, Riešenie konfliktov v mediácii a 

nácvik komunikačných zručností, Kurz probačných a mediačných úradníkov k 

získaniu zručností na realizáciu sociálneho výcviku, Špecializované 

vzdelávanie, VO workshop). Druh pracovného pomeru dohoda 

mimopracovného pomeru. Maximálna jednotková cena je stanovená na 

základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Položka  navýšená na základe ŽoZZ  

o 675 osobo hodín na vykonávanie činností v roku 2022 t.j. 27 330,75 Eur.

Aktivita 1

3.1.4.1. Lektor II. 521 - Mzdové výdavky osobohodina 3 000 47,31 141 930,00

Lektori II. budú zabezpečovať prednáškovú/lektorskú činnosť Vzdelávanie 

mäkkých zručností – predpokladáme 6 modulov z toho 1 x dvojdňový a 5 x 

jednodňový. Počet dvojdňových školení - 60, Počet jednodňových školení - 

100. Každého školenia sa zúčastní cca 12 frekventantov vzdelávania.  Lektor 

spadajúci do kategórie Expert č. 1 - mimoriadne kvalifikovaný expert v 

predmetnej oblasti (minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa) prax viac 

ako 8 rokov v požadovanom odbore získanej po príslušnej kvalifikácii. Počet 

hodín stanovený predpokladaným počtom školení a potrebnej prípravy na 

školenia ako i vytvorenie jednotných podkladov ku vzdelávaniu. Druh 

pracovného pomeru dohoda mimopracovného pomeru. Maximálna jednotková 

cena je stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. 

3.2. Cestovné náhrady 1 385,00

3.2.1. Prevádzka vozidla organizácie projekt 0 0,00 0,00 Aktivita 1
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3.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v 

súlade s platnými limitmi) 
512 - Cestovné náhrady projekt 1 1 385,00 1 385,00

Zamestnanci v rámci rozpočtovej položky - Personálne výdavky interné - 

odborné činnosti  budú v rámci pracovnej činnosti cestovať po území SR. 

Náklady na cesty sa budú pohybovať o 0,75 Eur za MHD lístok až po cestovné 

Bratislava - Košice a späť vrátane MHD - 39,50 Eur.  V aktuálnom čase sa 

nedá určit presná trasa a teda ani presná suma jednotlivých jázd. Vyúčtovanie 

bude prebiehať na základe reálnych ciest zamestnancov a lektorov v zmysle 

platnej legislatívy. Výpočet pre potreby projektu - priemerné ceny za krátke a 

dlhé jazdy (viď Prieskum trhu) s predpokladaným počtom jázd. Predpokladaný 

počet jázd 50 * cena za 1 jazdu 27,70 Eur =1 385,00 Eur. Cena stanovená 

prieskumom trhu.

Aktivita 1

3.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v 

súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby
projekt 0 0,00 0,00

3.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky 

(odborné činnosti)
0,00

3.3.1.
Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 

personálu podľa aktivít projektu
osobohodina 0 0,00 0,00

3.3.2. … Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00

3.4. Ostatné výdavky - priame 349 712,37

3.4.1.
Nájom priestorov na realizáciu aktivity 1 

Vzdelávanie
518 - Ostatné služby projekt 1 0,00 0,00

Predpokladáme, že vzdelávacie aktivity budú prebiehať regionálne v rámci 

celého Slovenska. Pre potreby plynulého chodu súdov a zároveň plynulého 

chodu vzdelávania budú niektoré vzdelávacie aktivity prebiehať v externých 

priestoroch (často sa na súdoch využíva práve pojednávacia miestnosť ako 

"učebňa" preto je potrebné počítať s obsadenosťou a nedostupnosťou 

priestorov jednotlivých súdov) Počet školiacích aktivít vykonávaných v 

mimorezortných priestoroch  bol stanovený odborným odhadom. 

Predpokladaná cena je 117,6 Eur za prenajatý školiaci priestor (školiaca 

miestnosť priemerne pre 30 ľudí) * 497 dní  (cca 8 hod)= 58 447,20 Eur  Cena 

stanovená prieskumom trhu. 

Aktivita 1

3.4.2. Jazykové vzdelávanie AJ 518 - Ostatné služby projekt 1 39 600,00 26 325,00

Anglický jazyk skupinové vzdelávanie:

Predpokladaný počet ľudí v jednej skupine/kurze: 6 

Predpokladaný počet otvorených skupín/kurzov: 15 kurzov 

Predpokladaný počet účastníkov spolu: 90 

Predpokladaný počet vyučovacích hodín spolu (15 kurzov): 360 hodín (1hod = 

45 min.) 1 kurz = 24 hodín

Predpokladaná cena s DPH v zmysle priekumu trhu = 9 720 Eur

Anglický jazyk konverzácie:

Predpokladaný počet ľudí v jednej skupine/kurze: 6 

Predpokladaný počet otvorených skupín/kurzov: 10 kurzov 

Predpokladaný počet účastníkov spolu: 60 

Predpokladaný počet vyučovacích hodín spolu (10 kurzov): 240 hodín (1hod = 

45 min.) 1 kurz = 24 hodín

Predpokladaná cena s DPH v zmysle priekumu trhu = 10 080 Eur

Anglický jazyk individuálne vzdelávanie:

Predpokladaný počet ľudí v jednej skupine/kurze:1

Predpokladaný počet otvorených skupín/kurzov: 5 kurzov 

Predpokladaný počet účastníkov spolu:5 

Predpokladaný počet vyučovacích hodín spolu:(150 hodín/osoba (5*150 = 750 

hod)

Predpokladaná cena DPH v zmysle priekumu trhu = 19 800 Eur.  Položka 

upravená na základe Zmluvy o poskytovaní jazykového vzdelávania - anglický 

jazyk

Aktivita 1
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3.4.3. Jazykové vzdelávanie NJ 518 - Ostatné služby projekt 1 12 600,00 8 400,00

Nemecký jazyk skupinové vzdelávanie:

Predpokladaný počet ľudí v jednej skupine/kurze: 6 

Predpokladaný počet otvorených skupín/kurzov: 5 kurzov (detail 

harmonogramu viď tabuľka)

Predpokladaný počet účastníkov spolu: 30 

Počet vyučovacích hodín spolu (5 kurzov): 120 hodín (1hod = 45 min.)  1 kurz 

= 24 hodín

Predpokladaná cena s DPH v zmysle priekumu trhu = 3 600 Eur

Nemecký jazyk individuálne vzdelávanie:

Predpokladaný počet ľudí v jednej skupine/kurze:1

Predpokladaný počet otvorených skupín/kurzov: 2 kurzy (detail 

harmonogramu viď tabuľka)

Predpokladaný počet účastníkov spolu 2

Predpokladaný počet vyučovacích hodín: 150 hodín/osoba (2*150 = 300 hod)

Predpokladaná cena s DPH v zmysle priekumu trhu = 9 000 Eur. Položka 

upravená na základe Zmluvy o poskytovaní jazykového vzdelávania - nemecký 

jazyk  

Aktivita 1

3.4.4. Jazykové vzdelávanie FJ 518 - Ostatné služby projekt 1 7 920,00 5 184,00

Francúzsky jazyk skupinové vzdelávanie:

Predpokladaný počet ľudí v jednej skupine/kurze: 6 

Predpokladaný počet otvorených skupín/kurzov: 10 kurzov 

Predpokladaný počet účastníkov spolu 60 

Predpokladaný počet vyučovacích hodín spolu (10 kurzov): 240 hodín (1hod = 

45 min.)  1 kurz = 24 hodín

Predpokladaná cena s DPH v zmysle priekumu trhu = 7 920,00 Eur. Položka 

upravená na základe Zmluvy o poskytovaní jazykového vzdelávania - 

francúzky jazyk  

Aktivita 1
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3.4.5. Manažérske vzdelávanie 518 - Ostatné služby projekt 1 301 440,00 134 784,00

Manažérske vzdelávanie – predpokladáme  5 x dvojdňový modul na mieru. 

Účastnícky poplatok za 1 deň modulu = 157,00 Eur *10 dní (celý cyklus) = 1 

570 Eur*192 účastníkov = 301 440,00 Eur  vrátane potrebných konzultácií 

(napr.úvodná, záverečná a i.) Cena stanovená prieskumom trhu. Položka 

upravená na základe Zmluvy o poskytovaní vzdelávacích služieb č. MS/8/2021-

32 - dátum účinnosti 20.2.2021. Položka znížená o finančnú opravu 25% (44 

328,- EUR)  na základe Správy z kontroly  - Štandardná ex-post kontrola VO.

Aktivita 1

3.4.6. Vzdelávanie pre rozvoj mäkkých zručností 518 - Ostatné služby projekt 1 319 600,00 0,00

Vzdelávanie mäkkých zručností – predpokladáme 6 modulov z toho 1 x 

dvojdňový a 5 x jednodňový na mieru. Počet dvojdňových školení - 60, Počet 

jednodňových školení - 100. Každého školenia sa zúčastní cca 12 

frekventantov.

60 kurzov * 12 účastníkov = 720 účastníkov * 280 Eur = 201 600,00 Eur; 

100 kurzov * 12 účastníkov = 1 200,00 účastníkov * 140 Eur = 168 000,00 

Eur;

Spolu 369 600,00 Eur Cena stanovená prieskumom trhu. Cena znížená na 

základe poslednéhu prieskumu cena uskutočneného v roku 2021. 

Položka zrušená vzdelávanie bude financované formou personálnych 

výdavkov.

Aktivita 1

3.4.7. IKT vzdelávanie 518 - Ostatné služby projekt 1 175 019,37 175 019,37

Súbor predpokladaných IKT užívateľských a technických školení 

(predpokladaný zoznam školení a predpokladaný počet frekventantov sa 

nachádza v Opise projektu a zoznam je aj súčasťou Záznamu o vykonaní 

prieskumu trhu). Cena je stanovená prieskumom trhu. Aktivita 1

3.5. Podpora účastníkov projektu 241 606,47

3.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre 

účastníkov projektu (domáce, zahraničné cesty)
512 - Cestovné náhrady projekt 1 142 095,93 142 095,93

Diéty (zahraničné) - v rámci zahraničného vzdelávania a zdieľania know-how 

na "zahraničné cesty" vycestuje v roku 2018 57 osôb do rôznych krajín (okrem 

tých ktoré sú vymenované v rámci leteniek pôjde o Rakúsko, ČR a i.) V roku 

2019 a 2020 o cca 20 % viac t.j. 194 osôb v priemere na cca 6 dní (2 až 30 

dní) do rôznych krajín a to je 

1 164 dní. Cena za diéty/deň sa pohybuje od 35 Eur do 45 Eur. 

V zmysle naplánovaných ciest ide priemerne o cca 40 EUR/ deň * 1 

164 dní = 46 560,00 Eur

Ubytovanie  - prepočet rovnaký ako pre diéty t.j. 1 164 nocí * predpokladaná 

priemerná cena za 1 noc - 126 Eur = 146 664 Eur  Maximálna výška 

oprávnených výdavkov nepresiahne hodnotu stanovenú EK v bode 2.3 

dokumentu prístupného na web stránke:  

http://ec.europa.eu/chafea/documents/consumers/exo-2015-rules-

reimbursement_en.pdf

Transfer (zahraničný)- autobus, trolejbus električka, minibus a iné dostupné 

v danej krajine, v nevyhnutných prípadoch individuálna preprava formou taxi 

(napr. prílety v neskorých nočných hodinách a pod.) Pri plánovanom počte 173 

leteniek t.j 173 ľudí * 28,60 (2 transfery )= 4 947,80 Eur. V zmysle 

naplánovaných ciest v priemere v zahraničí pobudnú spolu 1164 dní  * 4,4 

(priemerný náklad na MHD na 1 deň) = 5 121,6 Eur. Cena určená na základe 

doterajších reálnych vyúčtovaní  za najfrekventovanejšie krajiny. Cena bude 

vyúčtovavaná v reálnom čase a v reálnej výške, cena lístkov transferu sa 

pohybuje rôzne od typu krajiny a typu transferu od 1,5 Eur až po 70 Eur. 

Detailny výpočet viď. prieskum trhu.  Cena spolu za transfer je 10 069,4 Eur. 

Ceny stanovené prieskumom trhu a použitím reálne vyúčtovaných 

cestovných náhrad. V zmysle Dodatku č.3 položka navýšená o sumu 409,25 

Eur z dôvodu navýšenia cien energií a služieb súvisiacich s cestovnými 

náhradami. V zmysle Dodatku č.4 položka navýšená o sumu 1 487,46 Eur z 

dôvodu navýšenia cien energií a služieb súvisiacich s cestovnými náhradami. 

Čerpanie položky do 31.12.2021 v sume: 41 650,69 EUR + 65 445,24 EUR 

(chybné priradenie z iných rozp. položiek) + 35 000 EUR do konca realizácie 

Aktivity 1. = výsledná suma: 142 095,93 EUR. Položka znížená z dôvodu 

nižšieho čerpania finančných prostriedkov na položke.

Aktivita 1

12 z 14



Príloha č. 3 Dodatku č.5 Zmluvy o NFP

3.5.2. Letenky 518 - Ostatné služby projekt 1 25 000,00 25 000,00

Letenky – predpokladáme, že v rámci zahraničného vzdelávania a zdieľania 

know-how sa bude lietať najmä v rámci krajín Rady Európy (hlavne Belgicko, 

Španielsko, Veľká Británia, Taliansko, Holandsko, Dánsko, Portugalsko, 

Francúzsko, Nemecko, Poľsko a iné) v roku 2018 plánujeme zakúpiť v zmysle 

naplánovaných vzdelávacích aktivít 51 obojsmerných leteniek. V roku 2019 a 

2020 o cca 20 % viac t.j. spolu 173 leteniek. Ceny leteniek na základe ponuky 

od zmluvného partnera sa pohybujú od 250 EUR do 650 EUR. Cena leteniek 

bola stanovená  priemerom  z ponuky zmluvného dodávateľa (detail viď v 

prieskume trhu) Cena jednej obojsmernej letenky vrátane všetkých poplatkov 

je 461 EUR. Spolu 173 leteniek*461 Eur = 79 753,00 Eur    

Čerpanie položky do 31.12.2021 v sume: 18 191,83 EUR - 18 191,83 EUR 

(výdavok bol priradený v ITMS na rozpočtovú položku 3.5.1.) + 25 000 EUR do 

konca realizácie Aktivity 1. = výsledná suma: 25 000 EUR. Položka znížená z 

dôvodu nižšieho čerpania finančných prostriedkov na položke.

Aktivita 1

3.5.3.
Výdavky na zahraničné vzdelávanie (školné 

poplatky, vstupné poplatky)
518 - Ostatné služby projekt 1 38 572,70 38 572,70

Poplatky za vstupy na zahraničné vzdelávanie (školenia, konferencie 

stáže a i. vzdelávania) sa v zmysle predpoklaných naplánovaných akcií na rok 

2018 v závislosti od konkrétneho druhu pohybujú od 0,00 Eur (napr. stáže) až  

po 3 600 Eur. V priemere na jednu osobu sa cena pohybuje okolo  700 Eur (po 

zaokrúhlení). V roku 2018 je naplánovaných 40 vzdelávacích akcií a v rokoch 

2019 a 2020 cca o 20 % viac. Spolu plánovaných približne 136 vzdelávacích 

akcií na ktorých sa spolu zúčastní 173 osôb tj. 700 Eur * 173 osôb/vstupov je 

121 100 Eur. Cena stanovaná prieskumom trhu. 

Čerpanie položky do 31.12.2021 v sume: 50 826,11 EUR - 47 253,41 EUR + 

35 000 EUR do konca realizácie Aktivity 1. = výsledná suma: 38 572,70 EUR. 

Položka znížená z dôvodu zníženého čerpania.

Aktivita 1

3.5.4. Knihy 112 - Zásoby projekt 1 2 343,72 2 343,72

Predpokladáme zakúpenie 33 odborných titulov (spolu 36 kníh) od rôznych 

autorov v zmysle opisu projektu. Zoznam viď. príloha č. 4 Záznam o vykonaní 

priskumu trhu. Aktivita 1
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Príloha č. 3 Dodatku č.5 Zmluvy o NFP

3.5.5. Školiace potreby pre účastníkov 518 - Ostatné služby projekt 1 22 402,50 22 402,50

Balíček školiacich potrieb pre frekventantov vzdelávacích aktivít (USB - 

elektronický prenos školiacích meteriálov, zápisník - na poznámky zo školenia, 

pero - na zapisovanie poznámok) vrátane potlače. Cena stanovená na základe 

prieskumu trhu. Počet balíčkov 4 000 ks * 7,188 Eur = 28 752,00 Eur
Aktivita 1

3.5.6. Občerstvenie pre účastníkov 518 - Ostatné služby projekt 1 11 191,62 11 191,62

Predpokladáme, že sa kumulatívne na vzdelávacích aktivitách zúčastní 

približne 9 000 účastníkov. Odhadujeme, že približne 4000 účastníkom, ktorí 

sa zúčastnia na interných školeniach (v závislosti od školenia - jeho dĺžky, 

organizátora a i.) bude počas školiacich aktivít zabezpečené drobné 

občerstvenie (nealko nápoje, teplé nápoje slané a sladké pečivo). Toto 

občerstvenie bude zabezpečené rôznymi spôsobmi (dodávateľsky, na faktúru, 

priamou kúpou na pokladničný doklad) v závislosti od počtu osôb, umiestnenia 

školenia. Počet účastníkov odhadujeme  odhadujeme na 4 000 * 4,50 Eur/os 

= 18 000 Eur.  Položka bude čerpaná a zúčtovávaná v zmysle reálnych 

výdavkov do vyčerpania, t.z., že predpokladaná cena môže klesať a počet 

kumulujúcich frekventantov stúpať. Cena je stanovená prieskumom trhu. 

Čerpanie položky do 31.03.2022 v sume: 11 191,62 EUR. Položka sa javí ako 

nadbytočná. Školenia prebiehajú online formou.

Aktivita 1

3. Spolu 1 117 674,88

X. Riadenie rizík (ak relevantné)
X.1 Rezerva na nepredvídané výdavky projekt 0 0,00 0,00

X. Spolu 0,00

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU 1 865 528,60

Suma v EUR
Reálne limity rozpočtu 

v %
Maximálne limity

380 944,67 25,66% 30,00%

1 484 583,93

421 879,19 28,42%

0,00 0,00% 3%

z priamych výdavkov

z priamych výdavkov

Kontrola kritérii efektívnosti rozpočtu

Nepriame výdavky

Priame výdavky

Dodávky na priame výdavky

Rezerva na nepredvídané výdavky

z priamych výdavkov
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MRR RR

81,66% 18,34%

Podporné aktivity spolu

512 - Cestovné 

náhrady 4 155,00 € 3 392,89 € 762,11 € 58,60 € 703,51 €

Podporné aktivity spolu 518 - Ostatné služby 8 279,97 € 6 761,26 € 1 518,71 € 1 518,70 € 0,01 €

Podporné aktivity spolu 521 - Mzdové výdavky 735 418,75 € 600 528,73 € 134 890,02 € 29 723,58 € 105 166,44 €

Aktivita 1 112 - Zásoby 2 343,72 € 1 913,83 € 429,89 € 418,48 € 11,41 €

Aktivita 1

512 - Cestovné 

náhrady 143 480,93 € 117 163,75 € 26 317,18 € 15 377,60 € 10 939,58 €

Aktivita 1 518 - Ostatné služby 446 879,19 € 364 912,90 € 81 966,29 € 5 890,41 € 76 075,88 €

Aktivita 1 521 - Mzdové výdavky 524 971,04 € 428 681,20 € 96 289,84 € 35 345,99 € 60 943,85 €

Rozdelenie kategórie regiónov

(Menej rozvinutý región, rozvinutejší región)
Pomer:

Priradenie k aktivitám projektu Skupina výdakov Suma MRR RR

Viazané 

prostriedky ku 

dňu vyčislenia Pro Rata



Priradenie k 

aktivitám 

projektu

Názov aktivity:

Aktivita 1 Vzdelávanie
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Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*  
 

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní                          

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“ alebo „ZVO“), ak je to pre prijímateľa výhodnejšie a zákazky, 

na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO 

 

Určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle 

ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného 

obstarávania/obstarávania.  

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante 

finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú 

prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania.  

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi 

nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušení pravidiel a  postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa 

pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov 

na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy 

o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.  
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Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  

Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch 

1. 

Nedodržanie postupov zverejňovania 

zákazky alebo neoprávnené použitie 

priameho rokovacieho konania 

 

Verejný obstarávateľ1 neposlal oznámenie o vyhlásení verejného 

obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho 

zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO.  

 

Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie 

do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. 

 

Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti 

postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená 

nedodržanie postupov  povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný 

obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť 

adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: 

neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 15 ZVO, 

uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia 

podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k 

ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo 

podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku 

a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionalitu elektronickej 

platformy. 

 

Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu 

od 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, od 180 000 eur bez DPH 

v prípade stavebných prác a od 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa 

prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou vyššieho 

rozsahu“), ktorá bola vyhlásená od 31.3.2022, nebola zverejnená 

prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. 

 

Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť 

podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených 

ZVO a mala byť zverejnená. 

100 %  

 

                                                 
1 Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO 
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Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie 

o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, 

ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný 

obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).  

 

Zákazka na poskytnutie služby, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola 

nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup 

pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo 

vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a  korektne 

zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná 

na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk.  

 

Prijímateľ vyhlásil do 30.03.2022 (vrátane) zákazku s nízkou hodnotou alebo 

zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a 

menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných 

prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo 

preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale 

prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na 

predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. 

troch vybraných záujemcov. 

 

Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho 

rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur 

bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade 

služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou 

nižšieho rozsahu“)  alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný 

obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných 

prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie 

služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie 

sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ v prípade 

zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom 

funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov, resp. 

neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných 

záujemcov alebo v prípade dotovanej osoby nezverejnil zákazku na webovom 

sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo neidentifikoval 

25%  

 

  

 

mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
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(napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.  

 

Zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 

50% alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, 

uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného 

finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale 

prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na 

osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak 

prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt 

zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle 

alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava 

podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa 

predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na 

predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. 

troch vybraných záujemcov. 

 

Zákazka s nízkou hodnotou, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola 

zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť 

zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt 

zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej 

verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50 % a menej finančných 

prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie 

služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom 

sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o 

tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk 

(platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný 

mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená 

na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je 

funkčný).  

 

Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto v prípade zákaziek 

podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na 

predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. 

troch vybraných záujemcov. 

mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
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2 

Nedovolené rozdelenie predmetu 

zákazky  

Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu 

zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky.  

 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia 

nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky 

a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli 

zverejnené.  

100 %  vzťahuje sa na 

každú z rozdelených 

zákaziek 

  

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia 

nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, 

ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom 

funkcionality elektronickej platformy.           

 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia 

nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, 

ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom 

funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. 

 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto 

vyhlásenia zákazky s nízkou hodnotou v rozsahu, ktorá mala byť zverejnená 

vo vestníku ÚVO, vyhlásil niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho 

rozsahu. 

 

25 % vzťahuje sa na 

každú z rozdelených 

zákaziek 

 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď namiesto 

vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 800 000 

eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s 

PHZ nižšou ako 800 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu 

námietok. 

10 % 
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3 

Nedovolené spájanie rôznorodých 

predmetov zákaziek, pričom zákazka 

nebola rozdelená na časti 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16  ZVO, ak bol obídený postup 

zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej 

dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri 

plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.  

 

Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo 

obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol 

spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet 

zákazky. 

 

25 % 

 

Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero 

hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku, ale 

zároveň nebol predložený vyšší počet ponúk. 

10% 

Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak bol 

predložený vyšší počet ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a 

požiadavky na predmet zákazky.  

 

Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne. 

5 % 

4 

Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky 

na časti 

Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol 

v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch 

odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. 

 

Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia 

zákazky na časti nebolo dostatočné. 

 

5 % 

5 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 

lehoty na predkladanie ponúk2 

 

alebo 

 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 

lehoty na predloženie žiadosti o účasť3 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola 

kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je 

potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie 

ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné). 

 

V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej 

lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej. 

100 %  

 

                                                 
2 Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole 

VO/obstarávania 
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alebo 

 

Nepredĺženie lehoty na predkladanie 

ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí 

o účasť v prípade podstatných zmien 

v podmienkach zadávania zákazky 

 

V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej 

lehoty, ale menšie ako 85%. 

25 %  

V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej 

lehoty, ale menšie ako 50%. 

 

Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na 

predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach 

zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu 

hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie 

ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v 

podmienkach zadávania zákazky. 

 

10 % 

V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty. 5 %  

6 

Stanovenie lehoty na prijímanie 

žiadostí o súťažné podklady/súťažné 

podmienky (vzťahuje sa na verejnú 

súťaž, súťaž návrhov alebo bežný 

postup pre podlimitné zákazky) 

 

alebo 

 

obmedzenie prístupu k súťažným 

podkladom alebo iným dokumentom, 

ktoré sú potrebné na vypracovanie 

žiadosti o účasť/ponuky  

Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo 

kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži 

vo verejnom obstarávaní. 

 

Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy 

prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom 

alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti                   

o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného 

obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia                      

o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom 

vestníku. 4  

 

25 %  

 

                                                                                                                                                                                                                                           
3 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
4 Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti                     

o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na 

súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 

10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady. 



  

Strana 8 z 21 

 

V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na 

vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na 

predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim 

poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom 

elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje. 

 

V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 

50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami 

ZVO). 

10 %  

 

V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 

80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami 

ZVO). 

5 %  

7 

Nedodržanie postupov zverejňovania 

opravy oznámenia o vyhlásení 

verejného obstarávania/výzvy na 

predkladanie ponúk v prípade 

- predĺženia lehoty na 

predkladanie ponúk 

- predĺženia lehoty na žiadosti o 

účasť5 

 

alebo 

 

nepredĺženie lehoty na predkladanie 

ponúk  

Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) 

bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom 

verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy 

v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. 

 

Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na 

predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti 

záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za 

predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred 

(v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dní pred uplynutím 

lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada 

záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek). 

   

10 %  

 

                                                 
5 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) 

bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom 

verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy 

v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené 

iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, 

ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického 

prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na 

predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských 

štátov EÚ. 

5 % 

8 

Neoprávnené použitie rokovacieho 

konania so zverejnením alebo 

súťažného dialógu 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so 

zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je 

oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO. 

25 % 

 

 

Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho 

konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu 

bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo 

odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli 

vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké 

zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.  

 

10 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Nedodržanie povinnej elektronickej 

komunikácie pri zadávaní nadlimitných 

a podlimitných zákaziek VO po 

18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre 

centralizovanú činnosť vo verejnom 

obstarávaní 

Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú 

komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v 

súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo 

verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. 

 

Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní 

zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd6, 

elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú 

vo forme elektronického katalógu.  

 

25% 

 

 

Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú 

komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v 

súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo 

verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené 

10 % 

                                                 
6 napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody 
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pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od 

predloženia ponuky/žiadosti o účasť. 

 

Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní 

zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd7, 

elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú 

vo forme elektronického katalógu. 

 

10 

Neuvedenie: 

- podmienok účasti v oznámení 

o vyhlásení VO, resp. vo výzve 

na predkladanie ponúk, 

- kritérií na vyhodnotenie ponúk 

(a váh kritérií) v oznámení 

o vyhlásení VO, resp. výzve na 

predkladanie ponúk alebo 

v súťažných podkladoch 

- technických špecifikácií 

predmetu zákazky 

a zmluvných podmienok 

v súťažných podkladoch 

 

alebo 

 

chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií 

na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá 

uplatnenia kritérií sú upravené 

nedostatočne, neurčito 

 

alebo 

 

vysvetlenie alebo doplňujúce 

informácie k podmienkam účasti alebo 

Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti 

nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch. 

25 % 

 

 

Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické 

špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. 

 

V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje 

detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo  absentujú pravidlá 

uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií 

sú upravené nedostatočne, neurčito. 

 

Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo 

kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom 

alebo neboli zverejnené. 

10 % 

                                                 
7 napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody 
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kritériám na vyhodnotenie ponúk 

neboli poskytnuté všetkým záujemcom 

alebo neboli zverejnené 

 

11 

Nezákonné a/alebo diskriminačné 

podmienky účasti a/alebo kritéria na 

vyhodnotenie ponúk a/alebo technické 

špecifikácie predmetu zákazky 

stanovené v súťažných pokladoch 

alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve 

na predkladanie ponúk, ktoré sú 

založené na neodôvodnenej národnej, 

regionálnej alebo miestnej preferencii 

určitých hospodárskych subjektov 

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia 

ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti 

a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení 

VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.  

- povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo 

zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo 

- povinnosť  uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo 

meste/obci alebo 

- povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením              

v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo 

- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné 

a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo 

miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov. 

 

25 % 

 

 

Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol 

predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili 

podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.  

 

Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne. 

10 % 

12 

Iné nezákonné a/alebo diskriminačné 

podmienky účasti a/alebo kritéria na 

vyhodnotenie ponúk a/alebo technické 

špecifikácie predmetu zákazky 

stanovené v súťažných pokladoch 

alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve 

na predkladanie ponúk 

Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti 

a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie 

ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky 

subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom 

zákazky alebo 

 

určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych 

25 % 
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požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet 

zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom 

zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané 

požiadavky vytvárajú neopodstatnené  prekážky k otvorenej hospodárskej 

súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa 

k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo 

uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej 

spôsobilosti. 

 

Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na 

konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, 

oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia 

ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať 

iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek. 

 

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia 

ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti 

a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení 

VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. 

- určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych 

požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na 

predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce 

súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. 

neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia 

podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty 

zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo 

dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené  prekážky k otvorenej 

hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní 

podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, 

- technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú 

na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, 

patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti 

predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky 

nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa 

týka iných ako nadlimitných zákaziek 

10 % 
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-  

Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol 

predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili 

podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.  

 

Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne. 

 

 

5 % 

13 

Nedostatočne opísaný predmet 

zákazky8 

Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, 

neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre 

uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť 

ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.  

 

10 % 

 

 

14 

Obmedzenie možnosti použiť 

subdodávateľov 

Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by 

realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť 

kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je 

dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na 

uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky 

na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením 

a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač 

alebo člen skupiny dodávateľov. 

5 % 

15 

Porušenie povinnosti zadávať 

podlimitnú zákazku na nákup tovarov, 

alebo služieb, ktorých predmetom nie 

je intelektuálne plnenie, bežne 

dostupných na trhu, prostredníctvom 

elektronického trhoviska 

Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím 

elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, 

ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na 

obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo 

podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska (týka sa zákaziek, 

ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017) 

 

5 % 

 

                                                 
8 netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so 

zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu 

zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov 
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16 

Zadanie zákazky na nie bežne dostupné 

tovary, služby alebo stavebné práce s 

využitím elektronického trhoviska (od 

31.03.2022 s uplatnením 

zjednodušeného postupu pre zákazky 

na bežne dostupné tovary a služby) 

alebo             v rámci dynamického 

nákupného systému 

Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie 

bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický 

nákupný systém. 

25 %  

Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. 

a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné 

služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od 

31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne 

dostupné tovary a služby). 

 

Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší 

počet predložených ponúk uchádzačov (v prípade dynamického nákupného 

systému je možné zohľadniť aj vyšší počet zaradených záujemcov). Vyšší 

počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet 

zákazky. 

10 %  
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17 

Nezaslanie výzvy na predkladanie 

ponúk alebo neidentifikovanie 

minimálne troch vybraných 

záujemcov/potenciálnych dodávateľov, 

ktorí sú oprávnení dodať predmet 

zákazky, v prípade zákazky s nízkou 

hodnotou nižšieho rozsahu alebo 

zákazky zadávanej osobou, ktorej 

verejný obstarávateľ poskytne viac ako 

50% alebo 50% a menej finančných 

prostriedkov na dodanie tovaru, 

uskutočnenie stavebných prác a 

poskytnutie služieb z NFP, ak 

prijímateľ v prípade zákazky 

vyhlásenej dotovanou osobou 

nezverejnil výzvu na predkladanie 

ponúk na svojom webovom sídle 

a informáciu o zverejnení nezaslal na 

mailový kontakt 

zakazkycko@vlada.gov.sk.  

Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk 

minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou 

nižšieho rozsahu prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy ani 

neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez 

webové rozhranie). 

 

Prijímateľ – dotovaná osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 

50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, 

uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na 

predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom  v 

prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch 

potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu 

na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení 

nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk.  

 

Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o 

jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako 

troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa 

riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné 

bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 

1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ. 

 

Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou 

na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba 

dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné 

osloviť/identifikovať min. troch záujemcov. 

 

 

25 % 

 

 

 

 

Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť 

18 

Podmienky účasti alebo požiadavky na 

predmet zákazky (technické 

špecifikácie) boli upravené po otvorení 

ponúk/žiadostí o účasť  

 

Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické 

špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo 

malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, 

ktorých ponuky by neboli  prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, 

ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených 

25 % 

 

 

mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
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alebo  

 

Podmienky účasti alebo požiadavky na 

predmet zákazky (technické 

špecifikácie) boli vyhodnotené 

v rozpore s oznámením o vyhlásení 

verejného obstarávania/výzvou na 

predkladanie ponúk a súťažnými 

podkladmi 

podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. 

 

Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické 

špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného 

obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo 

za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých 

ponuky by neboli  prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých 

ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok 

účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. 

19 

Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v 

rozpore s kritériami na vyhodnotenie 

ponúk/kritériami na výber 

obmedzeného počtu záujemcov v užšej 

súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, 
ktoré boli zverejnené v oznámení o 

vyhlásení verejného 

obstarávania/výzve na predkladanie 

ponúk a súťažných podkladoch 

 

alebo  

 

Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na 

základe doplňujúcich kritérií na 

vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber 

obmedzeného počtu záujemcov v užšej 

súťaži, ktoré neboli zverejnené 

v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania/výzve na predkladanie 

ponúk a súťažných podkladoch 

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria  na 

vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej 

súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy 

kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na 

predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok 

vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými 

podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.  

 

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce 

kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu 

záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných 

podkladoch. 

 

Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali 

diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej 

preferencii určitých hospodárskych subjektov.  

 

25 % 

 

 

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria  na 

vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej 

súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy 

kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na 

predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok 

vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými 

podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.  

 

10 % 
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Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce 

kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu 

záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných 

podkladoch. 

20 

Nedodržiavanie zásady 

transparentnosti a/alebo rovnakého 

zaobchádzania počas postupu 

zadávania zákazky (tento typ porušenia 

je možné uplatniť iba v prípade, ak 

identifikované zistenia nie je možné ani 

na základe analógie a proporcionality 

priradiť k iným typom porušenia podľa 

tejto prílohy č. 1) 

 

 

Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov 

preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov 

nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. 

 

Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé 

splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača 

o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. 

 

Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým 

záujemcom. 

 

Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým 

záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. 

 

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk neobsahovalo náležitosti podľa      

§ 55 ods. 2 ZVO. 

 

25 % 

 

finančná oprava môže byť 

znížená na 10 % alebo            

5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 

 

 

 

21 

Nedostatky v dokumentácii 

k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca 

dokumentácia alebo jej časť 

Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú 

dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné 

overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania. 

 

100 % 

Dokumentácia k postupu zadávania zákazky  je nedostatočná na posúdenie, či 

ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore 

s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk 

neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho prideľovania bodov pre 

každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo 

neexistuje. 

 

 

25 % 

22 Rokovanie v priebehu súťaže alebo Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) 25 % 
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modifikácia (zmena) ponuky počas 

hodnotenia ponúk 

jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má 

za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.  

 

Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje 

s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej 

modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení 

o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo 

v súťažných podkladoch. 

 

V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní 

uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá 

na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe 

čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi. 

 

 

 

23 

Prípravné trhové konzultácie alebo 

predbežného zapojenia záujemcov 

alebo uchádzačov, pri ktorých došlo 

k narušeniu hospodárskej súťaže 

Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil 

prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania 

hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, 

pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých 

odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno 

použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak 

pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej 

súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko 

neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo 

uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. 

25 %  

24 

V rámci rokovacieho konania so 

zverejnením nastala podstatná 

modifikácia (zmena) podmienok 

uvedených v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania alebo 

v súťažných podkladoch 

V rokovacom konaní  so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli 

podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej 

zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky 

odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením. 

25 % 

 

 

25 

Neodôvodnené odmietnutie 

mimoriadne nízkej ponuky 

Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka                         

vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ 

pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie 

týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný 

obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia 

25 % 
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mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo 

nákladov. 

26 

Konflikt záujmov s vplyvom na 

výsledok verejného obstarávania9 

Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného 

obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli 

prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava. 

 

100 %  

 

27 

Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená 

Protimonopolným úradom SR alebo 

súdom  

 

alebo  

 

Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal 

prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 

6 písm. g) ZVO, resp. pri zákazkách 

vyhlásených od 31.03.2022 podľa § 40 

ods. 8 písm. d) ZVO. 

Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len 

„kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca 

kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal 

úspešným uchádzačom. 

 

100 % 

Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do 

postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť 

splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný 

obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky. 

 

25 % 

Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do 

postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je 

účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej 

dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, 

že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba 

vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky. 

 

10 % 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

Realizácia zákazky 

28 

Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je 

v súlade s pravidlami ustanovenými           

v ZVO alebo v Jednotnej príručke pre 

Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok 

uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu 

predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov,  alebo 

25 % z ceny zmluvy 

a 25% z hodnoty 

dodatočných výdavkov 

                                                 
9 Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov 
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žiadateľa/prijímateľa k procesu a 

kontrole VO/obstarávania 

ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade 

ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo 

koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Jednotnej príručke pre 

žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2)  

v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. 

 

Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná 

zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou 

dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo 

uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. 

 

Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, 

rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. 

d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Jednotnej príručke pre 

žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2)          

v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.  

 

Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 

ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň 

jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o 

viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo 

koncesnej zmluvy. 

 

Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO 

neuplatňuje, ak  

a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú 

zákazku a zároveň je nižšia ako  

b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o 

zákazku na uskutočnenie stavebných prác,  

c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o 

zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo  

d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. 

Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo 

koncesnej zmluvy. 

 

vychádzajúcich zo zmien 

zmluvy. 



  

Strana 21 z 21 

 

Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu 

postupov podľa ZVO. 

 

Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty 

plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo 

koncesnej zmluvy. 

25 % z ceny zmluvy 

a  100 % hodnoty 

dodatočných výdavkov 

vychádzajúcich zo zmien 

zmluvy. 
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OPIS PROJEKTU 
príloha žiadosti o poskytnutie nenávratného  finančného príspevku 

 

 

 

Žiadateľ o NFP: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej 

republiky 

Názov projektu: Vzdelávanie zamestnancov rezortu spravodlivosti 

a získavanie odborných znalostí 

Kód žiadosti o NFP v ITMS2014+: 

NFP314020Q661 
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Popis východiskovej situácie 

Oblasť riadenia ľudských zdrojov v rezorte spravodlivosti je pre štátnych zamestnancov upravená 

zákonom č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 

Oblasť riadenia ľudských zdrojov vo vzťahu k zamestnancom pri výkone práce     vo verejnom 

záujme je čiastočne upravená aj v zákone č. 552/2003 Z. z. o výkone práce        vo verejnom záujme 

v znení neskorších predpisov, ten však neobsahuje ustanovenia týkajúce sa vzdelávania týchto 

zamestnancov. 

 

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov je jedným z kľúčových východísk pre budovanie kvalitnej 

a efektívnej verejnej správy. 

 

V rámci Ministerstva spravodlivosti SR (ďalej aj ako „MS SR“) sú pre oblasť riadenia ľudských 

zdrojov prijaté dva strategické dokumenty - Stratégia rozvoja MS SR na obdobie 2015-2020 

(ďalej aj „Stratégia rozvoja“) a Stratégia riadenia ľudských zdrojov MS SR          na obdobie 2014-

2020 (ďalej aj „Stratégia RĽZ“). Pri napĺňaní svojho poslania MS SR vychádza z hodnôt určených 

v Stratégii rozvoja. V oblasti rozvoja ľudských zdrojov ide predovšetkým o plnenie úloh a činností 

MS SR odbornými, profesionálnymi, vysoko kvalifikovanými zamestnancami a stanovením 

odborných požiadaviek, ktoré majú títo zamestnanci spĺňať.  

Stratégia rozvoja poukazuje na absenciu systému vzdelávania a orientuje sa na vzdelávanie 

zamestnancov využitím informačných technológii. Iniciatívu zaviesť nové formy a metódy 

vzdelávania deklaruje aj Akčný plán zlepšovania MS SR na obdobie od 1.10.2014                do 

30.9.2016, ktorý vychádza zo Samohodnotiacej správy MS SR podľa modelu CAF 2013, ktorá 

bola prijatá 16. septembra 2014 ministrom MS SR, štátnou tajomníčkou MS SR a vedúcou 

služobného úradu. Výsledkom iniciatívy bola vypracovaná Analýza potrieb vzdelávania 

zamestnancov rezortu spravodlivosti (ďalej aj „Analýza“).  

 

Analýza, ktorej cieľom bolo zmapovanie aktuálneho stavu v oblasti vzdelávania zamestnancov 

rezortu spravodlivosti, identifikovanie súčasných a budúcich potrieb rezortu v tejto oblasti, 

navrhnutie nového moderného systému vzdelávania a realizácie vzdelávacích aktivít. Analýza je 

jedným z hlavných podkladov, z ktorých sa čerpalo pri príprave národného projektu. 

 

Na úrovni rezortu sú identifikované vzdelávacie potreby na polročnej báze rozdelené z pohľadu 

miesta školenia na tie, ktoré sa konajú v Inštitúte vzdelávania (ďalej ako „inštitút vzdelávania“ 

alebo len „inštitút“) a mimo neho. Plán vzdelávacích a iných akcií organizovaných v Inštitúte 

vzdelávania v Omšení  (ďalej aj „Plán vzdelávania v rezorte“) a Plán vzdelávania MS SR . Plán 

vzdelávania v rezorte obsahuje termín vzdelávacej aktivity, obsahové zameranie, predpokladaný 

počet účastníkov, ako aj gestora vzdelávania.   

 

V rámci identifikácie potrieb však neprebieha ich komplexná analýza, ktorá by zohľadňovala 

systematický prístup k vzdelávaniu  „zdola nahor“ založený na identifikácii individuálnych 

vzdelávacích potrieb zamestnancov, ktoré vyplynú z hodnotenia pracovného výkonu 

zamestnanca, resp. následného nastavenia „rozvojovej cesty“ zamestnanca.  

 

Na úrovni rezortu spravodlivosti sú vzdelávacie aktivity realizované v zmysle Plánu vzdelávania 

v rezorte a v prevažnej miere sú zabezpečované inštitútom vzdelávania. Takáto územná 

koncentrácia vzdelávacích aktivít však predstavuje obmedzujúci prvok z pohľadu efektívneho 

zabezpečovania vzdelávacieho procesu. 
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Priebeh jednotlivých vzdelávacích aktivít je priebežne monitorovaný na základe hodnotiacich 

hárkov, ktoré sú anonymne vypĺňané účastníkmi školenia bezprostredne po jeho absolvovaní. Na 

úrovni rezortu spravodlivosti proces hodnotenia zastrešuje inštitút vzdelávania. Zozbierané 

hodnotenia z jednotlivých vzdelávacích aktivít sa v závere roka agregujú a  slúžia ako podklad 

k spracovaniu výročnej správy zo vzdelávania.  

 

Vyhodnotenie kvality a prínosu vzdelávacích aktivít v súčasnosti neprebieha, aktuálne 

prebieha len zber údajov.  

 

V rámci Analýzy boli okrem iného identifikované silné stránky, ktoré je potrebné zachovať     a 

ďalej aplikovať a zároveň slabé stránky, ktoré predstavujú potenciál a príležitosť pre dobré 

nastavenie  nového systému vzdelávania. 

Medzi silné stránky vzdelávania v rezorte resp. MS SR patria: 

 Oblasť riadenia ľudských zdrojov vrátane vzdelávania a jeho cieľov má oporu                  vo 

viacerých strategických dokumentoch. 

 Identifikácia potrieb prebieha na úrovni rezortu spravodlivosti a MS SR na ročnej báze a jej 

výsledkom je Plán vzdelávania MS SR a Plán vzdelávania v rezorte, ktoré je možné priebežne 

aktualizovať. 

 Špecifické vzdelávanie sudcov prebieha prostredníctvom Justičnej akadémie Slovenskej 

republiky a je realizované jej pedagogickým zborom na základe definovaného ročného 

študijného plánu. 

 S ohľadom na špecifické oblasti vzdelávania je významná časť vzdelávacích aktivít 

zabezpečovaná interne. Identifikácia oblastí s potenciálom pokrytia vzdelávacích aktivít 

vnútornými zdrojmi prebieha v spolupráci s vedúcimi zamestnancami už v rámci pravidelnej 

identifikácie vzdelávacích potrieb. 

 Je zaužívaný proces hodnotenia vzdelávacích aktivít zo strany účastníkov školení 

bezprostredne po ich absolvovaní. 

Medzi slabé stránky vzdelávania v rezorte resp. MS SR patria: 

 Nie je implementovaný systém vzdelávania, ktorý by reflektoval moderné prístupy založené 

na rozvojovej ceste jednotlivých kategórií zamestnancov. Pri tvorbe plánu vzdelávania 

absentuje prístup „zdola nahor“, ktorý je založený na identifikácii individuálnych 

vzdelávacích potrieb zamestnancov, ktoré vyplynú z hodnotenia pracovného výkonu 

zamestnanca resp. nastavenej rozvojovej cesty. Naopak uplatňuje sa prístup, kedy požiadavky 

na vzdelávanie jednotlivých zamestnancov sú definované vedúcimi zamestnancami. 

 Absentuje systematický prístup a prvky udržateľnosti v procese vzdelávania zamestnancov 

(nie je vytvorený Katalóg školení pre jednotlivé pracovné pozície; identifikácia vzdelávacích 

potrieb nereflektuje rozvojové cesty zamestnancov). Proces vzdelávania je v rámci MS SR, 

podriadených organizácií resp. súdov riadený v ročných cykloch.  

 Súčasný spôsob vzdelávania nezahŕňa periodicitu rozvoja ako je intenzívne a cyklické 

vzdelávanie, ktoré podporuje jeho vysokú efektivitu. Adaptačné vzdelávanie je poskytované 

predovšetkým vo forme samoštúdia a iba v miere požadovanej zákonom. 

 Rozsah vzdelávania je limitovaný disponibilnými finančnými zdrojmi. Vzdelávania je 

zamerané primárne na zmenu legislatívy. 

 Vzdelávacie aktivity v rámci plánu vzdelávania MS SR sú v súčasnosti zabezpečované aj 

internými zamestnancami ministerstva. Chýba však platforma, ktorá by ich združovala 

a umožňovala ďalej rozvíjať ich lektorský potenciál. 

 Rozvoj zameraný na vedenie a manažment u riadiacich pracovníkov nebol doteraz 

realizovaný, čím vzniká veľký potenciál pre skvalitnenie riadenia, ako aj zvyšovanie 
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efektivity práce. V aktuálnom čase prebieha pilotné manažérske vzdelávanie, ktoré bolo 

ukončené, ale nebolo vyhodnotené a štandardizované (nejedná sa o vzdelávanie z národného 

projektu Úradu vlády SR Hodnotiace testovacie a metodické centrum          pre ľudské zdroje). 

Pilotný projekt je pilotom Interaktívneho manažérskeho vzdelávania, ktoré budeme následne 

implementovať aj prostredníctvom tohto národného projektu. 

 Vzdelávanie zamestnancov rezortu spravodlivosti doteraz nezahŕňalo oblasti, ako je napr. 

komunikácia, riadenie času, zvládanie stresu a záťažových situácií, kde vzniká priestor    pre 

zvýšenie výkonnosti, ako aj profesionalizáciu pri kontakte v internom aj externom prostredí. 

 Kvalita využívania informačných technológií a systémov je z veľkej miery postavená      na 

individuálnom prístupe a samoštúdiu zamestnancov. V tejto oblasti nebol realizovaný cielený 

rozvoj, ktorý je potrebný na zvýšenie efektivity práce. 

 Jazykové vzdelávanie je postavené na individuálnych potrebách a vlastnej iniciatíve 

zamestnancov, čo neumožňuje systematické a dlhodobé rozvíjanie jazykových znalostí    na 

všetkých potrebných úrovniach.  

 Centralizácia vzdelávacích aktivít do školiaceho strediska v Omšení je limitujúcim faktorom 

z pohľadu efektívnosti vzdelávania zamestnancov súdneho aparátu rozptýleného 

v jednotlivých regiónoch. 

 Hodnotenie priebehu vzdelávania prostredníctvom hodnotiacich hárkov ako aj ročnej správy 

zo vzdelávania má skôr formálny charakter a poskytuje limitované východiská     pre 

vyhodnocovanie kvality vzdelávacích aktivít, riadenie procesu výberu školiteľov, 

či zostavovanie plánov vzdelávania na ďalšie obdobie. (Zdroj: Analýza potrieb vzdelávania 

zamestnancov rezortu spravodlivosti) 

 

MS SR považuje za nevyhnutné, aby realizácia vzdelávania mala pozitívny dopad nielen      na 

vnútorné prostredie a priebeh aktivít v rámci organizácie, ale aj smerom navonok               k 

občanom/zákazníkom. Pri realizácii prieskumu spokojnosti občana/zákazníka v roku 2015 bolo 

poskytovanie verejných služieb zo strany MS SR z hľadiska profesionality, prístupu       a 

komunikácie zamestnancov MS SR vnímané nasledovne: 

Graf. č. 1 Prieskum spokojnosti (Zdroj: MS SR) 

 

 

Z uvedeného vyplýva, že  len 35 % respondentov má skôr pozitívny alebo pozitívny postoj     v 

tejto oblasti, čo potvrdzuje, že vybudovanie  nového systému vzdelávania je kľúčovým nástrojom 

v oblasti rozvoja vzdelávania, ktorý prispeje k splneniu požiadaviek občanov/zákazníkov a 

celkovému zlepšeniu vnímania rezortu spravodlivosti verejnosťou. 
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MS SR považuje za nevyhnutné, aby realizácia vzdelávania mala pozitívny dopad nielen       na 

vnútorné prostredie a priebeh aktivít v rámci  organizácie, ale aj smerom navonok k občanom a 

ku koncovým užívateľom poskytovaných služieb. 

 

Aktivita  „Vzdelávanie“ obsahuje rôzne vzdelávacie moduly zamerané na rôzne cieľové skupiny, 

a preto je potrebné klásť dôraz na predchádzanie duplicitného vzdelávania.  

  
Na vzdelávaní zamestnancov MS SR a súdov sa okrem MS SR podieľa aj Justičná akadémia SR 

(v zmysle zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a taktiež prostredníctvom aktuálne implementovaného  národného projektu „Rozvoj systému 

špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“) a Úrad vlády SR 

(prostredníctvom NP Hodnotiace testovacie a metodické centrum pre ľudské zdroje.)  

Justičná akadémia SR –  je nezávislou vzdelávacou inštitúciou s celoštátnou pôsobnosťou, ktorá 

zabezpečuje organizuje a vykonáva vzdelávanie sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov. 

Justičná akadémia SR aktuálne implementuje národný projekt s názvom „Rozvoj systému 

špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“. 

 

Vo všeobecnosti Justičná akadémia SR zabezpečuje: 

Prípravné vzdelávanie – obsahuje vzdelávacie aktivity, ktoré sú určené pre právnych čakateľov 

prokuratúry, vyšších súdnych úradníkov a justičných čkateľov v rámci ich prípravy na justičné 

skúšky, resp. v rámci prípravy vyššieho súdneho úradníka na výkon jeho funkcie v rozsahu 

stanovenom v ust. § 3 až 8 zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch. 

Celoživotné vzdelávanie – obsahuje vzdelávacie aktivity určené primárne pre sudcov            a 

prokurátorov, pričom niektoré podujatia sú určené aj pre probačných a mediačných úradníkov 

ako aj pre vyšších súdnych úradníkov, justičných čakateľov, asistentov sudcu Najvyššieho súdu 

Slovenskej republiky a právnych čakateľov prokuratúry.  

Jazykové vzdelávanie – obsahuje vzdelávacie podujatia pre pracovníkov justície (sudcovia, 

prokurátori, vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia, asistenti sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej 

republiky a právni čakatelia prokuratúry), ktorých predmetom je výučba anglického, 

francúzskeho a nemeckého jazyka. 

 

Vzdelávanie zamestnancov súdov, ktoré deklaruje tento národný projekt neposkytuje Justičná 

akadémia SR t.j. neposkytuje manažérske vzdelávanie sudcom vo funkcii predsedu súdu        a  

podpredsedu súdu, neposkytuje školenie zamerané na mäkké zručnosti administratívnym 

zamestnancom (ani tým, ktorí sú vo výkone súdnej moci – napr. asistenti sudcov), taktiež 

neposkytuje zamestnancom súdov špecializované IKT vzdelávanie, ani interaktívne vzdelávanie 

v oblasti verejného obstarávania.  

 

Aj napriek vyššie uvedenému bude MS SR v záujme predchádzania duplicít intenzívne 

komunikovať s Justičnou akadémiou SR hlavne vo fáze plánovania a prípravy vzdelávacích 

plánov,  

 

Úrad vlády SR prostredníctvom národného projektu s názvom „Hodnotiace testovacie 

a metodické centrum pre ľudské zdroje“ (ďalej aj ako „NP Úradu vlády“) sa taktiež zaoberá 

vzdelávaním. Ide o vzdelávanie rozsiahlej cieľovej skupiny, do ktorej spadajú aj zamestnanci MS 

SR.  Tento projekt v oblasti vzdelávania reflektuje na požiadavky na vzdelanie definované 

zákonom č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

V národnom projekte Úradu vlády SR ide o získanie základných zručností v oblastiach: 

- Efektívny leadership,  

http://www.ja-sr.sk/node/167
http://www.ja-sr.sk/node/337#5
http://www.ja-sr.sk/node/338#6
http://www.ja-sr.sk/node/339#2
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- Osobná efektivita a time-management,  

- Budovanie vyspelých a efektívnych tímov,  

- Motivácia pracovníkov,  

- Efektívne vedenie porady,  

- Vedenie hodnotiaceho rozhovoru,  

- Koučovací rozhovor. 

 
MS SR plánuje realizovať komplexné  interaktívne manažérske vzdelávanie zamestnancov     a 

interaktívne vzdelávanie pre rozvoj mäkkých zručností pre viac ako 3 000 zamestnancov. Tieto 

vzdelávacie aktivity sú naplánované tak, aby pokrývali potreby rezortu justície a sú naplánované 

prostredníctvom po sebe logicky nadväzujúcich modulov (najmä pri manažérskom vzdelávaní) 

vrátane spätnej väzby.  

 

Pre zamedzenie duplicitného vzdelávania v „manažérskom vzdelávaní“, zamestnanci spadajúci 

pod rezort MS SR sa budú zúčastňovať vzdelávacích aktivít organizovaných Úradom vlády SR 

len do času, kým rezort spravodlivosti nebude mať uzavretú vlastnú zmluvu zabezpečujúcu 

manažérske vzdelávanie na základe vypracovaného    a schváleného národného projektu. 

 

Zamestnanci spadajúci pod rezort MS SR sa budú naďalej zúčastňovať vzdelávacích aktivít 

organizovaných Úradom vlády SR, ktoré reflektujú požiadavky na vzdelanie definované zákonom 

č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň nemajú 

charakter „manažérskeho vzdelávanie“, ale sú určené pre zamestnancov rezortu ako napr. 

Mentoring, Vedenie hodnotiaceho rozhovoru a iné „nemanažérske“.   

 

Aj napriek vyššie uvedenému bude MS SR v záujme predchádzania duplicít intenzívne 

komunikovať s Úradom vlády SR       vo fáze plánovania a prípravy vzdelávacích plánov.  

 

 

Popis východiskovej situácie z pohľadu plánovaných vzdelávacích aktivít: 

 

Špecializované vzdelávanie – tieto školenia boli doposiaľ realizované najmä v inštitúte 

vzdelávania, cieľom projektu je realizovať uvedené vzdelávanie regionálne, a to v rámci celej SR.  

 

Manažérske vzdelávanie – manažérske vzdelávanie v minulosti vo všeobecnosti absentovalo, 

aktuálne prebieha pilotné vzdelávanie, ktoré by malo plynulo pokračovať prostredníctvom 

národného projektu, čím pokryje potreby celého rezortu.  

 

Prevádzkové vzdelávanie – konkrétne vzdelávanie pre rozvoj mäkkých zručností absentuje 

najmä z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Zamestnanci sa len zriedka 

a nesystematicky zúčastňovali vzdelávania tohto typu.  

 

Interaktívne vzdelávanie zamerané na schopnosti vedúcich probačných a mediačných 

úradníkov – aktivity tohto druhu prebiehali aj v minulosti.  

 

Interaktívne workshopy VO – Zamestnanci MS SR a zamestnanci súdov sa pravidelne 

zúčastňujú rôznych školení, ktoré sa zameriavajú najmä na zmeny v legislatíve. Tieto školenia sú 

veľmi dôležité z pohľadu dodržiavania nových postupov či povinností, avšak absentujú praktické 

ukážky, prostredníctvom ktorých by účastníci školení získavali potrebné zručnosti a znalosti 

v predmetných postupoch vo verejnom obstarávaní. 
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Zamestnanci taktiež absolvovali rôzne kurzy zamerané na konkrétne oblasti, riešenia, postupy, 

avšak tieto verejne dostupné školenia nepokrývajú konkrétne potreby rezortu a nie sú zamerané 

na praktické zručnosti v očakávanej kvalite a kvantite.  

V roku 2016 – 2017  zamestnanci absolvovali spolu 18 rôznych kurzov: 

Novinky na elektronickom trhovisku 

Nový zákon o VO v praxi 

Nový zákon o verejnom obstarávaní 

Elektronická komunikácia a el. aukcia v systéme EVO 

Verejní obstarávatelia – Komplexný prehľad 

Verejné obstarávania – pre začiatočníkov 

Obstarávanie IT projektov 2014 – 2020 

Obstarávanie potravín 

Kontrola VO financovaného z fondov EÚ 

Verejní obstarávatelia – nadlimitné trhovisko EKS 

Kontrola verejného obstarávania v praxi ÚVO 

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka – teória a prax 

Základný kurz k VO 

50 odtieňov verejného obstarávania 

Podlimitné zákazky 

Nadlimitné trhovisko EKS 

EKS prakticky pre začiatočníkov – workshop 

Ako sa pripraviť na kontrolu eurofondových zákaziek 

 

Navrhovaný „Interaktívny workshop – postupy VO” je zameraný na prípravu VO od určenia 

základných potrieb, stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky, opisu predmetu zákazky, 

stanovenie stratégie a postupu, stanovenie kritérií na vyhodnotenie ponúk a nadväzne na to na 

fázu vyhodnotenia ponúk a výber úspešných uchádzačov až k podpisu zmluvy, a tiež následné 

povinnosti a potreby verejného obstarávateľa (počas realizácie zákazky a po jej realizácii). 

 

Jazykové vzdelávanie – jazykové vzdelávanie na MS SR v ostatnej dobe absentuje, nakoľko MS 

SR nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami. Zamestnanci si dopĺňajú jazykové 

znalosti na vlastné náklady, čo pôsobí demotivačne, preto je súčasťou národného projektu aj pre 

prácu nevyhnutné. Navrhované jazykové vzdelávanie pokrýva potreby zamestnancov t.j. 

zamestnanci sa budú môcť zúčastniť jazykového kurzu, konverzácií alebo individuálnej výučby.  

 

Zahraničné školenia, stáže, konferencie a iné vzdelávacie aktivity – zamestnanci sa priebežne 

cez rok zúčastňujú zahraničných školení a stáži, ale nie v požadovanom rozsahu. Medzi 

podujatiami organizovanými v zahraničí sú však presne také, ktoré spĺňajú potrebné nároky. 

Absolvovanie podobných podujatí pritom bolo už aj v minulosti prínosné a užitočné. 

Prostredníctvom národného projektu budú môcť zamestnanci absolvovať potrebné množstvo 

zahraničných školení, stáži, konferencií a iných vzdelávacích aktivít, ktoré budú mať okrem 

edukatívneho charakteru pozitívny dopad aj na vytváranie medzinárodných vzťahov.  

 

IKT vzdelávanie – aktuálne sa zamestnanci MS SR a súdov len výnimočne zúčastňujú takýchto 

odborných školení. Za uplynulý rok 2017 sa uskutočnilo jedno špecializované IKT školenie – 

Súdny manažment.  
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Spôsob realizácie aktivít projektu 

 

Plánovanie a IT podpora  

 
MS SR bude ako podporný nástroj pri plánovaní využívať modul HR (ďalej aj ako „modul 

Vzdelávanie“), ktorý bol okrem iných vytvorený v projekte „Zapojenie civilnej časti MS SR     do 

ekonomického informačného systému MS“, ktorý spravuje Ministerstvo financií SR.  

 

„Modul Vzdelávanie je úzko spätý v module HR s komponentmi Personálnej administrácie, 

Organizačného manažmentu a Riadením podujatí a zabezpečuje riadenie personálneho vývoja 

zamestnancov. Je rozdelený do dvoch častí, a to: 

 

- Kvalifikácie  

- Riadenie podujatí  

 

Oblasť kvalifikácií nadväzuje na objekty (plánované miesto, profesia, organizačná jednotka) 

vytvorené v Organizačnom manažmente.  K týmto objektom je možné zadať požadované 

predpoklady – kvalifikácie, ktoré musí nositeľ príslušnej profesie, či osoba na danom plánovanom 

mieste pre úspešné vykonávanie pracovných povinností a na základe zákonom daných noriem 

spĺňať. Kvalifikácie sú uložené v katalógu kvalifikácií (udržiava sa v tomto komponente). V 

Personálnej administrácii sa zaznamenávajú informácie o skutočne dosiahnutých kvalifikáciách 

jednotlivých zamestnancov (infotyp 0024 – Kvalifikácie). Ak sú definované kvalifikačné 

požiadavky a priradené objektom Organizačného manažmentu          a zároveň udržiavané 

kvalifikácie pre konkrétnych zamestnancov, je možné porovnávať dosiahnuté kvalifikácie 

zamestnancov a požadované predpoklady pracovných miest určitej úrovne a zároveň plánovať 

vzdelanostný vývoj na základe odhalených deficitoch na požadovanú vzdelanostnú úroveň.  

 

Komponent Podujatia umožňuje plánovať, spravovať a vyhodnocovať rôzne aktivity v oblasti 

vzdelávania. Akcie majú v rámci komponentu svoju hierarchiu, čím je zabezpečená prehľadnosť. 

Pre jednotlivé akcie je podporovaná všetka administratíva spojená s danou akciou ako tlač 

prezenčnej listiny, sledovanie účasti zamestnancov a podobne. Na akcie je možné predbežne sa 

zapisovať, akciu stornovať, akcie rôzne presúvať alebo získavať spätne informácie o už 

uskutočnených akciách. Navyše, podujatia sú prepojené s kvalifikáciami podľa zadefinovaných 

väzieb a po absolvovaní podujatia je možné vyrovnávať kvalifikácie.“ 1 

 

Takmer všetky školenia budú plánované, spravované a vyhodnocované v module Vzdelávanie.  

 

MS SR  pripraví Kompetenčné modely jednotlivých funkcií (pozícií), ktoré budú popisovať 

všetky kompetencie, teda vlastnosti, kvalifikáciu, skúsenosti, znalosti, schopnosti, zručnosti a 

osobnostné charakteristiky, ktoré sú potrebné na efektívne plnenie úloh. 

Každá pracovná pozícia má určité požiadavky na kompetencie a kvalifikáciu pracovníka.  

Pre definíciu alebo posúdenie kompetencií (kompetentností) je nutné použiť okrem 

zoznamu kvalifikácií tiež rozsah skúseností, vedomostí, schopností, zručností, postojov 

a osobnostných charakteristík. (spôsob viď Podrobný popis aktivity) 

                                                 

1 Zdroj: „Detailná funkčná špecifikácia projektu - Zapojenie civilnej časti MS SR do ekonomického informačného 

systému MF SR“ 

 

 
 

https://managementmania.com/sk/kvalifikacia
https://managementmania.com/sk/kompetentnost
https://managementmania.com/sk/kvalifikacia
https://managementmania.com/sk/zrucnost-skill
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Rezortné rozdelenie účastníkov vzdelávania (Cieľová skupina) 

 

V rámci projektu v zmysle schváleného Reformného zámeru a Zámeru národného projektu budú 

do projektu zapojení zamestnanci MS SR (všetci) a zamestnanci súdov, ktorí vykonávajú 

administratívne činnosti (napr. zamestnanci na pozícii asistent, zamestnanec     na elektronickej 

podateľni, účtovník, ekonóm, personalista, zamestnanci kancelárií, zamestnanci kancelárie 

zbierky listín OR, kancelárie styku s verejnosťou OR, probační a mediační úradníci a i.), 

manažérske činnosti (zamestnanci vo vedúcich pozíciách ako napríklad predsedovia súdov, 

riaditelia správy krajských súdov, vedúci zamestnanci              na oddeleniach), iné činnosti 

súvisiace s činnosťou súdov (pokladník, hovorca, telefónny operátor, správca majetku, správca 

budovy). 

 

V zmysle uvedeného sa do projektu môže zapojiť každý zamestnanec, ktorý sa podieľa 

na správe súdu a administratívnom zabezpečovaní chodu súdu, vrátane sudcov, ktorí v danom 

čase zastávajú aj manažérske pozície (napr. predsedovia súdov). 

 

V priebehu projektu môže dochádzať k fluktuácii zamestnancov v rezorte justície (materská 

dovolenka, dlhodobá PN, odchod do dôchodku, skončenie pracovného pomeru), môže taktiež 

dôjsť k zrušeniu niektorých pracovných miest alebo naopak k vytvoreniu nových  pracovných 

miest (organizačné zmeny), preto nie je možné presne zadefinovať počet zamestnancov, ktorí sa 

zúčastnia školení. Projekt nie je prioritne zameraný na plošné  preškolenie všetkých zamestnancov 

bez ohľadu na potreby, ale je zameraný na kvalitu a rozvoj jednotlivca v zmysle kompetenčných 

profilov, tzn. že nie všetci zamestnanci sa zúčastnia na všetkých školeniach, ale budú sa 

individuálne prihlasovať na školenia, ktoré im prislúchajú v zmysle kompetenčných profilov.  

 

Predpokladaný počet účastníkov projektu (MS SR a súdy) – 2 818 (kumulatívne cca 4 500 

účastníkov) 

 

Typy a formy vzdelávania  

 

Vzdelávanie zamestnancov rezortu spravodlivosti bude realizované prostredníctvom 

vzdelávacích programov v členení podľa ich charakteru: 

 

Tabuľka č. 1 Typy a formy vzdelávania 
Názov  Detail Forma  

Manažérske 

vzdelávanie 

predstavuje rozvoj zameraný 

na osvojenie manažérskych 

zručnosti potrebných pre 

vedenie, riadenie tímu a 

zahŕňa vzdelávacie programy 

zamerané na riadenie rozvoja 

pracovníkov, procesný 

a projektový manažment či 

štýly vedenia 

tréning, workshop 

Prevádzkové 

vzdelávanie 

sa zameriava na osobnostný 

rozvoj zamestnancov rezortu 

spravodlivosti v oblasti 

komunikačných zručností, 

zvládanie stresu a záťažových 

situácií ako aj  písomnej 

a telefonickej komunikácie 

tréning,  workshop 
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Špecializované 

vzdelávanie 

školenia, ktoré sú nevyhnutné 

pre prácu zamestnanca           v 

závislosti od jeho špecializácie 

či organizačného zaradenia 

prednáška, workshop 

IKT vzdelávanie 

pokrýva vyššiu úroveň 

znalosti práce s počítačom, 

ako aj prácu so 

špecializovaným softvérom 

tréning 

Jazykové 

vzdelávanie 

zabezpečuje požadovanú 

úroveň znalosti jazyka 

potrebného pre určené 

pracovné pozície 

cyklické vzdelávanie 

intenzívne v malých 

skupinách, individuálne, 

konverzácie 

Zahraničné 

konferencie/ 

semináre, stáže  

zameraná na získavanie 

zahraničných skúsenosti, 

praxe a prenosu know-how, 

posilnenie znalosti cudzieho 

jazyka, vytváranie siete 

medzinárodných kontaktov  

konferencie/semináre, stáže 

 

Tréning – forma vzdelávania založená na striedaní teoretickej a praktickej časti. 

Workshop – forma rozvoja, pri ktorej sa využívajú krátke teoretické vstupy, individuálne         

a skupinové práce, riadená diskusia, brainstorming, ukážky a  spätná väzba. 

Prednáška - forma vzdelávania, pri ktorej sa nevyžaduje aktivita poslucháča.  

Cyklické vzdelávanie – forma vzdelávania založená na opakovaní – individuálne –  zamerané na 

potreby jednotlivca,  konverzácie – zamerané na združenú skupinu ľudí s rovnakou úrovňou 

a zameraním – aplikované pri jazykových kurzoch. 

Konferencia/seminár – forma vzdelávania založená na získanie či výmenu know-how         

na hromadnom združení osôb s rovnakým záujmom o danú tému   

Stáž – forma vzdelávania založená na získavaní skúseností (v našom prípade) zo zahraničia 

formou dlhšieho pôsobenia v inom prostredí. 

 

Všetci zamestnanci budú mať prístup do modulu Vzdelávanie a budú sa môcť zúčastniť 

vybraných a doporučených školení. Systém (modul Vzdelávanie v SAP) bude fungovať tak, aby 

konkrétnym zamestnancom ponúkal konkrétne školenia, ktoré sú nevyhnutné pre výkon ich práce 

a prispejú k ich odbornému a osobnému rastu – v zmysle kompetenčných modelov, ktoré budú 

nahrávané do systému. Systém (modul Vzdelávanie v SAP) bol vytvorený           pre potreby 

národného projektu zameraný na vzdelávanie (pôvodne mal byť  implementovaný od roku 2016), 

preto nebol doposiaľ spustený.  

 

Frekvencia vzdelávania 

 

Harmonogram vzdelávacích aktivít bude pripravovaný priebežne v závislosti od potreby 

zamestnancov, priestorov na školenie, možností dodávateľov a tiež povinností zamestnancov. 

Harmonogram preto nie je možné zadefinovať na celé trvanie projektu, nakoľko na jeho realizáciu 

vplýva viacero faktorov, ktoré nie je možné z presnosťou odhadnúť na dlhšie obdobie. Zároveň 

chceme, aby projekt korešpondoval s internými smernicami MS SR, kde je stanovené, že takýto 

harmonogram sa vytvára na jeden polrok dopredu. 

 

Geografické a priestorové rozdelenie vzdelávacích aktivít  
 

Aktivita, a teda vzdelávanie bude prebiehať na celom území SR. Budú využívané priestory 

inštitútu vzdelávania, priestory v rámci MS SR, súdov (spravidla krajské súdy, v rámci 

efektívnosti a hospodárnosti aj okresné súdy) a externé priestory (rôzne konferenčné miestnosti 
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/kapacitné dôvody/ a miestnosti externých dodávateľov, ktoré si vyžadujú špeciálne vybavené 

priestory, napr. IKT, a i.).  

 

Projekt prispieva k horizontálnym princípom Rovnosť mužov a žien a Nediskriminácia formou 

sledovania nasledujúcich údajov: 

Mzda mužov refundovaná z projektu, mzda žien refundovaná z projektu, podiel žien                

v riadiacich pozíciách projektu, podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu. 

 

Zabezpečenie vzdelávacích aktivít 

 

MS SR je podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy ústredným orgánom štátnej správy pre súdy a väzenstvo. MS SR vzhľadom na 

oblasť svojej pôsobnosti a plnenie jeho úloh nemôže zamestnávať zamestnancov – pedagógov na 

trvalý pracovný pomer, keďže ich hlavnou činnosťou v zmysle zákona 55/2017 Z.z. o štátnej 

službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov nemôže byť pedagogická činnosť (v uvedenom 

zákone sa nenachádza funkcia, ktorá by obsiahla činnosť pedagogického zamestnanca 

v najnáročnejšej /hlavnej/ činnosti). 

 

Podrobnosti o pedagogických zamestnancoch, výkone pedagogickej činnosti, a pod. ustanovuje 

zákon č. 317/2009 Z. z. o  pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (najmä § 3 ods. 1 v spojení s § 1 ods. 2 zákona). 

 

MS SR môže zamestnať iba lektorov na dohody vykonávané mimo pracovného pomeru – ako 

lektorskú činnosť. Tento spôsob zastrešenia aktivity bude aplikovaný v rámci Špecializovaného 

vzdelávania, Kurzu riadiacej a tútorskej supervízie, Riešenie konfliktov v mediácii a nácvik 

komunikačných zručností, Kurzu probačných a mediačných úradníkov k získaniu zručností na 

realizáciu sociálneho výcviku a VO workshopov. Vzhľadom na rozsah plánovaných školiacich 

aktivít, ich náročnosť a vysokú odbornosť MS SR zabezpečí ostatné vzdelávania dodávateľským 

spôsobom.  
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Merateľné ukazovatele 

 

 Merateľné ukazovatele  

Názov Východiskový 

stav 

Očakávaný 

stav 

Nadväznosť na výstup Aktivit

a č. 

P0537 Počet 

zamestnancov 

(administratívneho, 

riadiaceho a podporného 

personálu), ktorí sa 

zúčastnili vzdelávacích 

aktivít 

0 910 

 Úspešní absolventi  z radov  

zamestnancov 

(administratívneho, 

riadiaceho a podporného 

personálu), ktorí získali 

potrebnú kvalifikáciu podľa 

kompetenčného modelu 

1 

P0412 Počet súdov, ktoré 

boli podporené 

v používaní 

komunikačných 

a manažérskych 

nástrojov a ktorých 

manažéri boli vyškolení 

v komunikačných 

a manažérskych 

zručnostiach 

0 63 

 Súdy zapojené do 

vzdelávania na základe 

(Okresné súdy, Krajské súdy, 

Špecializovaný trestný súd) 

1 

P0729 Počet osôb 

zapojených do 

vzdelávania 

0 2 818 

  Zamestnanci zapojení do 

vzdelávacích aktivít. 1 

P0595 počet 

zrealizovaných školení, 

kurzov, seminárov, a 

iných vzdelávacích aktivít 

0 722 

 

 Zrealizované vzdelávacie 

aktivity 
1 

P0722 Počet  úspešných 

absolventov vzdelávacích 

aktivít 
0 2 536 

 Úspešní absolventi 

vzdelávacích aktivít 1 

P0718 Počet vyvinutých  

produktov a/alebo služieb 

vzťahujúcich sa na 

vzdelávanie 

0 2 

 Kompetenčný model 

 Znalostná databáza 

 
1 

P0538 Počet 

zamestnancov 

(administratívneho, 

riadiaceho a podporného 

personálu), ktorí získali 

kvalifikáciu 

0 200 

 Úspešní absolventi  z radov  

zamestnancov 

(administratívneho, 

riadiaceho a podporného 

personálu), ktorí získali 

potrebnú kvalifikáciu podľa 

kompetenčného modelu 

1 

 

Cieľ projektu: 

Národný projekt Vzdelávanie zamestnancov rezortu spravodlivosti a získanie odborných znalostí 

má efektívne zabezpečovať kvalitné vzdelávanie zamestnancov rezortu spravodlivosti ako aj 

administratívneho   personálu súdov. Cieľom národného projektu  je zabezpečiť také vzdelávacie 

aktivity, aby výsledkom boli odborne pripravení, vyškolení pracovníci rezortu justície, schopní 

podporiť vykonávanie reformy vo všetkých oblastiach justície, vrátane strategického plánovania, 

implementácie systémov riadenia, merania výkonnosti systémov      a kvality služieb a tvorby 

politík a stratégií. 

 

Prioritná os 2 - Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva 

Špecifický cieľ 2.1: Zvýšená efektívnosť súdneho systému  
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Projekt je v súlade s horizontálnymi prioritami udržateľný rozvoj a podpora rovnosti mužov 

a žien, ktoré sú definované v partnerskej dohode 2014-2020 a projekt je taktiež v súlade so 

Stratégiou riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe na roky 2015-2020. Projekt zároveň 

prispieva k napĺňaniu strategického cieľa, ktorým je:  

V prospech občanov orientovaná verejná správa, poskytujúca svoje služby rýchlo, efektívne  

a kvalitne, v záujme podpory udržateľného rastu, tvorby pracovných miest a sociálnej inklúzie.  

  

V rámci projektu budú prostredníctvom výročnej monitorovacej správy vykázané v rámci časti 9. 

Iné údaje s relevanciou k horizontálnym princípom Rovnosť mužov a žien a Nediskriminácia 

a taktiež sa zamestnanci budú v rámci projektu zúčastňovať  vzdelávacích aktivít ktoré sa 

zaoberajú  aj problematikou nediskriminácie a rovnosti mužov a žien.  

Tie budú sledované formou následných ukazovateľov:  

D0270 Počet vzdelávacích aktivít projektu zaoberajúcich sa výlučne problematikou 

nediskriminácie a rovnosti mužov a žien 

D0271 Počet vzdelávacích aktivít projektu zaoberajúcich sa aj problematikou nediskriminácie  

a rovnosti mužov a žien 

 

Začiatok realizácie Aktivity 1 neznesie odklad do fázy realizácie projektu a začiatok aktivity je 

naplánovaný na február/2018 najmä z hľadiska časového vymedzenia zahraničného 

vzdelávania, ktorého termíny nemáme možnosť ovplyvniť a prípravy špecializovaného 

vzdelávania (nevyhnutný nábor lektorov). Prvé vzdelávacia aktivita „Rehabilitácia a alternatívne 

sankcie k trestu odsúdenia pre radikalizované osoby“ sa uskutočnila 8. – 9. marca v Holandsku 

a v tejto súvislosti vznikol vo februári/2018 aj prvý výdavok.  

 

Utrecht, Holandsko,  8. – 9. marec 2018 

Seminár „Rehabilitation and Alternative Sanctions to Detention for Radicalised Individuals“, sa 

zaoberal príkladmi dobrej praxe v členských štátoch Európskej únie, pokiaľ ide o alternatívy k 

obmedzeniu osobnej slobody v súvislosti s trestným konaním osôb. Ide o pokračujúci seminár zo 

série seminárov týkajúcich sa problematiky práv osôb pozbavených osobnej slobody v súvislosti 

s trestným konaním, ktorým sa Kancelária zástupcu vlády Slovenskej republiky pred Európskym 

súdom dlhodobo zaoberá.  

V tejto súvislosti sa zahraničnej pracovnej cesty vzdelávacieho charakteru zúčastnila 

zamestnankyňa Kancelárie zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské 

práva, ktorá sa taktiež zúčastnila predchádzajúcich seminárov, na ktorý súčasný seminár priamo 

nadväzuje a zároveň pravidelne rieši sťažnosti týkajúce sa problematiky obmedzenia osobnej 

slobody v zmysle článku 5 Európskeho dohovoru, ktorá bola predmetom vzdelávacieho semináru 

a ktorá patrí medzi najčastejšie problémy, s ktorými sa Európsky súd pre ľudské práva aj vo 

vzťahu k Slovenskej republike potýka.  

Vzhľadom na to, že na seminár bolo potrebné prihlásiť sa so značným časovým predstihom 

a účasť na ňom následne podlieha výberu, keďže počet účastníkov je obmedzený, o schválenie 

účasti na tejto konferencii bolo požiadané so značnou časovou rezervou.  

 

Štrasburg, Francúzsku, 19. – 20. apríl 2018  

Seminár „Bioethics and Human Rights: Recent ECtHR Case Law“, sa zaoberal aktuálnou 

judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva vo veciach bioetiky a to predovšetkým pokiaľ ide 

o udelenie informovaného súhlasu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, prístupu k zdravotnej 

dokumentácii, či náhradnému materstvu. Ide o seminár týkajúci sa aktuálnych otázok, ktorými sa 

Európsky súd pre ľudské práva zaoberá a znalosť ktorých je potrebná pre kvalitnú činnosť 

pracovníkov Kancelárie zástupcu vlády pred Európskym súdom pre ľudské práva a práve z tohto 

dôvodu sa seminára zúčastnili dve pracovníčky Kancelárie. Medzi prednášajúcimi na seminári 
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boli sudcovia Európskeho súdu pre ľudské práva, pracovníci z Kancelárie Európskeho súdu pre 

ľudské práva ako aj ďalší odborníci z teórie i praxe.  

 

V zmysle vyššie uvedeného je zároveň je nevyhnutné obsadiť bezodkladne odborné pozície: 

Manažér pre vzdelávanie 3/2018 

Manažér ľudských zdrojov a technickej podpory 5/2018 

 

Skupina výdavkov: 

521 – Mzdové výdavky (výdavky na odborní personál vrátane lektorov) 

518 – Ostatné služby (výdavky spojené s poplatkami za vzdelávanie a iné) 

512 – Cestovné náhrady (výdavky spojené so zabezpečením zahraničných ciest za účelom 

vzdelávania) 

 

Trvanie projektu: 36 mesiacov  

 

Začiatok realizácie projektu – 2/2018  

Koniec realizácie projektu – 1/2021 

Finančné ukončenie (náklady FM – 2 mesiace po ukončení realizácie aktivít) – 3/2021 

 

 

 

Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu 

Situácia po zrealizovaní projektu bude spočívať najmä v zvýšení kvalifikácie zamestnancov, 

kvality práce a spokojnosti zamestnancov, ktorá je dôležitá z hľadiska fluktuácie. Predpokladom 

je, že sa fluktuácia v jednotlivých regiónoch zníži, nakoľko zamestnanci prostredníctvom 

zvýšenej kvalifikácie budú mať možnosť kariérneho rastu v rámci inštitúcie, v ktorej sú 

zamestnaní, a tiež im dosiahnuté poznatky zjednodušia, zefektívnia a v neposlednom rade aj 

zvýšia kvalitu ich práce. V súčasnosti je veľmi komplikované nájsť kvalitných ľudí s odbornou 

praxou, preto je trendom zamestnávať ľudí po škole a „vychovať“ si z nich odborných 

zamestnancov. Vzdelávanie projektu je zamerané aj na pozície na nižších úrovniach 

v organizačnej štruktúre, preto pri správnom určení školení pre dané pozície zvýšime kvalifikáciu 

interných zamestnancov, a tak zvýšime úspešnosť vnútorných výberových konaní na vyššie 

pozície.  

Jazykové školenia zabezpečia potrebnú úroveň jazykovej vybavenosti zamestnancov, a preto 

predpokladáme menšiu potrebu prekladov, nakoľko zamestnanci budú schopní si bežné preklady 

spraviť sami. 

Zároveň je výsledkom projektu zavádzanie nástrojov na podporu riadenia, kedy všetci riadiaci 

pracovníci (alebo zamestnanci, ktorí majú z odborného hľadiska potenciál byť zaradení na vyššiu, 

a teda riadiacu pozíciu) absolvujú školenie, ktoré im zabezpečí manažérske zručnosti. 

Zamestnanci z interných kapacít, ktorí sú na základe skúseností a vysokou odbornou hodnotou  

navrhnutí na riadiacu pozíciu väčšinou nemajú dostatočné skúsenosti s riadením ľudí. Školeniami 

riadiacich (a potenciálnych riadiacich) zamestnancov sa teda zvýši efektivita práce. Riadenie ľudí 

je zároveň veľmi dôležité aj z hľadiska podriadených zamestnancov, ktorí pri zlom riadení bývajú 

demotivovaní, a to môže mať za následok nižší výkon a fluktuáciu. Máme teda za to, že 

profesionálna úroveň riadenia na manažérskych pozíciách bude rovnako viesť k vyššej 

spokojnosti zamestnancov, vyššiemu výkonu a efektivite práce. Tento model budeme aplikovať 
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aj po skončení realizácie projektu, teda každý novoprijatý riadiaci zamestnanec, ktorý 

neabsolvoval školenie na manažérske zručnosti, bude v rámci MS SR vyškolený. 

Podpornou zložkou  udržateľnosti  systému vzdelávania sú: 

Kompetenčný model 

Paralelne s implementáciou projektu vznikne kompetenčný model (ako sekundárny „produkt“, 

ktorý je nevyhnutný pre komplexné využitie modulu vzdelávanie v systéme SAP ). Aj           po 

ukončení projektu bude slúžiť na zadefinovanie pracovných pozícií/funkcií. Určia sa kompetencie 

danej pracovnej pozície, a tiež očakávané kvalifikačné predpoklady pre danú pozíciu. Na základe 

kompetenčného modelu budeme aj naďalej  určovať aké školenia by mali zamestnanci 

absolvovať. Na základe kompetenčného modelu bude systém vzdelávania fungovať aj po 

ukončení realizácie projektu. Kompetenčné modely budú vznikať priebežne.  

Modul vzdelávanie – SAP 

Pre potreby projektu sa plne sfunkční personálna časť systému SAP, ktorá vo vysokej miere uľahčí 

prácu a zabezpečí udržateľnosť vzdelávacích procesov na MS SR. Predpokladaná funkcionalitu 

SAP je plná automatizácia procesov na prihlasovanie a vyhodnocovanie školení. Systém bude 

prepojený s kompetenčným modelom, a teda budú v ňom zadané potrebné dáta, aby 

zamestnancov boli sprístupnené len školenia prislúchajúce ich pracovnej pozícii. Prostredníctvom 

systému sa budú môcť prihlásiť na organizované školenie. Systém uchádzačov zaregistruje 

a zároveň sa bude dať vygenerovať prezenčná listina.  

Znalostná databáza 

Počas a najmä po ukončení realizácie projektu budú mať zamestnanci prístup k znalostnej 

databáze. Znalostná databáza bude obsahovať Katalóg školení a ku každému školeniu budú 

prislúchať rôzne podporné učebné materiály. Účelom znalostnej databáza je, aby mali 

zamestnanci prístup k podporným materiálom (rôzne prezentácie, odkazy na dôležité linky,   na 

súvisiacu literatúru, osnovy, sylaby, prípadne testovacie otázky), ktoré im budú slúžiť       na  

opakovanie si nadobudnutých znalostí (ak boli účastníkmi vzdelávacej aktivity) alebo      na 

oboznámenie sa s témou, prípadne na individuálne vzdelávanie. (viď Podrobný popis aktivity) 

 

Prevádzková udržateľnosť 

Prevádzková kapacita bude ďalej zabezpečená osobnými úradmi, ktoré podľa interných riadiacich 

aktov majú na starosti vzdelávanie. Sfunkčnením systému SAP a jeho naplnením údajmi 

nevznikne potreba na nového zamestnanca. Osobný úrad bude organizovanie školení 

prostredníctvom systému kapacitne zvládať, nakoľko školenia už nebudú prebiehať v takej veľkej 

miere. Školenia, naplánované v rámci projektu zabezpečia zvýšenie kvalifikácie a vedomostnú 

udržateľnosť, nie je preto nutné tieto školenia opakovať v plnom rozsahu (napr. špecializované 

IKT vzdelávanie, manažérske vzdelávanie, zahraničné školenia a stáže), preto je zrejmé, že 

nastane pokles v počte školení. 
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Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa 

 

Administratívne kapacity žiadateľa budú zabezpečené prostredníctvom dvoch tímov, a to 

projektový tím a odborný tím.  

 

Projektový tím  
 

Personálna matica – administratívne kapacity 
Meno a 

priezvisko 

Zaradenie 

v projekte 

(funkcia) 

Činnosti vykonávané v rámci projektu  

Aktuálne 

neobsadená 

pozícia  

Projektový 

manažér 

Projektový manažér  zodpovedá za riadenie realizácie projektu podľa 

časového, finančného a vecného plánu, koordinácia činnosti 

projektového tímu, kontrola  plnenia úloh, sleduje napĺňanie cieľov 

a harmonogramu projektu, zodpovedá za realizáciu projektu, 

komunikuje s riadiacim orgánom, vykonáva ďalšie úlohy v súlade so 

Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 

Aktuálne 

neobsadená 

pozícia  

Finančný 

manažér 

Finančný manažér zodpovedá za finančné riadenie projektu a finančné 

riadenie jednotlivých aktivít. Kontroluje čerpanie finančných 

prostriedkov v projekte. Je zodpovedný za prípravu žiadostí o platbu; 

prípravu záverečného vyúčtovania. Zabezpečuje interné hodnotenie 

projektu z hľadiska plnenia finančných ukazovateľov. Pripravuje 

podklady pre projektového manažéra. 

Aktuálne 

neobsadená 

pozícia 

Projektový 

asistent 

Projektový asistent vykonáva všetky administratívne a podporné práce 

podľa pokynov manažéra pre vzdelávanie a projektového manažéra. 

Vykonáva administratívno-technickú podporu najmä pri organizovaní 

školení, vyhodnocovaní školení, zabezpečení administratívnych 

náležitostí projektu pre potreby prípravy žiadostí o platbu (napr. 

prezentačné listiny zo školení, faktúry za školenia, kópie dohôd s 

lektormi  a pod.). Intenzívne komunikuje taktiež s projektovým tímom 

a poskytuje administratívnu podporu v zmysle pokynov. 

Aktuálne 

neobsadená 

pozícia  

Manažér/i pre 

monitorovanie 

Zodpovedá za riadenie monitorovania, správne sledovanie plnenia 

indikátorov, pravidelné vyhodnocovanie, prípravu podkladov         do 

pravidelných monitorovacích správ, vypracovanie monitorovacích 

správ, inovuje riešenia a pripravuje podklady       pre zmeny v realizácii 

projektu ak je to v rámci strategického vnímania realizácie projektu 

potrebné, pripravuje podklady          pre archiváciu do projektu v svojej 

oblasti. 

Aktuálne 

neobsadená 

pozícia  

Manažér/i pre 

VO  

Zodpovedá za realizáciu celého procesu verejného obstarávania, 

vrátane elektronického trhoviska, predprípravu a plánovanie VO, 

organizovanie a vyhodnocovanie ponúk v procese verejného 

obstarávateľa, dohliadanie na dodržiavanie postupov stanovených 

Zákonom o verejnom obstarávaní, zabezpečovanie evidencie, 

ukladanie a ochrana registratúrnych záznamov o verejnom 

obstarávaní, zabezpečovanie zverejňovania informácií v súlade        s 

platnou legislatívou. 

 

 

Projektový tím bude tvorený projektovým manažérom, finančným manažérom, manažérom pre 

monitorovanie, projektovým asistentom, koordinátorom a manažérom pre VO. Zodpovednosť za 

realizáciu aktivít projektu v súlade s harmonogramom projektu, rozpočtom projektu a opisom 

projektu má projektový tím. 
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Projektový tím bude koordinovaný projektovým manažérom. Na pozíciu projektového a 

finančného manažéra budú prijatí dvaja noví zamestnanci na TPP. Manažér/i pre monitorovanie 

a pre VO budú túto činnosť vykonávať na základe dohody mimopracovného pomeru. 

Prijímateľ má dostatočné skúsenosti s riadením projektov tohto typu. V súčasnosti MS SR 

implementuje 4 projekty z OP EVS, preto sa zaručujeme, že výberovým konaním sa vyberú 

odborníci s dostatočnými vedomosťami a praxou, ktorí budú spĺňať všetky predpoklady        na 

úspešné implementovanie projektu. 

Do projektu budú tiež zapojení zamestnanci MS SR, krajských súdov, okresných súdov 

a špecializovaného trestného súdu,  ktorí sa budú podieľať na niektorých častiach projektu. Budú 

to najmä osobné úrady spomínaných inštitúcií, nakoľko je potrebné prepojenie MS SR, ktoré sídli 

v Bratislave a ostatných pracovísk, ktoré sú po celom Slovensku. Pôjde o zamestnancov súdov, 

ktorí tieto činnosti vykonávajú bežne (technickú a administratívnu podporu vzdelávania). Títo 

zamestnanci budú zabezpečovať potrebné technické vybavenie v určenom čase. Budú 

komunikovať s manažérom pre vzdelávanie alebo koordinátorom a s projektovým tímom.  

Ďalej to bude osobný úrad MS SR, ktorý zabezpečuje mzdovú a personálnu agendu projektu.  

Prevádzkové kapacity pre projektový tím budú zabezpečené v prenajatých priestoroch v blízkosti 

sídla žiadateľa, nakoľko žiadateľ aktuálne nedisponuje voľnými priestormi   (nie je vylúčené, že 

v budúcnosti dôjde k zmene). Priestory sú určené pre členov tímu a budú financované 

prostredníctvom projektu (v priestoroch aktuálne pôsobia projektové tímy ostatných NP MS SR). 

 

 

Odborný tím 

Personálna matica – odborné kapacity 
Meno a 

priezvisko 

Zaradenie v projekte  Názov aktivity  Činnosti vykonávané v rámci projektu 

Mgr. Ivana 

Pravdíková 

Manažér pre 

vzdelávanie  

Vzdelávanie  Vytváranie plánu školení spolu s dotknutými 

oddeleniami. Kompletné organizačné 

zabezpečenie vzdelávania, komunikácia                 

s dodávateľmi, súdmi a ich osobnými úradmi, 

výber lektorov. Kontrola priebehu školení. 

Vyhodnocovanie zrealizovaných školení               

z hľadiska organizácie, efektívnosti, kvality 

školenia a spokojnosti zamestnancov. 

Spolupráca s projektovým tímom na napĺňaní 

ukazovateľov      a finančnom čerpaní projektu. 

Zabezpečenie zbierania a tvorenia Znalostnej 

databázy. 

JUDr. 

Darina 

Makarová 

Garant projektu Vzdelávanie  Garant projektu sa podieľa na realizácii aktivity 

projektu. Komunikuje, riadi a kontroluje prácu 

odborných zamestnancov. Kontroluje výstupy 

aktivity a robí dohľad nad výberovými 

procesmi v rámci projektu. 

Aktuálne 

neobsadená 

pozícia  

Manažér ľudských 

zdrojov a technickej 

podpory  

Vzdelávanie  Zabezpečuje personálnu agendu školení v 

systéme SAP. Ide najmä o nastavenie 

funkcionalít pre potreby školení, zabezpečenie 

tvorby dokumentov prostredníctvom systému, 
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reportov, nahadzovanie údajov do SAP, 

technické a administratívne zabezpečenie 

organizácie školení prostredníctvo systému 

SAP. Zabezpečenie odborných podkladov  

personálnej agendy pre personálne a mzdové 

oddelenie (napr. opis činnosti do dohody, 

kontrola a posudzovanie životopisov, kontrola 

a posudzovanie certifikátov a i.). 

 Koordinátor (1,2) Vzdelávanie Technicko - organizačná podpora pri 

zabezpečení vzdelávania. Kontaktný bod pre 

účastníkov školení. Zabezpečuje podklady na 

školenie, komunikáciu s lektorom, priebeh 

vzdelávacích aktivít podľa pokynov. 

Koordinátor v zmysle náplne práce 

a požiadaviek odborného tímu vykonáva ďalšie 

odborné činnosti na projekte. 

Aktuálne 

neobsadená 

pozícia  

Lektori (skupina 1) 

(určený počet hodín, 

nie počet osôb - Pool 

of Experts ) 

Vzdelávanie  Lektori budú zabezpečovať 

prednáškovú/lektorskú činnosť v rámci 

špecializovaného vzdelávania a prevádzkového 

vzdelávania.  Lektor spadajúci do kategórie 

odborník/senior prax viac ako 5 rokov.  

Aktuálne 

neobsadená 

pozícia  

Lektori (skupina 2) 

(určený počet hodín, 

nie počet osôb - Pool 

of Experts ) 

Vzdelávanie  Lektori budú zabezpečovať 

prednáškovú/lektorskú činnosť v rámci 

špecializovaného vzdelávania a prevádzkového 

vzdelávania.  Lektor spadajúci do kategórie 

Expert č. 1 prax viac ako 8 rokov/alebo 

akademický titul a prax min. 5 rokov. 

 

Koordinátor v zmysle náplne práce a požiadaviek odborného tímu vykonáva odborné činnosti 

na projekte. 

Odborné aktivity budú koordinované garantom projektu.  

Technické zabezpečenie projektu bude zabezpečené počas realizácie projektu. MS SR 

v súčasnosti nedisponuje s takým množstvom techniky, ktoré by mohlo byť využité              na 

realizáciu projektu. Preto MS SR na realizáciu projektu z vlastných zdrojov zabezpečí potrebné 

vybavenie v predpokladanom rozsahu: 

Notebooky 

Dataprojektor 

Počítače stolové 

Ďalšie výdavky, ktoré uvádzame v rozpočte alebo ich budeme hradiť z vlastných zdrojov: 

Telekomunikačné poplatky, poštovné a prístup na internet  

Spotrebný tovar a prevádzkový materiál  

Doplnenie knižnice MS SR  

Nájom priestorov, energie a upratovanie  
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V rámci technického a prevádzkového zabezpečenia aktivity budú použité ešte ďalšie položky na 

zabezpečenie školení a to: 

Ubytovanie, Doprava, Stravné, Občerstvenie, Vstupné/Poplatky – podrobná špecifikácia týchto 

položiek je uvedená v rozpočte projektu. 

 
Podrobný popis aktivity 

Názov aktivity Vzdelávanie 

 Popis aktivity  

   Špecializované vzdelávanie 
 

Špecializované vzdelávanie bolo identifikované riadiacimi pracovníkmi rezortu 

spravodlivosti. Popisuje školenia, ktoré sú nevyhnutné pre prácu zamestnanca      v 

závislosti od jeho špecializácie, či organizačného zaradenia.   

 

Navrhované témy/okruhy2 špecializovaného vzdelávania, ktoré boli identifikované 

aj v rámci Analýzy vzdelávacích potrieb: 

1. Cezhraničné obchodné spory EU – praktické problémy aplikácie 

Nariadení Rím I a Rím II 

2. Európske právo – všeobecný prehľad, trestná oblasť, aké sú právne 

poriadky, aplikácia v iných krajinách  

3. Fungovanie Európskej komisie, Rady Európy 

4. Judikatúra ESĽP a nariadenie Brusel 2bis  

5. Medzinárodné audítorské štandardy pre vnútorný audit  

6. Medzinárodné právo 

7. Nariadenie EÚ – dedičské konanie 

8. Obchodný vestník v medzinárodnom kontexte  

9. Rozhodovacia činnosť ESĽP, ESD  

10. Zákon o verejnom obstarávaní  

11. Právne predpisy sociálneho zabezpečenia a odvodových systémov  

12. Zákonník práce  

13. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme  

14. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme  

15. Zákon o cestovných náhradách  

16. Kolektívne vyjednávanie 

17. Sociálny fond  

18. Zákon o štátnej službe  

19. Civilné právo  

20. Rodinné právo  

21. Rozhodcovské súdy  

22. Mediácia – riešenie sporov  

23. Občiansky zákonník  

                                                 
2 Navrhované témy reflektujú aktuálne potreby, ktoré boli identifikované v období 2015 – 2016, v závislosti     na 

potrebách a zmenách v legislatíve nevylučujeme drobné zmeny v témach/okruhoch vzdelávacích tém na roky 2018 

– 2020. 
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24. Obchodný register  

25. Trestné právo  

26. Trestný poriadok  

27. Správne právo  

28. Správny poriadok  

29. Správne trestanie  

30. Konkurzné právo a cezhraničné konkurzy  

31. Reštrukturalizácia  

32. Právne predpisy k sťažnostiam a petíciám  

33. Postavenie štatutárov, poverených osôb a splnomocnencov v obchodných 

spoločnostiach a ich zodpovednosť  

34. Zákon o finančnej kontrole a audite  

35. Zákon o správe majetku štátu  

36. Výdavky štátneho rozpočtu na trovy súdnych konaní  

37. Vzdelávanie v ekonomických činnostiach – rozpočtovníctvo  

38. Účtovníctvo, výkazníctvo, štatistika 

39. Inventarizácia majetku a záväzkov  

40. Náhrada škody  

41. Zaručený elektronický podpis a jeho využitie v praxi  

42. Predpisy týkajúce sa pozemkov  

43. Tvorba legislatívy  

44. Prehľad súdneho systému v SR  

45. Ochrana osobných údajov  

46. RIA – regulatory impact assessment, hodnotenie dopadov regulácie 

47. Exekúcie a vymáhanie pohľadávok  

48. Zákon o súdoch  

49. Stavebný zákon  

50. Zákon o miestnych daniach a poplatkoch  

51. Zákon o správe daní  

52. Probačné a resocializačné metódy   

53. Zákon o správnych poplatkoch 

54. Zákon o súdnych poplatkov    

55. Notársky poriadok  

56. Implementácia právnych predpisov do praxe  

57. Zákon o probačných a mediačných úradníkoch  

58. Zákon o sťažnostiach  

59. Exekučný poriadok  

60. Zákon o sudcoch a prísediacich  

61. Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy  

62. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám 

63. Tvorba zmlúv 

64. Diplomatický/spoločenský protokol a etiketa 

65. Zákon o e-Governmente 

66. Archivácia spisov, registratúrny plán 

67. Rodová problematika, nediskriminácia a zdravotné postihnutie  

  

 

Nejedná sa v tomto prípade o zoznam školení, ale zoznam tém/okruhov, ktoré budú 

reflektovať na reálnu potrebu a na legislatívne zmeny za konkrétne obdobie. 

Mnohé z týchto tém sa dajú kombinovať a modelovať do viacdňových prednášok 
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a podobne. V priebehu plánovania detailného harmonogramu (frekvencia: 

polročne) sa bude prihliadať z pravidla na legislatívne zmeny a potreby 

jednotlivých zamestnancov.   

 

Tabuľka č.  2 Predpokladaný harmonogram „Špecializovaného vzdelávania“ 
Rok Počet 

školení 

spolu  

Západ Stred Východ Predpokladaný 

počet účastníkov3 

2018 40 20 10 10 

15 až 50 

účastníkov * 40 

školení 

2019 40 20 10 10 

15 až 50 

účastníkov * 40 

školení 

2020 40 20 10 10 

15 až 50 

účastníkov * 40 

školení 

Spolu 

120 60 30 30 

Spolu minimálne 

1 800 účastníkov 

v priemere 3 900 

účastníkov  

 

Západ: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj 

Stred: Žilinský kraj, Banskobystrický kraj 

Východ: Prešovský kraj, Košický kraj  

 

 

Obrázok č. 1: Mapa SR (Zdroj: internet ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Vychádzajúc z predchádzajúcich skúseností sú niektoré z uvedených tém vhodnejšie pre menšiu skupinu 

poslucháčov a iné pre väčšiu skupinu poslucháčov. V závislosti od témy sa preto ad hoc určí minimálny 

a maximálny počet účastníkov. V aktuálnom čase nie je možné určiť presný počet konkrétnych školení podľa tém, 

vzhľadom na to, že ide o špecializované vzdelávanie, na ktoré má vplyv najmä zmena legislatívy.     



  

22/45 

  

Manažérske vzdelávanie 
 

Vzdelávanie je určené riadiacim pracovníkom rezortu spravodlivosti. Ide 

o školenia,  ktoré sú nevyhnutné pre prácu zamestnanca v závislosti od 

organizačného zaradenia t.j. riadiaci pracovníci.  

 

Interaktívne manažérske vzdelávanie  

 

Cieľovou skupinou sú zamestnanci MS SR pracujúci na manažérskych pozíciách, 

predsedovia súdov, podpredsedovia súdov a riaditelia správy krajských súdov. 

 

Detailný popis jednotlivých modulov:  

 

• Modul 1 - Modul venovaný uvedomeniu si kľúčových aspektov 

manažérskej role, vymodelovanie ideálu a porovnanie predstáv účastníkov            

s čakávaniami vedenia. Séria hier a simulácií na zmapovanie individuálnej úrovne 

v jednotlivých kompetenciách, pomenovanie osobného potenciálu   a rezerv. 

Výstupom je osobná SWOT analýza. Trvanie 2 dni.  

 

 

• Modul 2-5 – Interaktívne skupinové tréningy prezenčnou formou,            v 

úvode každého revízia plnenia cieľov z predchádzajúceho obdobia, práca           s 

individuálnym rozvojovým plánom, na záver stanovenie konkrétnych krokov na 

medziobdobie. Časová dotácia pre každý modul 2 dni.  

 

Rámcový obsah modulov 

 

1. MODUL – MANAŽÉRSKA ROLA  

Ciele  

• Uvedomiť si kľúčové aspekty manažérskej role  

• Oboznámiť sa s očakávaniami od programu  

• Zmapovať svoje silné a rozvojové stránky  

• Posilniť motiváciu a angažovanosť k osobnému rozvoju  

 

Hlavné témy:  

• Základné oblasti manažérskej role  

• Vízia ideálneho manažéra  

• Podpora vs. kontrola  

• Manažérsky nadhľad  

• Manažérska zodpovednosť  

• Manažérske kompetencie v praxi  

• Sebareflexia  

 

Výstupy  
• Prehľad manažérskych kompetencií a ich prejavov v správaní a každodenných 

situáciách.  

• Osobná swot analýza s popisom vlastných silných a rozvojových stránok.  

 

2. MODUL – MANAŽÉRSKA KOMUNIKÁCIA  
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Ciele  
• Rozšíriť individuálny repertoár efektívnych komunikačných zručností.  

• Osvojiť si základné princípy dávania spätnej väzby.  

• Získať istotu a štruktúrovanosť pri vedení manažérskych rozhovorov.  

 

Hlavné témy:  

• Profesionálna komunikácia  

• Roviny komunikácie  

• Ako predísť nedorozumeniam v komunikácii  

• Podávanie spätnej väzby  

• Oznámenie nepopulárneho opatrenia  

• Riešenie náročných situácií  

• Emócie v komunikácii  

 

Výstupy  
• Uvedomenie si významu komunikácie pri vedení a motivovaní ľudí.  

• Zameranie pozornosti na pochvalu a uznanie.  

• Posilnenie schopnosti zvládať náročné situácie v komunikácii a pracovať          

  s emóciami.  

 

3. MODUL – OSOBNÁ EFEKTIVITA  

Ciele  

• Osvojiť si nástroje time managementu a efektívne návyky.  

• Prehĺbiť schopnosť prioritizovať a odlišovať podstatné od nepodstatného.  

• Naučiť sa účinne delegovať a zadávať úlohy.  

• Posilniť svoju asertivitu a schopnosť povedať „nie“.  

 

Hlavné témy:  

• Efektívna práca s informáciami  

• Vytváranie efektívnych návykov – zhromažďovanie a triedenie  

• Mapa pracovných rolí  

• Osobné poslanie, vízia, hodnoty  

• Efektívne plánovanie a práca s energiou  

• Asertivita a ako povedať „nie“  

• Delegovanie  

 

Výstupy  
• Prehľad denných činností s ohľadom na ich dôležitosť a naliehavosť.  

• Plán delegovania úloh.  

 

4. MODUL – VEDENIE TÍMU  

Ciele  
• Rozšíriť svoj repertoár štýlov vedenia a schopnosť prispôsobiť svoj prístup 

zrelosti a potenciálu podriadených.  

• Prehĺbiť svoje zručnosti motivovať a získať druhých pre spoluprácu.  

• Naučiť sa pracovať s tímom a facilitovať skupinovú diskusiu.  

 

Hlavné témy:  

• Situačné štýly vedenia  
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• Motivácia a rozvoj ľudí  

• Fungovanie dobrého tímu  

• Zloženie a rozvoj tímu  

• Ako posilniť tímovosť  

• Vedenie porád a skupinových diskusií  

 

Výstupy  
• Mapa svojho tímu z pohľadu zrelosti a potenciálu, plán konkrétnych opatrení 

vzhľadom k zvýšeniu motivácie jeho jednotlivých členov.  

• Prehľad nástrojov nefinančnej motivácie.  

• Štruktúra vedenia porady.  

 

5. MODUL – ROZHODOVANIE A RIEŠENIE PROBLÉMOV  

Ciele  
• Prehĺbiť schopnosť zbierať, analyzovať a vyhodnocovať údaje, ktoré tvoria 

podklad pre manažérske rozhodnutia.  

• Vedieť zaujať postoj aj pri neúplných informáciách a pod časovým tlakom.  

• Posilniť schopnosť pokračovať v riešení problémov napriek prekážkam             a 

odporu.  

 

Hlavné témy:  

• Manažérske rozhodovanie  

• Rozhodovacie techniky  

• Techniky riešenia problémov  

• Rozhodovanie v krízovej situácii  

• Implementácia strategických rozhodnutí  

• Rola potrieb a emócií pri zavádzaní zmien  

 

Výstupy  

• Uvedomenie si širších súvislostí riadenia v kontexte firemnej stratégie.  

• Zvládanie špecifickej komunikácie a emočných reakcií pri zavádzaní zmien.  

• Nástroje efektívneho manažérskeho rozhodovania.  

• Nástroje na tvorbu inovatívnych riešení problémov.  
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Prevádzkové vzdelávanie 
 

Prevádzkové vzdelávanie sa zameriava na osobnostný rozvoj zamestnancov 

rezortu spravodlivosti v oblasti komunikačných zručností, zvládanie stresu          a 

záťažových situácií ako aj  špecificky náročnej písomnej a telefonickej 

komunikácie. 

 

Interaktívne vzdelávanie pre rozvoj mäkkých zručností 

1/ KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI 

- dve úrovne: vedúci pracovníci, radoví zamestnanci 

 

 pre vedúcich pracovníkov 

Cieľom tréningu je zoznámiť účastníkov so špecifikami komunikácie vedúceho 

pracovníka, zamerať sa na vedenie hodnotiaceho rozhovoru a poskytovanie 

vyváženej spätnej väzby.   

Účastníci tréningu sa naučia ako využívať techniky vedenia rozhovoru smerom 

k dohode a osvoja si podpornú štruktúru vedenia rozhovoru. Naučia sa ako sa 

rečovo a emocionálne naladiť na komunikačného partnera, ako s ním vytvoriť 

raport a budovať vzťah dôvery. Osvoja si techniky vedenia hodnotiaceho 

rozhovoru smerujúce k identifikovaniu rozvojovej potreby svojich zamestnancov. 

 

 pre ostatných zamestnancov 

Cieľom tréningu je zoznámiť účastníkov s komunikačnými pravidlami, 

technikami, postojmi, typológiou a zvládať konkrétne náročné situácie zo svojej 

praxe. 

Účastníci tréningu si osvoja zásady a pravidlá efektívnej komunikácie. Naučia sa 

ako aktívne používať princípy profesionálnej komunikácie tak,                          aby 

prispôsobovali svoj prejav druhej strane a  podporovali budovanie vzájomných 

vzťahov. 

 

časový rozsah 

2 tréningové dni (k dosiahnutiu reálnej zmeny a efektu tréningu je potrebný 

dostatočný priestor pre aplikovanie) 

 

počet ľudí: 

max. 12 účastníkov 

 

2/ KOMUNIKÁCIA NA DIAĽKU (TELEFÓNNA A PÍSOMNÁ KOMUNIKÁCIA) 

 

Cieľom tréningu je zoznámiť účastníkov so špecifikami komunikácie a spolupráce 

na diaľku a naučiť ich ako efektívne využívať emaily a telefonáty    so špecifickou 

klientelou. 

 

Zamestnanci  súdov sa denne v osobnom, telefonickom a písomnom styku 

stretávajú s náročnou klientelou. Často krát nejde o komunikáciu, ktorá má len 

informatívny charakter. Naopak  často  ide o neprimeranú priam agresívnu 
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komunikáciu zo strany klienta. Zamestnanec súdu musí za každých okolnosti 

dodržiavať etický kódex a odbornosť. Jedná sa o veľkú psychickú záťaž 

jednotlivcov, preto je veľmi dôležité, aby títo zamestnanci boli vyškolení 

v technikách, ktoré podporujú asertívnu komunikáciu, aby nedochádzalo 

k dôsledkom ako je frustrácia, syndróm vyhorenia, či odmietanie pracovných 

povinností.  

 

Účastníci tréningu sa naučia ako sa dobre pripraviť a viesť písomnú a telefónnu 

komunikáciu, ako si dostatočne vyjasniť zadanie a predísť tak komunikačným 

šumom a nedorozumeniam.  

 

 

časový rozsah 

1 tréningový deň 

 

počet ľudí: 

max. 12 účastníkov 

 

3/ RIADENIE ČASU 

 

Cieľom tréningu je zamerať sa na to, ako získať kontrolu nad svojimi návykmi 

a ako objaviť nové zdroje životnej energie a integrity. 

Účastníci tréningu si osvoja návyky moderného sebariadenia, postupy 

stanovovania cieľov a určovania priorít. Oboznámia sa s technikami optimálneho 

plánovania úloh, naučia sa ako zvýšiť efektivitu svojej práce a ako hospodáriť     so 

svojou životnou energiou. 

 

časový rozsah 

1 tréningový deň 

 

maximálny počet ľudí: 

max. 12 účastníkov 

 

4/ TÍMOVÁ PRÁCA 

 

Cieľom tréningu je posilniť schopnosť účastníkov začleniť sa do tímu, zamerať 

účastníkov na spoluprácu, podporiť ich k aktívnemu prispievaniu k dosiahnutiu 

skupinového výsledku a k udržiavaniu dobrej tímovej atmosfére. 

Účastníci tréningu porozumejú hlavných zákonitostiam efektívnej tímovej práce 

a dynamike spolupráce. Osvoja si techniky efektívneho riešenia problémov a úloh 

v skupine  a zásady konštruktívnej skupinovej diskusie.  

 

časový rozsah 

1 tréningový deň 

 

maximálny počet ľudí: 

12 účastníkov 
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5/ ZVLÁDANIE STRESU A ZÁŤAŽOVÝCH SITUÁCIÍ 

 

Cieľom tréningu je posilniť odolnosť účastníkov voči stresu, schopnosť zvládať 

akútny stres a spôsoby ako si udržať sebakontrolu aj v náročných situáciách.   

Účastníci tréningu si osvoja spôsob ako efektívne využívať bdelú pozornosť 

(mindfulness), upokojiť sa a skoncentrovať sa v stresovej situácii tak, aby ju bolo 

možné riešiť. Naučia sa ako zvládať dlhodobú záťaž tak, aby si udržali 

konzistentný  výkon. 

 

časový rozsah 

1 tréningový deň  

 

maximálny počet ľudí: 

12 účastníkov 

 

6/ RIEŠENIE KONFLIKTOV 

 

Cieľom tréningu je zamerať účastníkov na spoluprácu, prehĺbiť vzťahy a oslabiť 

spory, a to riešením konfliktných situácií zameraným na win-win riešenia. 

Účastníci tréningu spoznajú dynamiku konfliktov a získajú rôzne nástroje na ich 

pružné riešenie. Naučia sa ako primerane zastávať svoje stanovisko a prispievať 

k plneniu cieľov. Nacvičia si ako viesť rôzne druhy rozhovorov cez prekážky 

smerom k dohode a ako predchádzať konfliktom. 

 

časový rozsah 

1 tréningový deň 

 

maximálny počet ľudí: 

12 účastníkov 
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Interaktívne vzdelávanie zamerané na schopnosti probačných a mediačných 

úradníkov  

 

1. KURZ RIADIACEJ A TÚTORSKEJ SUPERVÍZIE   

 
Cieľ aktivity 

 

Cieľom vzdelávacej aktivity je rozšírenie kompetencií v rámci odbornej prípravy 

vedúceho oddelenia probácie a mediácie, jeho zástupcu a mentora pre 

novoprijatých probačných a mediačných úradníkov s akcentom na oblasť 

supervízie. Primárne ide o kontinuálne zvyšovanie profesionálnych zručností 

v oblasti riadiacej, metodickej a tútorskej činnosti vo vzťahu k probačným 

a mediačným úradníkom na regionálnej úrovni. Prostredníctvom kurzu dosiahnuť 

stav, aby supervízia bola jednou z možností, prostredníctvom ktorej možno na 

regionálnej úrovni posilniť a rozšíriť oblasť kompetentnosti probačného 

a mediačného úradníka.  

 

Obsahová náplň 

 

Účastník kurzu získa teoretické základy zo supervízie v oblasti riadiacej a tútorskej 

činnosti. Absolvent programu okrem iného získa odborné vedomosti    z oblasti 

supervízie, bude schopný porozumieť a analyzovať proces práce s probačným 

a mediačným úradníkom. Kurz posilní oblasť kompetentnosti          a zručnosti pre 

usmerňovanie interakcie medzi nadriadeným, podriadeným, tútorom a začínajúcim 

probačným a mediačným úradníkom. Cieľom je podnietiť podporu a využitie 

sebareflexívnych schopností s orientáciou na motiváciu, mobilizáciu s cieľom 

prispieť k riešeniu problému a posilnenie vzdelávacej oblasti.  

 

Cieľová skupina:   Probační a mediační úradníci (prierezovo) 

Počet účastníkov v skupine: 12 

Počet skupín:     3 

Počet účastníkov spolu: 36 

Rozsah:   40 hodín (8 hodín* 5 dní) 

Miesto školenia:   BA, KE, BB (podľa zloženia skupín na regionálnej 

úrovni) 

 

 

2. RIEŠENIE KONFLIKTOV V MEDIÁCII A NÁCVIK KOMUNIKAČNÝCH 

ZRUČNOSTÍ 
 
Cieľ aktivity 
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Prostredníctvom vzdelávacej aktivity probačný a mediačný úradník získa 

relevantné odborné poznatky z problematiky riešenia konfliktov. Cieľom je 

posilniť oblasť kompetentnosti a poznania jednotlivých smerov, modelov a štýlov 

riešenia konfliktu v mediácii vo všeobecnej rovine. V rámci individuálnych cvičení 

probačný a mediačný úradník získa minimálne zručnosti, ktorými by mal 

disponovať v procese mediácie. 

 

Obsahová náplň 

 

Kurz je zameraný na odbornú oblasť riešenia konfliktných situácii z pohľadu teórie 

konfliktov a komunikácie. Probačný a mediačný úradník okrem teoretických 

poznatkov z typológie konfliktov, jednotlivých fáz konfliktu si osvojí minimálne 

schopnosti, ktoré by mal ovládať v procese mediácie. Prostredníctvom 

jednotlivých cvičení bude oboznámený s možnosťou využívania flipchartovej 

tabuli a jej prínosom pre účastníkov mediácie, brainstromingom ako efektívnym 

nástrojom komunikácie a technikami aktívneho počúvania. 

 

Cieľová skupina:   Probační a mediační úradníci (prierezovo) 

Počet účastníkov v skupine: 20 

Počet skupín:   4 

Počet účastníkov spolu: 80 

Rozsah:   24 hodín (8 hodín* 3 dni) 

Miesto školenia:   BA, KE, BB (podľa zloženia skupín na regionálnej 

úrovni) 

 

 

3. KURZ PROBAČNÝCH A MEDIAČNÝCH ÚRADNÍKOV K ZÍSKANIU 

ZRUČNOSTÍ NA REALIZÁCIU SOCIÁLNEHO VÝCVIKU   
 
Cieľ aktivity 

 

Cieľom sociálneho výcviku je rozšíriť kompetentnosť probačných a mediačných 

úradníkov, aby disponovali s odbornými vedomosti a zručnosti, ktoré sú 

nevyhnutné pri práci so skupinou odsúdených. Prostredníctvom výcviku probační 

a mediační úradníci  dokážu využívať  vhodné formy a metódy práce, ktoré sú 

nevyhnuté pre aplikáciu sociálneho výcviku zameraného výlučne na oblasť 

komunikačných zručností a riešení konfliktov.   

 

Obsahová náplň 

 

Účastník kurzu získa teoretické základy pri práci so skupinou, dokáže 

identifikovať zákonitosti vývoja a fungovania malých skupín s akcentom           na 

interakciu medzi ich členmi. Medzi priority sociálneho výcviku patrí absolvovanie 

štyroch modulov, a to: 

Prvý modul je zameraný na didaktické zručnosti a prácu so skupinou odsúdených, 

poznania základných poznatkov z dynamiky skupiny, rizikovými a deštrukčnými 

faktormi, ktoré sa v skupinovej práci môžu vyskytnúť atď. (3 dni) 

Druhý modul tvorí oblasť verbálnej a neverbálnej komunikácie, nácvik jasnej, 

zreteľnej a nezraňujúcej komunikácie, asertivita – rozlišovanie agresívnej, 
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pasívnej, manipulatívnej a asertívnej komunikácie, nácvik tolerantného správania 

k inakosti a odlišnosti v rôznych formách (akceptácia iných názorov, myšlienok, 

práv, životného štýlu a pod.). (3 dni) 

Tretí modul je zameraný na oblasť sebapoznávania a riešenie konfliktov 

kompromisom, nie agresiou a násilím, nácvik modelových situácií zvládania 

konfliktov. (3 dni) 

Štvrtý modul je súhrnný, ktorý pozostáva zo samostatných cvičení ako pracovať 

so skupinou a aké cvičenia je možné realizovať v rámci tohto kurzu s odsúdenými.  

Prostredníctvom tohto modulu by každý účastník mal dostať spätnú väzbu od 

lektorov o jeho aktivite počas výcviku a ďalšieho možného využívania získaných 

vedomostí a zručností v praxi. (3 dni)   

 

 

Cieľová skupina:   Probační a mediační úradníci (prierezovo) 

Počet účastníkov v skupine:  20 (maximálne)  

Počet skupín:   3 

Počet účastníkov spolu: 60 

Rozsah:   96 hodín (8 hodín * 12 dní) 

Miesto školenia:   BA, KE, BB (podľa zloženia skupín na regionálnej 

úrovni) 

 

 

Interaktívny workshop – postupy VO  

 

Verejné obstarávanie je hlavným pilierom efektívneho a transparentného 

nakladania s finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu alebo z EŠIF. Na 

chod jednotlivých úradov a organizácií, ktoré sú napojené na štátny rozpočet sú 

vynakladané nemalé finančné prostriedky. Procesy a postupy verejného 

obstarávania v súčasnosti upravuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

"ZVO"), ktorý do podmienok Slovenskej republiky transponoval smernice:  

 

1. EPaR 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES;  

2. EPaR 2014/25/EÚ o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi 

v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb 

a o zrušení smernice 2004/17/ES; 

3. EPaR 2014/23/EÚ o udeľovaní koncesií. 

 

Samotný proces verejného obstarávania nie je jednoduchý a podlieha rôznym 

pravidlám. Dodržať princípy transparentnosti, rovnakého zaobchádzania             a 

nediskriminácie záujemcov a uchádzačov, ako i princíp proporcionality, 

hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov, je značne 

náročné. 

 

Neustále meniaca sa legislatíva tiež nesie podiel na tom, že sa z „verejného 

obstarávania” stal fenomén komplikovaného a náročného procesu. 

Posledná zmena nastala dňa 14.9.2017, kedy Národná rada SR schválila ďalšiu 

novelu (tzv. malú novelu) zákona o verejnom obstarávaní č. 248/2017 Z. z., ktorá 

s predtým prijatými novelami (č. 438/2015 z 15.12.2015, č. 315/2016        z 

25.10.2016, č. 93/2017 z 29.3.2017), prináša podstatné zmeny do procesov 
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obstarávania zákaziek prahových hodnôt – zákaziek s nízkou hodnotou               a 

podlimitných zákaziek. Zmeny sú najmä tieto: 

• upravuje a zjednodušuje zadávanie podlimitných zákaziek, 

• upravuje finančné limity zákaziek s nízkou hodnotou,  

• prináša zmeny v zadávaní zákaziek bežne dostupných na trhu, 

• prináša zmeny aj v zákazkách s nízkou hodnotou. 

 

Citovaný zákon č. 248/2017 Z. z., nadobudol účinnosť dňa 1. novembra 2017. 

Osobitné požiadavky na osoby pripravujúce a realizujúce procesy verejného 

obstarávania vyplývajú aj z predchádzajúcich noviel, ktoré predovšetkým ukladajú 

zaviesť od 18.10.2018 plnú komunikáciu a elektronizáciu procesov pre všetky 

postupy a procesy verejného obstarávania.  

Doterajšia prax ukazuje, že viacerí aktéri verejného obstarávania majú zrazu 

problém napríklad s pochopením tej jednoduchšej verzie postupu podlimitnej 

zákazky oproti zrušenej – ďaleko zložitejšej. 

 

Navrhovaný „Interaktívny workshop – postupy VO” je zameraný na prípravu VO 

od určenia základných potrieb, stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky, opisu 

predmetu zákazky, stanovenie stratégie a postupu, stanovenie kritérií         na 

vyhodnotenie ponúk a nadväzne na to na fázu vyhodnotenia ponúk a výber 

úspešných uchádzačov, až k podpisu zmluvy, a tiež následné povinnosti a potreby 

verejného obstarávateľa (počas realizácie zákazky a po jej realizácii). Lektor spolu 

so zamestnancami v malých skupinách preberie jednotlivé činnosti 

v uvedených úlohách prostredníctvom nadefinovaných modulov. 

 

Predmetné moduly budú šité na mieru podľa požiadaviek okresných súdov, 

krajských súdov a MS SR. 

 

V prvej fáze sa s lektorom dohodnú konkrétne témy (typy zákaziek), na ktoré sa 

chcú jednotlivé súdy a MS SR zamerať (v projekte uvádzame navrhnuté témy pre 

rok 2018, následne podľa potrieb sa budú tieto témy aktualizovať pre rok 2019 a 

rok 2020, rozsah ostane nezmenený). Lektor v zmysle uvedeného pripraví 

špeciálne školiace pomôcky (podklady, zmluvy, šablóny) na mieru. Samotná 

príprava podkladov je časovo náročná a rozsiahla, nakoľko ide o sylaby na mieru, 

a preto príprava časovo presiahne samotné lektorovanie. 

 

Workshopy sú určené všetkým subjektom v rámci rezortu spravodlivosti, ktoré 

vykonávajú činnosti pri príprave a realizácii zadávania zákaziek v súlade          so 

ZVO. Jedná sa o intenzívne školenie v menších skupinách cca 10 – 11 ľudí, 

ktorého obsah bude prispôsobený skladbe jeho účastníkov – podľa platného znenia 

zákona, resp. nového znenia zákona (v prípade, ak pôjde o obdobie pred jeho 

účinnosťou). 

 

Cieľom workshopov je priblížiť podstatu verejného obstarávania ako procesu 

vedúceho k uzatvoreniu zmlúv na zabezpečenie uspokojenia potrieb verejného 

obstarávateľa financovaného z verejných zdrojov, a to všetko z pohľadu reálnej 

praxe a praktických skúseností. 

 

Všeobecná osnova a rozsah: 
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Prípravná fáza verejného obstarávania  

plánovanie, dôležitosť prípravy, nevyhnutné oblasti prípravy a ich obsah, väzba na 

oznámenie a súťažnú dokumentáciu, zmluva/obchodné podmienky 

 

Metodika: Účastníci rozdelení do skupín budú pod vedením lektora tvoriť návrhy 

podkladov, resp. jednotlivých častí dokumentácie. 

 

predmet zákazky 

 stanovenie potrieb a plánovanie 

 prieskum trhových možností 

 stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky  

 

opis predmetu zákazky 

 možnosť alebo potreba použitia prípravných trhových 

konzultácií 

 možnosť a nutnosť rozdelenia zákazky na časti; zmiešané 

zákazky 

 riešenie konfliktu záujmov, dôvernosť informácií, 

stanovenie komunikácie v tejto súvislosti 

 popis potrieb, výkonnostné a funkčné charakteristiky, 

environmentálne, sociálne charakteristiky 

 ekvivalentné návrhy 

 variantné riešenia predmetu zákazky 

 

stanovenie stratégie verejného obstarávania 

 identifikácia a pomenovanie možných rizík v jednotlivých 

fázach verejného obstarávania, vo väzbe na predmet 

zákazky a na obchodné podmienky 

 výber postupu verejného obstarávania (práca so zákonom 

o VO) a stanovenie lehôt; výhody a riziká jednotlivých 

postupov (VS; US; RKSZ; PRK; DNS; IP) 

 nastavenie a definovanie podmienok účasti  

 stanovenie kritérií na vyhodnotenie ponúk,  

 vybratie modelov a vzorcov hodnotenia, stanovenie 

primeraných váh, postupov a pravidiel ich uplatnenia, 

s poukázaním na riziká ich zlého nastavenia;  

 

obchodné podmienky 

 pomenovanie zostávajúcich rizík 

 definovanie špecifických obchodných podmienok 

objednávky/zmluvy pre konkrétny typ zákazky a 

konkrétnu zákazku 

 

vypracovanie súťažnej dokumentácie 

 vypracovanie výzvy na predkladanie ponúk (Oznámenia o 

vyhlásení VO)   
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 vypracovanie vybraných častí súťažných podkladov (napr. 

pokyny na vypracovanie ponúk, špecifické obchodné 

podmienky) 

 

Vyhodnotenie ponúk a výber úspešných uchádzačov 
najdôležitejšie časti, riziká pochybenia, možnosti komisie a verejného 

obstarávateľa 

 

otváranie ponúk 

 povinnosti pred otváraním ponúk; zriadenie komisie na 

vyhodnotenie ponúk, konflikt záujmov 

 otváranie ponúk časť OSTATNÉ a časť KRITÉRIÁ 

(postup pri reverznom postupe; poukázanie na zásadné 

odlišnosti dvojobálkového a reverzného postupu             pri 

nadlimitnej zákazke) 

 spracovanie zápisnice z otvárania ponúk 

 

vyhodnotenie ponúk 

 otváranie ponúk časť OSTATNÉ a časť KRITÉRIÁ 

(postup pri reverznom postupe; poukázanie na zásadné 

odlišnosti dvojobálkového a reverzného postupu             pri 

nadlimitnej zákazke) 

 náležitosti ponúk a návrhu kritérií 

 vyhodnotenie splnenia podmienok účasti  

 spracovanie zápisnice 

 vysvetľovanie ponúk; odôvodnenie mimoriadne nízkej 

ponuky; matematické chyby 

 vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek      na 

predmet zákazky  

 spracovanie zápisnice 

 priebeh elektronickej aukcie 

 spracovanie zápisnice vyhodnotenia ponúk 

 

 

revízne postupy vo fáze vyhodnocovania ponúk 

 pravidlá a povinnosti pri revíznych postupoch (vylúčenie 

z verejného obstarávania; možnosť autoremedúry); 

stanoviská k námietke 

 

Výsledok verejného obstarávania a následné možnosti a povinnosti 

 možnosti a predpoklady pre zrušenie verejného 

obstarávania 

 zákonné predpoklady pre uzavretie zmluvy 

 uzavretie zmluvy 

 informačné povinnosti  

 oznámenie o výsledku verejného obstarávania 

 dokumentácia z verejného obstarávania 
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 možnosti a predpoklady pre podpísanie dodatkov 

 povinnosti po splnení zmluvy (referencie; suma 

skutočného plnenia; odstúpenie od zmluvy; ...) 

 

Predpokladaný rozsah: 2 dni (8 hodín * 2) 

 

Skupina č. 1 OKRESNÉ SÚDY (ZNH) 

Zákazky s nízkou hodnotou formou workshopu 

Typy zákaziek: 

 Uskutočnenie náteru na strechu vrátane vyspravných prác (stavebné práce) 

 Upratovacie služby (služby) 

 Nákup kancelárskych potrieb (tovary) 

 

Skupina č. 2 KRAJSKÉ SÚDY (ZNH) 

Zákazky s nízkou hodnotou formou workshopu  

Typy zákaziek: 

 Stavebný projekt (projektová dokumentácia) – rekonštrukcia vestibulu, 

vstupných priestorov a prístupového schodiska (služby) 

 Posuvne regálové systémy do archívu (tovary) 

 Rekonštrukcia súdnej siene (stavebné práce) 

 Rekonštrukcia vestibulu, vstupných priestorov a prístupového schodiska –

realizácia rekonštrukčných prác; (stavebné práce) 

 

Skupina č. 3 KRAJSKÉ SÚDY (PZ) 

Podlimitné zákazky formou workshopu  

Typ zákazky: 

 Rekonštrukčné práce pokračovanie Modulu č. 1 Krajské súdy (rekonštrukcia 

vestibulu, vstupných priestorov a prístupového schodiska) – práce nie bežne 

dostupné 

 Nákup kancelárskych potrieb – tovary bežné dostupné (obstarávanie 

prostredníctvom EKS) 

 Zabezpečenie stravovania zamestnancov krajského súdu/ministerstva (služby) 

 

Skupina č. 4 KRAJSKÉ SÚDY A PRE ZAMESTNANCOV MS SR (PZ) 

Názov: Podlimitné zákazky formou workshopu 

Typ zákazky: 

 Obstaranie vozidla/vozidiel (tovary) – pre rôzne pracovné pozície 

 Oprava fasády a výmena okien budovy krajského súdu (stavebné práce) 

 Čistiace a upratovacie služby budovy krajského súdu (služby) 

 

Skupina č. 5 ZAMESTNANCI MS SR 

Zákazky s nízkou hodnotou formou workshopu  

Typ zákazky: 

 Rekonštrukcia strechy budovy (práce) 

 Výkon činnosti pracovnej zdravotnej služby (služba) 

 Nákup pneumatík pre motorové vozidlá (tovary) 

 

Skupina č. 6 ZAMESTNANCI MS SR 

Podlimitné zákazky formou workshopu  
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Typ zákazky: 

 Vzdelávanie zamestnancov – služby nie bežne dostupné (zamerané              na 

kvalitatívne kritériá) 

 Poradenské služby (služby) – vyhodnotenie ponúk MEAT kritériami 

 Doplňujúce stavebné práce počas výstavby (stavebné práce) – zmena zmluvy 

počas jej trvania 

 

Skupina č. 7 ZAMESTNANCI MS SR 

Nadlimitné zákazky formou workshopu 

Typy zákaziek: 

 Tovary a služby – nie bežne dostupné zamerané na IKT – (obstaranie systémov 

a i.) 

 Stavebné práce – nie bežné dostupné (základné úkony súvisiace s prípravou 

výstavby budovy, ako podklady pre verejné obstarávanie) 

 

Tabuľka č. 3 Prehľad vzdelávanie VO 

Skupina 

č. 

Cieľová 

skupina 
Názov 

Počet 

osôb 

Počet 

skupín 

Počet 

opakovaní 

(2018, 

2019, 

2020) 

Počet 

workshopov 

spolu 

1 OS  
Zákazka s nízkou 

hodnotou 
56 5 3 15 

2 KS  
Zákazka s nízkou 

hodnotou 
10 1 3 3 

3 KS  
Podlimitné 

zákazky 
10 1 3 3 

4 
KS a  

MS SR 

Podlimitné 

zákazky 
20 2 3 6 

5 MS SR 
Zákazka s nízkou 

hodnotou 
10 1 3 3 

6 MS SR 
Podlimitné 

zákazky 
10 1 3 3 

7 MS SR 
Nadlimitné 

zákazky 
10 1 3 3 

SPOLU 126  12 21 36 
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Jazykové vzdelávanie 

Jazykové vzdelávanie bude prebiehať v priestoroch MS SR a je určené najmä   pre 

zamestnancov4: 

 Kancelárie zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom         pre 

ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) 

Zamestnanci Kancelárie SR pred ESĽP, musia okrem právneho poriadku 

a judikatúry súdov v SR pracovať s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva 

v anglickom a francúzskom jazyku (niektoré rozhodnutia sú len                 vo 

francúzskom, niektoré len v anglickom jazyku).  

 Kancelárie zástupcu Slovenskej republiky pred súdmi EÚ 

Zamestnanci Kancelárie zástupcu SR pred súdmi EÚ musia prakticky denne 

pracovať s podkladmi v cudzích jazykoch  (najmä AJ, NJ ,FJ, často niekoľkých    a 

paralelne), ako sú napríklad rozhodnutia Súdneho dvora EÚ, procesné písomnosti 

v konaniach pred Súdnym dvorom EÚ, odborná literatúra a rôzne ďalšie podporné 

materiály a podklady. Dokonca aj v prípade dostupnosti slovenskej jazykovej 

verzie konkrétneho materiálu alebo podkladu je Kancelária často nútená siahnuť 

po jeho iných (niekedy viacerých) jazykových verziách. Dôvodom môže byť 

potreba vykonať porovnanie rôznych jazykových verzií konkrétneho bodu 

rozhodnutia alebo konkrétneho ustanovenia právneho aktu    pre pochopenie jeho 

presného zmyslu a významu alebo jednoducho nevyhovujúca kvalita, a tým pádom 

nepoužiteľnosť slovenskej jazykovej verzie. V neposlednom rade Kancelária 

cudzie jazyky (AJ, NJ, FJ) využíva na aktívnu komunikáciu s kolegami iných 

členských štátov, ako aj s partnermi z inštitúcií EÚ, vrátane Súdneho dvora EÚ. 

Znalosť cudzích jazykov je preto pre Kanceláriu pri plnení jej úloh kľúčová 

a ďalšie vzdelávanie jej zamestnancov v tomto ohľade veľmi žiaduce.  

 Sekcie medzinárodného práva   

Medzinárodný charakter agendy zamestnancov sekcie medzinárodného práva 

(ďalej len „SMP“) si vyžaduje kontinuálne vzdelávanie prostredníctvom stáží      a 

odborných kurzov ako aj neustále udržiavanie/zdokonaľovanie jazykových 

znalostí.  

Medzi činnosti zamestnancov SMP patrí napríklad: 

 tvorba pozičných dokumentov a ich presadzovanie v komisiách alebo     vo 

výboroch zriadených orgánmi a inštitúciami Európskej únie alebo 

medzinárodnými organizáciami, 

 koncepčná činnosť a tvorba zásadných opatrení s medzinárodným dosahom 

na úrovni ministerstva, 

 tvorba zákonov alebo medzinárodných zmlúv na úrovni ministerstva.  

Na dennej báze je potrebná aktívna komunikácia v cudzom jazyku s európskymi 

inštitúciami, medzinárodnými organizáciami  či zahraničnými partnermi.  Práca 

s cudzojazyčným textom je samozrejmosťou. Odbornosť potrebná na výkon práce 

na SMP kladie vysoké nároky na neustále rozvíjanie odbornej kvalifikácie 

a jazykovej vybavenosti, a tiež posilňovanie všestranných odborných schopností 

zamestnancov prostredníctvom rôznych foriem vzdelávania. 

A taktiež pre:  

                                                 
4 Nevylučujeme, že v prípade potreby sa budú jazykového vzdelávania zúčastňovať aj zamestnanci z iných sekcií 

v zmysle kompetenčného modelu.   
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 Sekciu legislatívy 

 Sekciu dohľadu 

 Sekciu trestného práva 

 Kanceláriu štátnej tajomníčky I.,II. 

 Kanceláriu ministra 

 Kanceláriu generálnej tajomníčky 

 Osobný úrad 

 Analytické centrum 

 Sekciu informatiky a riadenia projektov 

Niektorí zamestnanci uvedených organizačných jednotiek počas výkonu svojej 

práce využívajú cudzie jazyky. Ide o komunikáciu v cudzom jazyku,                 ale 

v mnohých prípadoch ide o študovanie  rôznych podkladov a dokumentov 

v cudzom jazyku, ktoré využívajú pre svoju prácu.  

 

Jazykové vzdelávanie bude poskytnuté aj zamestnancom iných sekcií a útvarov,  

ktorým vznikne potreba vzdelávania v cudzom jazyku v zmysle pracovných 

povinností (napr. sa im rozšíri opis štátnozamestnaneckého miesta o výkon práce 

v cudzom jazyku). 

 

Jazykové vzdelávanie je podľa potreby rozdelené na:  

 Skupinové kurzy 

Skupinové kurzy sú určené pre zamestnancov, ktorí vo svojej práci aktívne 

využívajú cudzí jazyk a je potreba zvyšovať úroveň ich už nadobudnutých 

jazykových znalostí. Zamestnanci sa budú vzdelávať v malých skupinách max. 6 

osôb.  

Tabuľka č. 4  Prehľad 

Anglický jazyk  ROK 

Počet 

otvorených 

kurzov  

Počet 

ľudí 

spolu 

september - október - november  2018 3 18 

marec - apríl - máj 2019 3 18 

september - október - november  2019 3 18 

marec - apríl - máj 2020 3 18 

september - október - november  2020 3 18 

 

Tabuľka č. 5  Prehľad 

Nemecký jazyk  ROK 

Počet 

otvorených 

kurzov  

Počet 

ľudí 

spolu 

september - október - november  2018 1 6 

marec - apríl - máj   2019 1 6 

september - október - november  2019 1 6 

marec - apríl - máj   2020 1 6 

september - október - november  2020 1 6 
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Tabuľka č. 6  Prehľad 

Francúzky jazyk  ROK 

Počet 

otvorených 

kurzov  

Počet 

ľudí 

spolu 

september - október - november  2018 2 12 

marec - apríl -máj   2019 2 12 

september - október - november  2019 2 12 

marec - apríl -máj   2020 2 12 

september - október - november  2020 2 12 

 

 Konverzácie 

Jazykové konverzácie sú určené pre zamestnancov, ktorí majú získanú potrebnú 

úroveň jazykovej znalosti a vo svojej práci využívajú cudzí jazyk  nepravidelne 

a je nevyhnutné zabezpečiť, aby ich úroveň neklesla. 

Tabuľka č. 7  Prehľad 

Anglický jazyk   ROK 

Počet 

otvorených 

kurzov  

Počet 

ľudí 

spolu 

september - október - november  2018 2 12 

marec - apríl -máj   2019 2 12 

september - október - november  2019 2 12 

marec - apríl -máj   2020 2 12 

september - október - november  2020 2 12 

 

 Individuálne kurzy 

Sú určené spravidla pre vedúcich štátnych zamestnancov a štátnych zamestnancov 

vo verejnej funkcii. Títo zamestnanci plnia mimoriadne náročné úlohy a ich 

pracovná a časová vyťaženosť im nedovoľuje na pravidelnej báze navštevovať 

„Skupinové kurzy“, nakoľko tie majú pevne stanovené časom ohraničené termíny. 

Zamestnanci, pre ktorých je kurz určení často nedokážu ovplyvniť zmenu v ich 

plánovanom harmonograme denných činností. Ide o rôzne mimoriadne úlohy, 

ktoré neznesú odklad.    

Tabuľka č. 8 Prehľad 

Individuálny kurz AJ 

ROK 
Počet 

účastníkov  

Počet 

hodín/osoba/rok  

2018 

2019 

2020 

5 150 

 

Tabuľka č. 9 Prehľad 

Individuálny kurz NJ 

ROK 
Počet 

účastníkov  

Počet 

hodín/osoba/rok 

2018 

2019 

2020 

2 150 
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Zahraničné školenia, stáže, konferencia a iné vzdelávacie aktivity  

 

Vývoj v oblasti práva EÚ možno označiť za veľmi dynamický. Vzdelávacie 

inštitúcie v SR, žiaľ, objektívne neposkytujú odborné vzdelávanie na úrovni, 

zodpovedajúcej potrebám rezortu, preto je nevyhnutné do vzdelávania zapojiť aj 

zahraničné inštitúcie. Témy sa každoročne menia a reflektujú najmä aktuálne 

sociálne, ekonomické a politické témy. 

Optimálne podujatia v tomto smere ponúka Europäische Rechtsakademie – ERA 

(Akadémia európskeho práva, Trevír, Nemecko) European Institute of Public 

Administration – EIPA (Európsky inštitút verejnej správy – EIPA), International 

Anti-corruption Agency – IACA (Medzinárodná agentúra pre boj proti korupcii –  

IACA), College of Europe, The Hague Academy of International Law (Haagská 

akadémia medzinárodného práva) a iné.  

Toto vzdelávanie je prioritne určené pre zamestnancov MS SR z  

 Kancelárie zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre 

ľudské práva (ďalej len „ESĽP“), 

 Kancelárie zástupcu Slovenskej republiky pred súdmi EÚ, 

 Sekcie medzinárodného práva,   

 Sekcie legislatívy, 

 Sekcie dohľadu, 

 Sekcie trestného práva, 

 Kancelárie štátnej tajomníčky I.,II., 

 Kancelárie ministra, 

 Analytické centrum, 

 Sekciu informatiky a riadenia projektov, 

a iných ktorí, v rámci systematického procesu (kontinuálneho 

vzdelávania)  udržiavania, zdokonaľovania a dopĺňania zručností, schopností, 

návykov a skúseností, ktoré štátny zamestnanec potrebuje na výkon štátnej služby.  

 

 

 

Tabuľka č. 10  Predbežne naplánované  pre rok 2018 

Originál názov Preklad do SJ  

Annual Forum on Combating Corruption in 

the EU 2018  

Každoročné fórum o boji proti korupcii v 

EÚ 2018 

Cyberbullying, Sexting and Sextortion 
Kybernetická šikana, sexizmus a sexuálne 

zneužívanie 

Encrypreted Data and the Privillege against 

self-incrimination 

Šifrované údaje a privilégium 

neobviňovania seba samého 

Law and Practice of Surrogacy Právo a prax náhradného materstva 

EU Gender Equality Law Právo rodovej rovnosti EÚ 

Annual Conference on European Consumer 

Law 2018 

Výročná konferencia európskeho 

spotrebiteľského práva 2018 

The life cycle of electronic evidence.  Kolobeh elektronických dôkazov  
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Applying the Charter of Fundamental Rights 

of the European Union 
Aplikácia Charty základných práv EÚ  

Rehabilitation and Alternative Sanctions to 

Detention for Radicalised Individuals 

Rehabilitácia a alternatívne sankcie k 

trestu odsúdenia pre radikalizované osoby 

(pokračovanie seminára)  

Recent ECtHR and CJEU Case Law on 

Bioethics and Human Rights 

Aktuálna judikatúra ESĽP a ESD v oblasti 

bioetiky a ľudských práv 

Law and Practice of Surrogacy Právo a prax náhradného materstva 

Recent Case Law of the European Court of 

Human Rights in Criminal Matters 

Aktuálna judikatúra ESĽP v trestných 

veciach 

Recent Case Law of the European Court of 

Human Rights in Environmental Law Matters 

Aktuálna judikatúra ESĽP týkajúca sa 

životného prostredia 

Freedom of Religion in the Recent Case Law of 

the ECtHR and the CJEU 

Sloboda náboženského svedomia v 

aktuálnej judikatúre ESĽP a ESD 

Planning Cross-Border Succession Plánovanie cezhraničného dedenia  

Freezing, Confiscation and Handing Over the 

Proceeds of Crime. 

Zmrazenie, zabavenie a odovzdávanie 

príjmov z trestnej činnosti  

Recent Case Law of ECHR in criminal matters 
Aktuálna judikatúra ESĹP v trestných 

veciach 

Annual Conference on European Family Law 

2018 

Výročná konferencia európskeho 

rodinného práva  

Annual Conference on European Migration 

Law 2018 

Výročná konferencia o európskom 

migračnom práve 2018 

Annual Conference on European Social 

Security Law 2018 

Výročná konferencia o európskom práve 

sociálneho zabezpečenia 2018 

Planning Cross-Border Succession  Plánovanie cezhraničného dedenia  

Annual Conference on European Consumer 

Law 2018 

Výročná konferencia o európskom 

spotrebiteľskom práve 2018  

Annual Conference on European State Aid 

Law 2018 

Výročná konferencia o európskom práve 

štátnej pomoci 2018 

Annual Conference on European VAT Law 

2018 

Výročná konferencia o európskom práve 

DPH 2018 

20th International Conference on Crimes and 

Criminal Procedure 

20. medzinárodná konferencia o trestných 

činoch a trestnom konaní 

20th International Conference on Criminal 

Responsibility, Decision Making and Forensic 

Practice 

20. medzinárodná konferencia o trestnej 

zodpovednosti, rozhodovaní a forenznej 

praxi 

XXVIII FIDE CONGRESS - (Fédération 

Internationale Pour Le Droit Européen - 

odtiaľ skratka FIDE) 

XXVIII. kongres Medzinárodnej Federácie 

Európskeho práva  

Intensive Legal English Course Intenzívny kurz právnickej angličtiny  

Summer Course on European Criminal 

Justice.  
Letný kurz k European Criminal Justice  

CTBTO  

Stáže/workshopy/semináre/konferencie 

CTBTO  so sídlom vo Viedni o 

medzinárodnej (právnej) spolupráci 

ICRC  

Stáže/workshopy/semináre/konferencie 

ICRC  v Ženeve – medzinárodné 

humanitárne právo 

COPOUS 
Stáže/workshopy/semináre/konferencie 

Výboru pre mierové využitie kozmického 
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priestoru (COPUOS) – právneho 

podvýboru  

Summer Academy  Letná škola   

Florence Academy of European Law Summer 

School - The Law of the European Union 

Letná škola európskeho práva vo Florencii 

– Právo EÚ  

Eurojust  Stáž na národnom zastúpení Eurojust  

Permanent representation  
Stáž na Stálom zastúpení SR pri EÚ v 

Bruseli  

Hague Conference on Private International 

Law - Summer course of international private 

law  

Haagska konferencia medzinárodného 

práva súkromného – Letný kurz MPS 

European Commission/EU Council/European 

Parliament  

Stáž v Európskej Komisii, Rade EÚ, EP, 

napr.  

Prenos know-how  
Zdieľanie skúseností medzi krajinami 

Rady Európy 

Language Schools Jazykové pobyty v zahraničí  

 

Tabuľka č. 11  Odhad na základe predpokladaných zahraničných akcií 

Rozsah v dňoch Počet akcií 

 (rok 2018) 

Počet účastníkov (rok2018) 

2 - dňové 19 28 

3 - dňové 8 10 

4 - dňové 2 3 

5 - dňové 4 4 

6 – dňové 1 1 

10 – dňové 1 2 

12 - dňové 3 7 

18 – dňové 1 1 

30 – dňové 3 3 

SPOLU 42 59 

  

Plánovanie vzdelávacích aktivít v zahraničí na dlhšie obdobie ako je kalendárny 

rok je veľmi náročné, nakoľko nie sú k dispozícií harmonogramy. Na rok 2018 je 

v časového hľadiska (v rámci národného projektu, nakoľko projekt sa bude 

realizovať až od 3/2018) naplánovaných len 42 vzdelávacích podujatí                pre 

odhadom 59 účastníkov v zahraničí, ktoré budú v súlade s kompetenčným 

modelom. V roku 2019 a 2020 plánujeme navýšiť zahraničné podujatia o 20 % . 

Detailný rozpis sa bude priebežne dopĺňať a aktualizovať. Riadiaci orgán bude 

bezodkladne informovaný o plánovaných akciách a zmenách5.   

 

 

 

 

                                                 
5 Zmeny nastávajú často zo strany organizátora a tieto zmeny nie sme schopní ovplyvniť (napr. zmena termínu, ceny a i. ) 
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IKT vzdelávanie 

 

Potreba vzdelávania v oblasti IKT6 je z pohľadu napredovania technológií 

nevyhnutnou súčasťou vzdelávacieho procesu. Školenia sú vybrané na základe 

reálnych potrieb generálnym riaditeľom sekcie informatiky a riadenia projektov. 

Pridanou hodnotou je, že ide o školenia, ktoré majú udržateľný charakter a sú 

nadstavbové. Zamestnanci sekcie informatiky a riadenia projektov následne 

prenášajú svoje nadobudnuté zručnosti formou interných školení ostatným 

zamestnancom. Vzdelávanie v oblasti IKT reflektuje na aktuálne potreby 

zamestnancov. Vybrané kurzy a školenia sa budú realizovať po dobu trvania 

projektu v externých priestoroch dodávateľa      (v prípade postačujúceho 

technického zabezpečenia nevylučujeme, že sa niektoré uskutočnia v priestoroch 

MS SR alebo súdov prípadne online). Školenia nie je možné zabezpečiť inak ako 

dodávateľsky, nakoľko nedisponujeme dostatočným technickým zabezpečením.  
 

Tabuľka č. 12 Zoznam predpokladaných školení IKT 

P.č. Názov školenia  

1 Projektový a strategický controlling  

2 Kurz Microsoft Excel VBA Úvod do programovania makier 

3 
Školenie Microsoft Excel VBA Programovanie aplikačných 

formulárov pre makrá 

4 
Kurz Microsoft Excel  Práca s veľkým množstvom dát a 

databázy  

5 Školenie Word Pre pokročilých používateľov  

6 ArchiMate, Togaf  

7 ITIL - Intro 

8 ITIL® Foundation 

9 ITIL® Practitioner 

10 PRINCE2 FOUNDATION 

11 JIRA 

12 Confluence 

13 
Zákon o kybernetickej bezpečnosti a GDPR - technické a 

procesné požiadavky 

14 Windows Server 2016/2012 – správa bezpečnosti 

15 MS Word – tvorba formulárov a šablón 

16 Kurz Príprava na certifikáciu CCNA 

17 Kurz Siete XI. Infraštruktúra PKI a el. podpis 

18 
Bezpečnosť podľa GDPR. Ako vykonať posúdenie vplyvu na 

spracovanie osobných údajov 

19 Počítačový kurz Microsoft Windows Server 2012/2016 

20 Efektívna organizácia dokumentov a informácií 

21 Návrh relačných databáz I. 

22 Návrh relačných databáz II. 

                                                 
6 Pojem IKT zahŕňa všetky hardvérové a softvérové prostriedky v konvergovaných systémoch na spracovávanie, 

uchovávanie, prezentovanie informácií a komunikovanie, koncové zariadenia. 
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23 Microsoft Excel 2016/2013 – pokročilé metódy a funkcie 

24 Ochrana dát a súkromia pre bežných užívateľov 

25 Microsoft SharePoint Server 2016 – pre správcov obsahu 

26 PERL – programovací jazyk 

27 Microsoft Word 2016/2013 – pokročilé techniky 

28 Teória sietí a TCP/IP – Internet Protocol v6 

29 
Teória sietí a TCP/IP – pokročilé sieťové a bezdrôtové 

technológie 

30 Teórie sietí a TCP/IP – nevyhnutné minimum správcu 

31 Windows 10 – nasadenie a správa 

32 Windows 10 – nasadenie v podnikovom prostredí a Intune 

33 Windows 8 – pokročilá správa staníc 

34 Windows Server 2012 – nasadenie a správa 

35 Windows Server 2012 – pokročilá správa serverov 

36 Windows Server 2012 – skriptovanie v jazyku PowerShell 

37 Základy bezpečného používania informačných technológií 

38 Cisco CCNA I - Úvod do počítačových sietí 

39 Cisco CCNA II - Smerovanie v IP sieťach 

40 Cisco CCNA III - Prepínanie v LAN sieťach 

41 Administering BIG-IP 

42 Kurz Siete VII. IPv6 

43 Kurz VMware vSphere I. Začiatočník 

44 
MOC-10174CONFIGURING AND ADMINISTERING 

MICROSOFT SHAREPOINT 2010 

45 20462 Administering Microsoft® SQL Server® Databases 

46 Oracle I. Architektúra databázy 

47 20246 Monitoring and Operating a Private Cloud 

48 Microsoft Office Excel zo začiatočníka – pokročilý  

49 Word zo začiatočníka – pokročilý  

50 Kurz SAP pre používateľov I.  základy a práca so systémom 

51 Kurz SAP pre používateľov II. pokročilá práca so systémom 

 

Neodlúčiteľnou súčasťou národného projektu sú aj paralelne prebiehajúce 

podporné činnosti podporujúce Aktivitu 1: 

Knižnica – na účely zabezpečenia kontinuálneho vzdelávania zamestnancov tzv. 

samoštúdiom bude doplnená knižnica MS SR o 33 titulov (spolu 36 kníh). 

Podrobná špecifikácia (zoznam) týchto položiek je uvedená v Prílohe č. 4 Záznam 

o vykonaní prieskumu trhu. 

 

Znalostná databáza – znalostná databáza vznikne zberom rôznych učebných 

materiálov (osnovy, texty, testy, sylaby, linky na literatúru a iné) z vyššie 

uvedených školení.  Zber podkladov od lektorov bude zabezpečovať manažér pre 

vzdelávanie, ktorý vyselektuje vhodné materiály a následne zabezpečí s IT 
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oddelením ich transfer na Intranet MS SR, kde budú voľne dostupné 

zamestnancom.     

Kompetenčný model – vznik kompetenčného modelu úzko súvisí s manažovaním 

aktivít prostredníctvom modulu vzdelávania v systéme SAP, nakoľko sú funkčne 

prepojené. Kompetenčný model bude navrhovať vždy hierarchicky zhora nadol 

priamy nadriadený svojím podriadeným zamestnancom. Kompetenčný model 

môže priamy nadriadený v zmysle potreby priebežne dopĺňať a meniť až kým 

nedosiahne finálny vzhľad. Kompetenčné modely za MS SR bude schvaľovať 

riaditeľka osobného úradu. Kompetenčné modely zamestnancov súdov budú 

schvaľované na úrovni krajských súdov vedúcimi osobných úradov a na úrovni 

okresných súdov predsedami súdov.     

 

Graf č. 1 Vznik kompetenčného modelu (Zdroj: MS SR) 
 

 

 

Riziká 

Riziká realizácie aktivity spočívajú najmä: 

Riziko Mitigačná stratégia  

Zmena zamestnania 

cieľovej skupiny na základe 

vyššej kvalifikácie 

Motivácia zamestnancov zlepšenými 

podmienkami a vyššou efektivitou 

a kvalitou práce. 

Nedostatočná motivácia 

a účasť cieľovej skupiny 

Vysoká kvalita školení a lektorov, 

dostatočná interná propagácia školení. 

 

Slabá regionálna dostupnosť 

 

Vzdelávacie aktivity sú naplánované tak, 

aby pokrývali všetky regióny SR 

Nedostatok kvalifikovaných 

lektorov  

 

Plánovanie výberu lektorov, výber 

zabezpečený na základe pohovorov a 

preskúmavania referencií 
 

Cieľová 

skupina 
- Zamestnanci MS SR a súdov  

• Priebežne pripravuje pre 
jednotlivé podriadené pozície 
v jeho gescii kompetenčné 
medely

Zamestnanec vo 
vedúcej pozícii 

• Priebežne zbiera dáta 
(kompetenčné modely) a 
nahadzuje ich do systému 
SAP modul vzdelávanie

Zamestnanec 
osobného úradu

• SAP modul vzdelávanie na 
základe dát uvedených v 
jednotlivých kompetenčných 
moduloch selektuje priraďuje 
a navrhuje vhodné  školenia  

SAP modul 
vzdelávanie
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Výstupy 

aktivity 
- Počet vyškolených ľudí  

- Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít  

- Počet zamestnancov (administratívneho, riadiaceho a podporného personálu), ktorí získali 

potrebnú kvalifikáciu podľa kompetenčného modelu 
- Znalostná databáza 
- Kompetenčný model 

 

 


