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ZMLUVA O VYKONÁVANÍ ČASTI ÚLOH VYKONÁVATEĽA SPROSTREDKOVATEĽOM 

podľa § 5 ods. 3 a 4 a § 6 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „zákon o mechanizme“) a podľa § 23 a § 31 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) 

 

(ďalej len ,,zmluva“) 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Vykonávateľ: 

Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky  

Sídlo: Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 

IČO: 00 151 513 

v mene ktorého koná: Július Jakab, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava 

Výdavkový účet IBAN:   SK13 8180 0000 0070 0066 2313 

Príjmový účet IBAN:       SK88 8180 0000 0070 0066 2321 

(ďalej aj ako „vykonávateľ“) 

 

a 

Sprostredkovateľ 

Názov: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

Sídlo: Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, 

IČO: 00 686 832 

v mene ktorého koná: Richard Sulík, minister  

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava 

Výdavkový účet IBAN    SK95 8180 0000 0070 0066 2292 

Príjmový účet IBAN:    SK20 8180 0000 0070 0066 2284 

 

(ďalej aj ako „sprostredkovateľ“) 

 

(vykonávateľ a sprostredkovateľ spoločne aj ako ,,zmluvné strany“ alebo jednotlivo ,,zmluvná 

strana“) 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia a definície pojmov 

1. Vláda Slovenskej republiky v súlade s § 3 písm. e) v spojení s § 5 ods. 1 zákona o mechanizme 

svojim uznesením č. 221 z 28. apríla 2021 k návrhu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky 

(ďalej len „Plán obnovy“) a uznesením č. 560 z 29. septembra 2021 k návrhu na uzatvorenie 

Dohody o financovaní medzi Európskou komisiou (ďalej aj „EK“) a Slovenskou republikou k 

mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti určila Úrad vlády Slovenskej republiky ako 

vykonávateľa zodpovedného za komponent 9 Plánu obnovy: Efektívnejšie riadenie a posilnenie 

financovania výskumu, vývoja a inovácií (ďalej len ,,komponent“). Vykonávateľ zodpovedá za 

realizáciu reforiem/investícií v súlade s Plánom obnovy vrátane plnenia a dosahovania míľnikov a 

cieľov investície alebo reformy v súlade s dohodou podľa osobitného predpisu, v zmysle 

ustanovenia § 5 zákona o mechanizme. 

 

2. Dňa 22. decembra 2021 prijala vláda Slovenskej republiky uznesenie č. 784/2021, ktorým schválila 

Systém implementácie Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej len „SIPOO“). 

SIPOO je definovaný v § 2 písm. l) zákona o mechanizme. Pre účely tejto zmluvy je vždy záväzná 
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účinná verzia uvedeného dokumentu zverejnená na webovom sídle Národnej implementačnej 

a koordinačnej autority (ďalej len ,,NIKA“) .  

 

3. Vykonávateľ týmto udeľuje plnomocenstvo na výkon časti úloh vykonávateľa v rozsahu 

definovanom v čl. 3 tejto zmluvy, ktorá zakladá právny vzťah zastúpenia a predstavuje dohodu 

zmluvných strán o plnomocenstve medzi vykonávateľom a sprostredkovateľom. Plnomocenstvo sa 

udeľuje na dobu trvania tejto zmluvy, ak nedošlo k jeho odvolaniu zo strany vykonávateľa alebo 

výpovedi zo strany sprostredkovateľa pred ukončením účinnosti tejto zmluvy v plnom alebo 

čiastočnom rozsahu podľa čl. 9 tejto zmluvy. 

 

4. Vykonávateľ má záujem poveriť sprostredkovateľa vykonávaním časti svojich úloh v rámci 

komponentu, za vykonávanie ktorých je vykonávateľ zodpovedný v súlade s Nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje 

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (ďalej len „Nariadenie (EÚ) 2021/241“) v spojení s 

§ 5 ods. 2 a nasl. zákona o mechanizme a SIPOO okrem rozhodovania o námietkach podľa § 17 

zákona o mechanizme.  

 

5. Sprostredkovateľ má záujem a je pripravený vykonávať úlohy, vykonávaním ktorých ho 

vykonávateľ poverí.  

 

6. Sprostredkovateľ potvrdzuje, že pri podpise tejto zmluvy spĺňa všetky požiadavky a predpoklady 

na riadny výkon úloh, ktorých vykonávaním je zo strany vykonávateľa poverený. Sprostredkovateľ 

sa zaväzuje udržiavať kapacity dostatočné pre riadny výkon úloh vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

 

7. Zmluvným stranám nie je známa žiadna prekážka, ktorá by im bránila uzatvoriť túto zmluvu. 

 

8. Používané pojmy, ktoré nie sú osobitne definované v tejto zmluve, ale sú definované v zákone 

o mechanizme, Nariadení (EÚ) 2021/241 a v SIPOO, majú rovnaký význam ako je ich význam 

uvedený vo vymenovaných dokumentoch. 

 

9. Právnymi dokumentmi pre komponent sa na účely tejto zmluvy rozumejú právne predpisy1 alebo 

právne akty EÚ, sekundárne pramene práva EÚ, ak boli zverejnené v Úradnom vestníku EÚ,  

                                                 
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus 

na podporu obnovy a odolnosti a právne predpisy EÚ vzťahujúce sa na oblasť štátnej pomoci a iné normy práva 

Európskej únie vzťahujúce sa na využitie prostriedkov z rozpočtu EÚ,  a to najmä: 

a) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z  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 v platnom znení, 

b) nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych 

spoločenstiev v platnom znení, 

c) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852  z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie 

udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088 v platnom znení, 

d) vykonávacie rozhodnutie Rady o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Slovenska č. ST 10156/21, 

e) delegované akty EK s platnosťou od z 1.12.2021 s prílohami: 

a. delegované nariadenia Komisie (EÚ) 2021/2106 z 28. septembra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy 

a odolnosti, stanovením spoločných ukazovateľov a podrobných prvkov hodnotiacej tabuľky obnovy 

a odolnosti  

b. delegované nariadenia Komisie (EÚ) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy 

a odolnosti, vymedzením metodiky vykazovania sociálnych výdavkov. 
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všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky2, zmluvy, dohody, administratívne 

dojednania a iné, ktoré upravujú vzťahy medzi vykonávateľom a sprostredkovateľom (a to buď 

priamo alebo nepriamo tým, že upravujú skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na právne vzťahy 

medzi vykonávateľom a sprostredkovateľom)3, záväzné metodické dokumenty vydávané NIKA 

a EK, uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 649/2020 zo 14. októbra 2020 k návrhu rozpočtu 

verejnej správy na roky 2021 až 2023, ktoré sú pre zmluvné strany záväzné, pokiaľ ide o riadenie 

komponentu a vykonávanie úloh, na ktoré bol sprostredkovateľ poverený. SIPOO je pre 

sprostredkovateľa záväzný v rozsahu, v akom bol sprostredkovateľ touto zmluvou poverený na 

vykonávanie časti úloh vykonávateľa. Akýkoľvek odkaz na Právne dokumenty pre komponent 

odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použijú sa vždy v účinnom znení. 

 

Článok 2 

Predmet a spôsob plnenia zmluvy 

1. Vykonávateľ touto zmluvou poveruje sprostredkovateľa, aby za vykonávateľa v zmysle § 5 ods. 3 

a § 6 ods. 2 zákona o mechanizme, a to podľa podmienok a v rozsahu práv a povinností 

vyplývajúcich z tejto zmluvy realizoval časti nasledovných investícií komponentu: 

a. Investícia 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont 

Európa a EIT, 

b. Investícia 2: Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu 

a vývoja, 

c. Investícia 4: Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky,    

d. Investícia 5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky. 

Detailný popis výziev investícií, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, je súčasťou prílohy č. 1 Prehľad 

investícií realizovaných sprostredkovateľom. 

 
2. Predmetom tejto zmluvy je aj úprava finančných vzťahov medzi vykonávateľom 

a sprostredkovateľom. 

 

3. Sprostredkovateľ vykonáva úlohy, ktorými bol poverený podľa tejto zmluvy, samostatne 

prostredníctvom vyčlenených kapacít a za ich vykonávanie zodpovedá vykonávateľovi. 

 

4. Pri plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy je sprostredkovateľ oprávnený konať podľa 

udeleného plnomocenstva v mene a na účet vykonávateľa, a to za podmienok stanovených touto 

                                                 
2 Najmä: 

a) zákon o mechanizme, 

b) zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákon 

v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“),  

c) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

d) zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o finančnej kontrole“),  

e) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,  

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) v znení neskorších predpisov, 

g) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 

neskorších predpisov, 

h) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 

i) zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 
3 Najmä: 

a) Plán obnovy a odolnosti SR zo dňa 28.4.2021, predložený Slovenskou republikou EK 29.4.2021, schválený 

uznesením vlády Slovenskej republiky č. 221 z 28. apríla 2021 v platnom znení, 

b) Dohoda o financovaní k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretá medzi EK a Slovenskom 

z 07.10.2021 (ďalej ako „dohoda o financovaní“), 

c) Operačná dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretá medzi EK a Slovenskom 

z 16.12.2021 s prílohami. 
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zmluvou a v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy, k čomu vykonávateľ týmto výslovne 

sprostredkovateľa splnomocňuje. Plnomocenstvo podľa predchádzajúcej vety zahŕňa aj konanie 

sprostredkovateľa voči tretím osobám v mene a na účet vykonávateľa. 

 

5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z 

tejto zmluvy. V prípade, ak má zmluvná strana za to, že druhá zmluvná strana neposkytuje 

dostatočnú požadovanú súčinnosť, je oprávnená  ju písomne vyzvať na nápravu v súlade s článkom 

10 ods. 4 tejto zmluvy.  

 

Článok 3 

Rozsah plnomocenstva 

1. Vykonávateľ vo vzťahu k časti komponentu podľa čl. 2 ods. 1 týmto udeľuje sprostredkovateľovi 

plnomocenstvo na zabezpečenie vykonávania nasledujúcich úloh v súlade s právnymi 

dokumentmi: 

 

  POUŽÍVANIE A POSKYTOVANIE PROSTRIEDKOV MECHANIZMU: 

a) vypracovať, predložiť na schválenie vykonávateľovi (spolu so všetkou povinnou 

dokumentáciou) výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu a 

priame vyzvania, ich prípadné zmeny či zrušenia, 

b) vypracovať všetky podklady podľa usmernenia vykonávateľa nevyhnutné na zverejnenie 

výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu a ich zmien 

a informácií o ich zrušení a predložiť ich vykonávateľovi za účelom ich zverejnenia na 

webovom sídle vykonávateľa, 

c) vypracovať a predložiť na schválenie vykonávateľovi aktualizácie harmonogramu výziev 

a priamych vyzvaní, 

d) zabezpečiť a vykonávať príjem a registráciu žiadostí o poskytnutie prostriedkov 

mechanizmu vrátane vystavenia potvrdenia o ich prijatí,  

e) posúdiť žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu a vytvoriť poradie žiadateľov, 

vyzvať žiadateľov na doplnenie a poskytnutie vysvetlení, vydávať oznámenia o splnení  

alebo nesplnení podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu alebo informácie 

o nemožnosti uzatvoriť so žiadateľom zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, 

f) bez zbytočného odkladu postúpiť námietky (§ 17 zákona o mechanizme) žiadateľa 

vykonávateľovi, tak, aby mohol vykonávateľ o podaných námietkach rozhodnúť v lehote 

určenej podľa SIPOO, 

g) písomne vyzvať priamo určeného prijímateľa na uzavretie zmluvy,   

h) uzatvoriť zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu a ich dodatky a vykonávať práva 

a povinnosti vykonávateľa z nich vyplývajúce, vrátane vydávania záväznej dokumentácie 

pre prijímateľov, 

i) zabezpečiť zverejnenie zmlúv o poskytnutí prostriedkov mechanizmu a ich dodatkov,  
ako aj ďalších dokumentov upravujúcich vzťahy s prijímateľom, ktoré sú podľa  

§ 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 

(ďalej ako „zákon o slobode informácií“) povinne zverejňovanou zmluvou, a to v 

centrálnom registri zmlúv, resp. v inom registri, ku ktorému sa viaže povinnosť 

zverejňovania, 

j) komunikovať so žiadateľmi/prijímateľmi, 

k) pripraviť zoznam žiadateľov/prijímateľov a ich aktualizáciu a predložiť ich 

vykonávateľovi za účelom ich zverejnenia na webovom sídle vykonávateľa, 

l) vypracovať a predložiť na schválenie vykonávateľovi návrhy schém/y štátnej pomoci a 

pomoci de minimis a ich aktualizácie, aplikovať pravidlá štátnej pomoci a realizovať 

súvisiace úkony s ich aplikáciou,  

m) vypracovať a aktualizovať interné pokyny v rôznych oblastiach riadenia, implementácie, 

finančného riadenia, monitorovania a kontroly, a predložiť ich na vedomie vykonávateľovi, 
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n) vypracovať a aktualizovať návrhy metodických usmernení v rôznych oblastiach riadenia, 

implementácie, finančného riadenia, monitorovania a kontroly, a predložiť ich na 

schválenie vykonávateľovi, 

o) viesť evidenciu konečných užívateľov výhod, dodávateľov a subdodávateľov v zmysle 

SIPOO, 

p) zabezpečiť pohľadávky z prostriedkov mechanizmu poskytnutých podľa zákona o 

mechanizme, a to prostredníctvom záložného práva alebo iných vhodných 

zabezpečovacích prostriedkov, napríklad bankovej záruky, ručenia alebo zmenky, 

vykonávanie všetkých práv a povinností oprávnenej osoby, vrátane zriadenia, vzniku, 

zmeny, zrušenia a zániku záložného práva, prijímania výťažku z predaja zálohu a 

nakladania s ním, uzatvorenia a vykonávania práv a povinností zo zmluvy o spolupráci a 

spoločnom postupe so subjektom, ktorý poskytol úver na financovanie projektu alebo na 

financovanie aktivít nadväzujúcich na projekt, prijímania zmenky, uzatvorenia zmluvy 

o vyplňovacom práve k zmenke, zmeny zmluvy o vyplňovacom práve k zmenke a jej 

ukončenia, výkonu práv a povinností zo zmluvy o vyplňovacom práve k zmenke vrátane 

vyplnenia zmenky, uplatnenia nárokov zo zmenky, predloženia zmenky na platenie a 

prevodu zmenky, ďalej na uplatnenie práva na zaplatenie sumy podľa bankovej záruky, na 

vzdanie sa práva na plnenie z bankovej záruky a na postúpenie bankovej záruky na orgán, 

ktorý sa stal správcom pohľadávky štátu, ako aj vykonávania všetkých právnych, 

procesných alebo faktických úkonov pred príslušnými správnymi alebo inými orgánmi a 

inštitúciami v záujme realizácie práv a povinností v zmysle tohto ustanovenia (ak 

relevantné), 

q) žiadať údaje podľa § 13 ods. 5 zákona o mechanizme, 

r) vyžadovať súčinnosť žiadateľa a prijímateľa.  

 

 FINANČNÉ RIADENIE 

s) evidovať a kontrolovať4, schvaľovať a uhrádzať žiadosti prijímateľa o platbu, ako aj 

interné žiadosti o platbu, 

t) viazať prostriedky mechanizmu pre schválené projekty alebo ich časti, 

u) vysporiadať finančné vzťahy podľa SIPOO, vrátane podania podnetu na Úrad vládneho 

auditu (ďalej len „ÚVA“) vo veci porušenia finančnej disciplíny prijímateľom, 

v) ak to budú umožňovať všeobecne záväzné právne predpisy v rozhodujúcom čase, 

spravovať a uplatňovať pohľadávky štátu vzniknuté pri vykonávaní úloh v súlade 

s platnými právnymi predpismi a SIPOO ako aj zabezpečiť výkon súvisiacich faktických 

a právnych (hmotnoprávnych aj procesných) úkonov (napr. zastupovanie v relevantných 
konaniach v súlade s touto zmluvou alebo spolupráca s orgánmi činnými v 
trestnom alebo priestupkovom konaní, spolupráca s tretími stranami 
vykonávajúcimi šetrenie alebo konanie súvisiace s projektmi), 

w) ak to budú umožňovať všeobecne záväzné právne predpisy v rozhodujúcom čase, uzatvárať 

dohody o splátkach a dohody o odklade plnenia5 a vykonávať práva a povinnosti z týchto 

dohôd vrátane uzatvárania dodatkov alebo iných zmien k takýmto dohodám, 

x) odhaľovať, zisťovať, evidovať, a ak to budú umožňovať všeobecne záväzné právne 

predpisy v rozhodujúcom čase riešiť a vymáhať nezrovnalosti, žiadať vrátenie prostriedkov 

mechanizmu alebo ich časti, uplatňovať zmluvné pokuty, sankcie, ukončenia zmluvných 

vzťahov a pod. 

 

 VEDENIE A UCHOVÁVANIE ZÁZNAMOV 

y) viesť účtovníctvo o realizovaných výdavkoch prostredníctvom štátneho rozpočtu v súlade 

s platnými právnymi predpismi a SIPOO, 

 

 MONITOROVANIE A PODÁVANIE SPRÁV 

                                                 
4 Zákon o finančnej kontrole. 
5 Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 
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z) vypracovať čiastkovú monitorovaciu správu investície, 

aa) zabezpečiť monitorovanie implementácie projektov a sledovanie udržateľnosti projektov 

(ak relevantné), 

 

 

 KONTROLA 

bb) vykonávať finančnú kontrolu v rozsahu zverených úloh v zmysle zákona o finančnej 

kontrole, 

cc) vykonávať všetky úkony v rámci kontroly verejného obstarávania a obstarávania tovarov, 

prác a služieb, vrátane zasielania podnetov na preverenie možného porušenia pravidiel 

verejného obstarávania, 

dd) vykonávať osobitné kontroly podľa SIPOO, 

ee) prijať vhodné opatrenia na predchádzanie, odhaľovanie a nápravu podvodov, korupcie 

a konfliktu záujmov6, 

ff) vypracovať a predložiť správu o zistenej nezrovnalosti7 a jej aktualizácie, 

 

 KOMUNIKÁCIA A KOORDINÁCIA 

gg) v prípade, ak by hrozilo, že spolupráca s partnermi pri príprave výzvy by mohla byť pre 

niektorých výhodou, predložiť vykonávateľovi všetky potrebné informácie poskytnuté 

osobám zúčastneným na predbežných konzultáciách za účelom ich zverejnenia na 

webovom sídle vykonávateľa alebo prijať aj iné vhodné opatrenia, 

hh) zabezpečiť dodržiavanie požiadaviek na informovanie, komunikáciu a viditeľnosť opatrení 

Plánu obnovy na úrovni vykonávateľa, 

a to tak, aby bol dodržaný harmonogram monitorovacích krokov a bola zabezpečená riadna 

implementácia investícií, splnenie míľnikov a cieľov v termíne určenom vo vykonávacom 

rozhodnutí Rady o schválení posúdenia Plánu obnovy a odolnosti Slovenska (ST 10156/21; ST 

10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1) z 13. júla 2021 alebo v príslušných schémach štátnej 

pomoci a schémach pomoci de minimis v ich platnom znení (ďalej aj ,,úlohy podľa tejto 

zmluvy“). 

 

2. Sprostredkovateľ plnomocenstvo v plnom udelenom rozsahu prijíma. 

 

Článok 4 

Práva a povinnosti vykonávateľa 

1. Vykonávateľ je na účely plnenia tejto zmluvy oprávnený najmä: 

a) požadovať v písomnej forme od sprostredkovateľa informácie o spôsobe, vecných 

a časových okolnostiach vykonávania úloh, 

b) vydávať záväzné usmernenia8 týkajúce sa riadenia komponentu, vydávať odporúčania, 

stanoviská alebo vydávať iné písomné pokyny, a to z vlastného podnetu alebo na základe 

podnetov a požiadaviek sprostredkovateľa podľa čl. 5 ods. 2 písm. c) tejto zmluvy, 

c) schvaľovať a kontrolovať vykonávanie úloh zo strany sprostredkovateľa podľa tejto 

zmluvy a právnych dokumentov a žiadať sprostredkovateľa o prijatie opatrení na 

odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole výkonu úloh sprostredkovateľa, v súlade 

s čl. 7 tejto zmluvy, 

d) viazať prostriedky mechanizmu alebo ich časť alebo žiadať ich vrátenie podľa SIPOO, 

e) uchovávať všetky dokumenty týkajúce sa úloh podľa tejto zmluvy. 

2. Vykonávateľ je na účely plnenia tejto zmluvy povinný najmä: 

                                                 
6 § 24 zákona o mechanizme. 
7 Má význam daný v ustanovení čl. 1 ods. 2 nariadenia Rady  (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o 

ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. 
8 Dokumenty vydané vykonávateľom v súlade a na základe právnych dokumentov a v súlade so zmluvou, ktoré 

sú riadne zverejnené na oficiálnych webových sídlach vykonávateľa bez ohľadu na ich názov, právnu formu a 

procedúru (postup) ich vydania alebo schválenia. Dokumentácia je pre zmluvné strany záväzná bez ohľadu na 

jej názov, ak vykonávateľ jej záväznosť stanovil priamo v dokumente.  
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a) poskytovať sprostredkovateľovi pri výkone úloh podľa tejto zmluvy súčinnosť potrebnú 

na riadne plnenie úloh podľa tejto zmluvy, najmä poskytnúť sprostredkovateľovi 

požadované informácie, usmernenia a  pokyny, a zabezpečiť prístup k databáze 

hodnotiteľov a metodickú koordináciu odborného hodnotenia v prípade zapojenia 

zahraničných odborných hodnotiteľov, 

b) zabezpečiť dôslednú informovanosť sprostredkovateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré sa 

týkajú výkonu úloh podľa tejto zmluvy, vrátane informovania sprostredkovateľa 

o plánovaných pracovných stretnutiach s NIKA, ako aj s ostatnými orgánmi verejnej 

správy SR a orgánmi EÚ a prizývania zástupcov sprostredkovateľa na plánované stretnutia 

v dostatočnom časovom predstihu, ako aj o priebehu a výsledkoch komunikácie s týmito 

orgánmi; ak komunikácia s týmito orgánmi má písomnú povahu, za splnenie tejto 

povinnosti je považované zaslanie korešpondencie na vedomie sprostredkovateľovi, 

c) na účely plnenia úloh podľa tejto zmluvy poskytovať sprostredkovateľovi finančné 

prostriedky s využitím systémov financovania upravených v  SIPOO formou rozpočtového 

opatrenia, 

d) poskytovať sprostredkovateľovi finančné prostriedky mechanizmu na úhradu oprávnených 

administratívnych nákladov na manažment investícií, vrátane zabezpečenia odborného 

hodnotenia žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, a to vo výške 2,5 percenta 

objemu implementovaných investícií, najviac však 2,5 percenta sumy zimplementovanej 

sprostredkovateľom do  roku 2026, 

e) vydať sprostredkovateľovi na jeho žiadosť, a to v odôvodnených prípadoch, osobitné 

poverenie pre plnenie úloh podľa tejto zmluvy, 

f) zverejňovať dokumenty na webovom sídle vykonávateľa v zmysle relevantných 

ustanovení tejto zmluvy a SIPOO, 

g) zaslať informáciu NIKA a sprostredkovateľovi o zverejnení výzvy, jej zmene a informácie 

o jej zrušení, aktualizácii harmonogramu výziev a priamych vyzvaní na webovom sídle 

vykonávateľa. 

 

Článok 5 

Práva a povinnosti sprostredkovateľa 

1. Sprostredkovateľ je pri výkone úloh podľa tejto zmluvy povinný najmä: 

a) konať s odbornou starostlivosťou, v súlade s touto zmluvou a právnymi dokumentmi, 

b) oznámiť vykonávateľovi všetky skutočnosti, o ktorých sa dozvedel pri plnení úloh podľa 

tejto zmluvy alebo v súvislosti s nimi v rozsahu: 

i. v akom je na ich oznamovanie povinný podľa tejto zmluvy alebo právnych 

dokumentov alebo 

ii. osobitnej písomnej požiadavky vykonávateľa, a to najmä informácie o spôsobe, 

vecných a časových okolnostiach vykonávania úloh podľa tejto zmluvy, 

c) dodržiavať povinnosti vyplývajúce pre sprostredkovateľa z právnych dokumentov 

a z usmernení a pokynov vykonávateľa,  

d) používať vzory, riadiť sa metodickými pokynmi a usmerneniami, ktoré vydá NIKA, 

v rozsahu, ktorý je pre vykonávateľov alebo sprostredkovateľov záväzný,  

e) riadiť sa usmerneniami Ministerstva financií Slovenskej republiky, dodržiavať pravidlá 

rozpočtového hospodárenia,  

f) riadiť sa usmerneniami vykonávateľa, a to v zhode so zákonom o mechanizme a SIPOO, 

g) poskytovať kontrolným orgánom alebo nimi povereným osobám9 súčinnosť 

v požadovanom rozsahu v rámci vykonávaných kontrol a auditov alebo inšpekcií, 

                                                 
9 Osoba a/alebo orgán, ktorá je oprávnená vykonať kontrolu (resp. audit) v závislosti od typu kontroly, určená buď 

v rámci právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ alebo v právnych dokumentoch je najmä: 

a) vykonávateľ, 

b) Úrad vlády Slovenskej republiky, 

c) NIKA, 

d) Úrad vládneho auditu, 
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v rozsahu činností vykonávaných sprostredkovateľom a v prípade požiadavky 

vykonávateľa vystupovať pri vykonávaných kontrolách a auditoch priamo vo vzťahu 

k príslušným kontrolným orgánom, 
h) dodržiavať pravidlá informovania, komunikácie a viditeľnosti a vyžadovať ich 

dodržiavanie aj zo strany prijímateľa, 

i) predložiť vykonávateľovi vyjadrenie k záverom posúdenia EK k predloženej žiadosti 

o vyplatenie finančného príspevku za účelom prijatia opatrení vo forme akčného plánu, 

j) podať vykonávateľovi žiadosť o schválenie úpravy limitov rozpočtovaných výdavkov, ak 

je potrebné vykonať zmeny, 

k) zabezpečiť súlad údajov vo finančných výkazoch s údajmi v účtovných záznamoch 

a evidenciu údajov súvisiacich s hospodárením s prostriedkami mechanizmu, 

l) dodržiavať harmonogram implementačných krokov, 

m) realizovať krízové opatrenia schválené vládou a strpieť ich výkon,  

n) zabezpečiť zaevidovanie, nahlásenie a nápravu všetkých zistených nedostatkov 

a nezrovnalostí, 

o) sledovať a evidovať riešenie ním podaných podnetov v súvislosti s plnením úloh, 

p) viesť evidenciu všetkých podnetov, sťažností a medializovaných káuz týkajúcich sa 

plnenia úloh podľa tejto zmluvy, preveriť ich opodstatnenosť, pravidelne o nich reportovať 

vykonávateľovi a NIKA, 

q) zabezpečiť správnosť vykazovania stavu plnenia míľnikov a cieľov, 

r) predchádzať vzniku nezrovnalostí a/alebo prijímať vhodné nápravné opatrenia, 

s) v lehote stanovenej vykonávateľom prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených 

pri kontrole výkonu úloh sprostredkovateľom zo strany vykonávateľa, v súlade s čl. 7 

zmluvy, 

t) dodržiavať povinnosti vyplývajúce pre sprostredkovateľa z nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ,,nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679“) a zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) týkajúce sa získavania a spracúvania 

osobných údajov a súčasne poskytovať osobné údaje vykonávateľovi podľa požiadavky 

v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, nariadením Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2016/679 a s § 25 zákona o mechanizme, 
u) poskytovať vykonávateľovi informácie o žiadateľoch, prijímateľoch, používaných 

procesoch sprostredkovateľa a výstupoch podporených projektov v rozsahu určenom 

vykonávateľom, a to najmä na účely monitorovania a vyhodnotenia schém 

vykonávateľom, 

v) uchovávať všetky dokumenty týkajúce sa vykonávania plnenia úloh podľa tejto zmluvy  

v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov pre potreby auditov a kontroly do 31. decembra 2031 

alebo počas obdobia 5 rokov od uskutočnenia poslednej platby finančnej podpory zo strany 

                                                 
e) Ministerstvo financií Slovenskej republiky, 

f) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky,  

g) orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 

h) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, 

i) Európska komisia, 

j) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

k) Európsky úrad pre boj proti podvodom,  

l) Európsky dvor audítorov, 

m) Európska prokuratúra, 

n) Úrad pre verejné obstarávanie; 

a/alebo každá osoba poverená oprávnenou osobou. 
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EK (podľa čl. 12 dohody o financovaní)10, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr. 

Uvedená doba sa môže prerušiť z dôvodu správnych alebo súdnych konaní a na základe 

riadne odôvodnenej žiadosti EK, 

w) podľa požiadaviek vykonávateľa predkladať informácie o čerpaní zdrojov alokovaných na 

výzvy. 

2. Sprostredkovateľ je pri výkone úloh podľa tejto zmluvy oprávnený najmä: 

a) vyžadovať od vykonávateľa záväzné usmernenie pre ďalší postup vo všeobecnej otázke 

alebo konkrétne písomné pokyny alebo odporúčania pre postup v špecifickom prípade, 

b) na vlastnú zodpovednosť si zabezpečiť pre účel riadneho plnenia povinností vyplývajúcich 

z tejto zmluvy služby tretích osôb pri dodržaní všetkých aplikovateľných právnych 

predpisov EÚ a SR a právnych dokumentov pre komponent, 

c) požadovať od vykonávateľa informácie a dokumenty potrebné pre riadny výkon úloh 

sprostredkovateľa, 

d) predkladať žiadosti o platbu prostriedkov potrebných pre implementáciu výziev, vrátane 

administratívnych nákladov,  spôsobom definovaným SIPOO, 

e) využívať informačný systém ARACHNE po jeho sprístupnení alebo informačné systémy 

iných právnických osôb v súlade s právnymi dokumentmi, 

f) prerokovať s vykonávateľom a NIKA návrh krízových opatrení predkladaných vláde. 

 

3. Pokynmi vykonávateľa je sprostredkovateľ v celom rozsahu viazaný. Písomnosti vydávané 

sprostredkovateľom nesmú byť v rozpore s usmerneniami, odporúčaniami a pokynmi 

vykonávateľa, ako ani v rozpore s právnymi dokumentmi. 

 

4. Spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľom pri výkone úloh podľa tejto zmluvy bude 

upravené v samostatnej zmluve medzi sprostredkovateľom a vykonávateľom podľa § 34 ods. 3 

zákona o ochrane osobných údajov. 
 

Článok 6 

Finančné vzťahy 

1. Vykonávateľ zabezpečí finančné krytie výkonu úloh podľa tejto zmluvy sprostredkovateľom 

z alokácie prostriedkov komponentu, ktorá bola určená na zabezpečenie výkonu úloh 

sprostredkovateľa. 

 

2. Sprostredkovateľ zabezpečuje vyplatenie príspevku prijímateľom.  

 

3. Finančné nároky vykonávateľa vyplývajúce zo všeobecnej zodpovednosti sprostredkovateľa 

za škodu spôsobenú pri plnení alebo v súvislosti s vykonávaním úloh podľa tejto zmluvy si 

vykonávateľ uplatní podľa ustanovení čl. 8 tejto zmluvy. 

 

Článok 7 

Vykonávanie kontroly  

1. Vykonávateľ je oprávnený počas účinnosti tejto zmluvy kedykoľvek vykonať kontrolu plnenia 

podmienok v nej ustanovených v zmysle zákona o finančnej kontrole, a to najmä: 

a) na základe písomných správ sprostredkovateľa vyžiadaných vykonávateľom, 

b) na základe správ z auditov a kontrol, 

c) finančnou kontrolou na mieste v priestoroch sprostredkovateľa alebo v iných priestoroch, 

kde prebieha výkon úloh podľa tejto zmluvy. 

2. Vykonávateľ písomne oznámi sprostredkovateľovi dátum vykonania kontroly na mieste, predmet 

kontroly a rozsah dokumentácie, a to najmenej päť pracovných dní pred začatím kontroly. Lehota 

                                                 
10 Európska komisia je oprávnená vykonávať overenia, preskúmania, kontroly a audity implementácie Plánu 

obnovy, týkajúce sa aj informácií a odôvodnení v súvislosti s uspokojivým splnením míľnikov a cieľov v žiadosti 

o vyplatenie  finančného  príspevku.  Tieto  overenia,  preskúmania, kontroly  a  audity sa môžu  vykonávať  

počas implementácie Plánu obnovy, a do piatich rokov od dátumu konečnej platby. 
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podľa predchádzajúcej vety nemusí byť dodržaná v prípadoch, kedy by včasné oznámenie začatia 

kontroly, vrátane súvisiacich informácií, mohlo zmariť účel vykonávanej kontroly.  

 

3. Ak vykonávateľ pri výkone kontroly plnenia úloh podľa tejto zmluvy zo strany sprostredkovateľa 

zistí, že sprostredkovateľ neplní alebo nedostatočne plní úlohy podľa tejto zmluvy alebo ich neplní 

v určenej lehote, je vykonávateľ oprávnený žiadať sprostredkovateľa o prijatie opatrení na 

odstránenie zistených nedostatkov v ním určenej lehote alebo uplatniť iné prostriedky, vrátane 

možnosti ukončenia zmluvy podľa čl. 9 tejto zmluvy.  

 

Článok 8 

Zodpovednosť za škodu, vymáhanie pohľadávok a súdne konania 

1. Zmluvné strany sú si vedomé, že celkovú zodpovednosť za realizáciu komponentu má vykonávateľ, 

v súlade s právnymi dokumentmi, a to vrátane zodpovednosti za výkon úloh podľa tejto zmluvy. 

Celková zodpovednosť vykonávateľa však nezbavuje sprostredkovateľa všeobecnej zodpovednosti 

za škodu spôsobenú pri plnení alebo v súvislosti s vykonávaním úloh podľa tejto zmluvy. 

 

2. Sprostredkovateľ zodpovedá za riadne vykonávanie úloh a vykonanie s tým súvisiacich činností, 

ku ktorým sa v tejto zmluve zaviazal za podmienok stanovených v tejto zmluve bez ohľadu na to, 

či ich vykonával sám alebo prostredníctvom tretej osoby (čl. 5 ods. 2 písm. b) zmluvy).  

 

3. V prípade porušenia právnej povinnosti sprostredkovateľa týkajúcej sa výkonu úloh alebo 

v súvislosti s výkonom úloh podľa tejto zmluvy, zákona o mechanizme alebo SIPOO s finančným 

dopadom, bude takéto porušenie zakladať zodpovednosť sprostredkovateľa za škodu. Vzhľadom 

na zodpovednosť vykonávateľa za realizáciu komponentu a zabezpečenie možnosti realizácie 

práva postihu na ďalšie subjekty zapojené do realizácie komponentu podľa miery ich vlastnej 

zodpovednosti, má vykonávateľ voči sprostredkovateľovi právo postihu (postihový regres) 

analogicky podľa § 440 Občianskeho zákonníka alebo inej aplikovateľnej právnej normy 

v závislosti od podmienok konkrétneho prípadu, pričom rozsah postihového nároku je daný 

rozsahom skutočne vyplatenej náhrady škody. V prípade, ak škoda poškodenému nebola v plnom 

rozsahu nahradená, zmluvné strany sa osobitne dohodnú, ktorá zmluvná strana, akým spôsobom 

a za akých podmienok bude riešiť zvyšnú časť nároku na náhradu škody, a to aj v nadväznosti 

na spôsob jej uplatnenia zo strany poškodeného a právny režim, ktorý sa vzťahuje na takto 

uplatnenú škodu a jej vysporiadanie.  

 

4. V prípade súdnych alebo iných konaní (najmä správne konanie, konanie pred orgánmi štátnej 

správy, napr. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, Úrad pre verejné obstarávanie, konania 

vedené orgánmi činnými v trestnom konaní, vzniknutých v súvislosti s realizáciou komponentu),  

sa zmluvné strany dohodli, že sprostredkovateľ je oprávnený zastupovať vykonávateľa v konaniach 

sám alebo sa dať zastúpiť právnym zástupcom (s pasívnou legitimáciou vykonávateľa a ak to budú 

umožňovať všeobecne záväzné právne predpisy v rozhodujúcom čase aj s aktívnou legitimáciou 

vykonávateľa). Sprostredkovateľ sa v súvislosti s plnením úloh podľa tejto zmluvy výslovne 

splnomocňuje na podanie oznámenia o podozrení zo spáchania trestného činu, oznámení o 

podozrení z podvodu, podozrení zo správneho deliktu alebo podnetov na prešetrenie správnym 

orgánom, postup podľa § 31 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podávanie žaloby, 

návrhov na začatie konania podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej 

činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 

alebo zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a pod. a na zastupovanie v takýchto konaniach. 

 

5. Sprostredkovateľ je povinný podávať vykonávateľovi správy o postupe v konaní, jeho výsledkoch 

a právnych následkoch, ktoré z vedeného konania vyplývajú alebo môžu vyplývať, pričom 

vykonávateľ je oprávnený vyhradiť si osobitný spôsob, ako o týchto skutočnostiach bude 

informovaný. Tým nie je dotknuté právo vykonávateľa na výkon kontroly podľa čl. 7 zmluvy. 
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Článok 9 

Trvanie zmluvného vzťahu a jeho ukončenie 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, pričom jej účinnosť trvá do splnenia všetkých záväzkov 

oboch zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy a neskončí skôr, ako dôjde k vysporiadaniu 

všetkých vzťahov spojených s plnením úloh podľa tejto zmluvy, ak nedôjde k ukončeniu zmluvy 

skôr, a to: 

a) na základe písomnej dohody zmluvných strán,  

b) odvolaním plnomocenstva zo strany vykonávateľa podľa ods. 2 tohto článku, 

c) výpoveďou plnomocenstva zo strany sprostredkovateľa podľa ods. 4 tohto článku. 

 

2. Vykonávateľ je oprávnený plnomocenstvo udelené na základe tejto zmluvy kedykoľvek čiastočne 

alebo v celom rozsahu odvolať. Odvolanie vykonávateľ vyhotoví v písomnej forme a je účinné jeho 

doručením sprostredkovateľovi. V prípade, že si sprostredkovateľ neprevezme zásielku zasielanú 

doporučenou poštou a uloženú na pošte, piaty pracovný deň od uloženia na pošte sa bude považovať 

za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Doručovanie 

podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov 

(ďalej ako „zákon o e- Governmente“) sa spravuje týmto zákonom. Doručením odvolania 

plnomocenstva zároveň zaniká táto zmluva v celom rozsahu alebo v rozsahu zodpovedajúcom 

čiastočnému odvolaniu plnomocenstva, s výnimkou ods. 5 až 7 tohto článku, ktorých účinky trvajú 

do uplynutia lehôt uvedených v týchto odsekoch. 

 

3. Vykonávateľ je oprávnený odvolať plnomocenstvo podľa predchádzajúceho odseku najmä, ale nie 

len, v prípade porušenia plnenia povinností sprostredkovateľa, ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy, 

pričom za dôvod odvolania sa považujú nasledujúce skutočnosti: 

a) opakovaný (minimálne dvakrát) výskyt závažných nedostatkov pri plnení úloh 

sprostredkovateľa vykonávaných podľa udeleného plnomocenstva, ktoré vyplývajú 

zo správ z auditov a kontrol vykonávaných oprávnenými osobami, a ktorých výskyt 

závažným spôsobom narúša alebo ohrozuje implementáciu komponentu alebo jeho časti 

v rozsahu čl. 2 ods. 1 zmluvy. Uplatneniu dôvodu odvolania plnomocenstva musí 

predchádzať písomné upozornenie vykonávateľa na možné dôsledky spojené 

s identifikovaným výskytom závažných nedostatkov a súčasne, ak sa ten istý závažný 

nedostatok opätovne vyskytne aj po tomto upozornení,  

b) opakovaný výskyt (minimálne dvakrát) identických nedostatkov systémového charakteru 

pri plnení úloh podľa tejto zmluvy zo strany sprostredkovateľa, ktoré vyplývajú zo správ 

z auditov a kontrol vykonávaných oprávnenými osobami. Za takéto sa nepovažujú 

nedostatky, ktoré objektívne nemôžu byť ovplyvnené sprostredkovateľom, za predpokladu, 

že takýto opakovane sa vyskytujúci nedostatok závažným spôsobom nenarúša alebo 

neohrozuje implementáciu komponentu alebo jeho časti v rozsahu čl. 2 ods. 1 zmluvy. 

Uplatneniu dôvodu odvolania plnomocenstva musí predchádzať písomné upozornenie 

vykonávateľa na možné dôsledky spojené s identifikovaným výskytom identických 

nedostatkov systémového charakteru a súčasne, ak sa identický nedostatok systémového 

charakteru opätovne vyskytne aj po tomto upozornení, 

c) neodstránenie zistených nedostatkov vyplývajúcich zo správ z auditov a kontrol 

vykonávaných oprávnenými osobami a kontrol vykonaných vykonávateľom podľa čl. 7 

zmluvy alebo bezdôvodné neprijatie opatrení na ich nápravu zo strany sprostredkovateľa 

v stanovenej lehote alebo v prípade, ak vykonávateľ písomne upozorní sprostredkovateľa, 

že prijaté opatrenia sú nedostatočné, nakoľko nedošlo k náprave, hoci sprostredkovateľ 

takúto nápravu mohol vykonať, 

d) nerealizovanie krízových opatrení schválených vládou alebo nestrpenie ich výkonu, 

e) opakované nedodržiavanie postupov v zmysle SIPOO a záväzných dokumentov 

vykonávaných podľa udeleného plnomocenstva s vysokou závažnosťou na plnenie úloh 

podľa tejto zmluvy, 

f) po zistení konfliktu záujmov nevykonanie opatrení spočívajúcich v odstránení konfliktu 

záujmov alebo odstúpení od zmlúv podľa § 14 zákona o mechanizme. 



  
Strana 12 

 

Uplatneniu dôvodu odvolania plnomocenstva musí predchádzať písomné upozornenie 

vykonávateľa na možné dôsledky spojené s neodstránením daného dôvodu a súčasne, 

ak sprostredkovateľ nevykoná nápravu ani po tomto upozornení v primeranej lehote. 

 

4. Sprostredkovateľ je oprávnený vypovedať plnomocenstvo udelené na základe tejto zmluvy 

kedykoľvek čiastočne alebo v celom rozsahu, najmä v prípade, ak činnosťou alebo nečinnosťou 

vykonávateľa je výrazne sťažený alebo znemožnený výkon úloh, ktoré má sprostredkovateľ podľa 

zmluvy vykonávať a k náprave nedošlo ani po výzve sprostredkovateľa adresovanej 

vykonávateľovi na odstránenie takéhoto stavu alebo ak sprostredkovateľ objektívne prestane spĺňať 

podmienky na výkon jeho úloh a nie je schopný na základe týchto skutočností naďalej plniť 

niektoré alebo všetky úlohy, ktorými je podľa tejto zmluvy poverený. Výpoveď plnomocenstva zo 

strany sprostredkovateľa musí v plnej miere rešpektovať zásadu čo najmenšieho narušenia plnenia 

úloh vykonávateľa. Výpovedná doba je trojmesačná a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho 

mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede vykonávateľovi. Až do uplynutia výpovednej doby 

je sprostredkovateľ povinný vykonávať úlohy podľa tejto zmluvy. V prípade, že si vykonávateľ 

neprevezme zásielku zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, piaty pracovný deň od 

uloženia na pošte sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej 

zásielky nedozvedel. Doručovanie podľa zákona o e-Governmente sa spravuje týmto zákonom. 

Uplynutím výpovednej doby zároveň zaniká táto zmluva v celom rozsahu alebo v rozsahu 

zodpovedajúcom čiastočnej výpovedi plnomocenstva, s výnimkou ods. 6 až 7 tohto článku, ktorých 

účinky trvajú do uplynutia lehôt uvedených v týchto odsekoch, pričom sa súčasne osobitne uvádza, 

že v rámci plynutia výpovednej doby bude plynúť lehota podľa ods. 5 tohto článku. 

 

5. Zmluvné strany sa zaväzujú do troch mesiacov od zániku tejto zmluvy podľa ods. 2 alebo 4 tohto 

článku vykonať vzájomné vysporiadanie, ktoré zahŕňa odovzdanie kompletnej agendy 

sprostredkovateľa vykonávateľovi na základe písomných preberacích protokolov, ktorými dôjde 

k odovzdaniu všetkej dokumentácie, ktorou disponuje sprostredkovateľ od začiatku výkonu úloh 

sprostredkovateľa až do doby vzájomného vysporiadania. Vykonávateľ je povinný poskytnúť 

sprostredkovateľovi súčinnosť za účelom prevzatia kompletnej odovzdávanej agendy zo strany 

sprostredkovateľa. Zmluvné strany sú povinné postupovať tak, aby bola týmto procesom čo 

najmenej ovplyvnená realizácia komponentu. Činnosti vykonávané podľa tohto odseku smerujúce 

k vzájomnému vysporiadaniu vykonávateľa a sprostredkovateľa sú činnosťami, ktoré sa 

vykonávajú v rámci implementácie príslušného komponentu, v dôsledku čoho je táto činnosť 

oprávneným výdavkom. 

 

6. Do 10 pracovných dní po uplynutí lehoty podľa ods. 5 tohto článku zmluvné strany podpíšu 

záverečný protokol, v ktorom potvrdia vzájomné vysporiadanie práv a povinností v súvislosti 

s ukončením časti alebo celej zmluvy. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na podpise záverečného 

protokolu, za prípadné nároky tretích strán, ktorých vznik je založený alebo súvisí 

s nevysporiadanými vzťahmi zmluvných strán po zániku tejto zmluvy, zodpovedá tá zmluvná 

strana, z ktorej výkonu činností predmetný nárok vznikol. Ak nie je možné jednoznačne určiť 

zmluvnú stranu podľa predchádzajúcej vety, zodpovedá tá zmluvná strana, ktorá odmietla podpísať 

záverečný protokol alebo ktorá iným svojím konaním alebo nečinnosťou spôsobila, že k podpisu 

záverečného protokolu nedošlo.   

 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zánikom plnomocenstva udeleného na základe tejto zmluvy 

nezanikajú tie práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré svojou povahou majú pretrvávať aj po 

ukončení tejto zmluvy, najmä práva a povinnosti týkajúce sa zodpovednosti za škodu a mlčanlivosti 

a nároky sprostredkovateľa na finančné krytie výkonu úloh podľa tejto zmluvy. 

 

8. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu na základe písomnej dohody zmluvných strán sa 

primerane aplikujú postupy vzájomného vysporiadania podľa ods. 5 a 6 tohto článku; ustanovenie 

ods. 7 sa použije rovnako. 
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Článok 10 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona o slobode informácií a 

v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že prvé zverejnenie 

zmluvy zabezpečí vykonávateľ a o dátume zverejnenia informuje bezodkladne sprostredkovateľa 

a zároveň zašle odkaz na zverejnenú zmluvu sprostredkovateľovi a na NIKA.  

 

2. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy, ale iba dotknutého 

ustanovenia zmluvy. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným 

rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne 

vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel zmluvy a obsah jednotlivých 

ustanovení zmluvy. 

 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri plnení úloh podľa tejto 

zmluvy budú zachovávať mlčanlivosť, ak to vyplýva z právnych dokumentov alebo iných 

záväzných dokumentov, alebo ak takéto skutočnosti s ohľadom na svoj charakter nemajú byť 

sprístupnené tretím osobám. Zároveň zabezpečia dodržiavanie zachovávania mlčanlivosti aj 

všetkými svojimi zamestnancami a ďalšími osobami zapojenými do výkonu úloh podľa tejto 

zmluvy. 

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto zmluvou  
si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, ibaže je výslovne 

dohodnuté v tejto zmluve inak alebo zmluvné strany vzájomnou dohodou medzi sebou zaviedli 

takú prax. Zmluvné strany sa dohodli, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia 

písomnú formu v listinnej podobe a zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú 

komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Za deň 

doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. Za doručenie písomnej poštovej zásielky sa 

považuje aj vrátenie tejto zásielky s vyznačením pošty: „neprevzal v odbernej lehote“. Doručovanie 

podľa zákona o e-Governmente sa spravuje týmto zákonom. 
 

5. Ak sa v tejto zmluve určuje písomná forma určitého úkonu, je táto forma dodržaná, ak je úkon 

vykonaný buď v listinnej podobe, prostredníctvom elektronickej schránky alebo prostredníctvom 

elektronickej komunikácie s potvrdením o doručení elektronickej správy adresátovi. 

 

6. Akákoľvek zmena tejto zmluvy musí byť vyhotovená vo forme riadne očíslovaných písomných 

dodatkov k tejto zmluve uzatvorených medzi zmluvnými stranami, pokiaľ v tejto zmluve nie je 

uvedené inak, a ktoré podliehajú povinnému zverejneniu rovnako ako táto zmluva podľa ods. 1 

tohto článku. Odlišne od prvej vety sa zmluvné strany dohodli, že akúkoľvek zmenu prílohy č. 1 

Prehľad investícii realizovaných sprostredkovateľom schvaľuje na úrovni minimálne generálneho 

riaditeľa príslušnej sekcie zmluvnej strany zodpovednej za realizáciu Komponentu 9 písomne na 

návrh jednej zmluvnej strany druhá zmluvná strana bez potreby vyhotovenia dodatku k tejto 

zmluve. 

 

7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy prevezme vykonávateľ, 

dva rovnopisy prevezme sprostredkovateľ .  

 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si obsah tejto zmluvy riadne prečítali, porozumeli jej obsahu, že túto 

zmluvu neuzatvorili v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju bez výhrad 

podpisujú. 

 

9. Osoby podpisujúce túto zmluvu sú oprávnené konať v mene zmluvných strán. 
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10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

 

 Príloha č. 1 Prehľad investícií realizovaných sprostredkovateľom. 

 

 

V Bratislave, dňa ........................               V Bratislave, dňa ........................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za vykonávateľa:                                                  Za sprostredkovateľa: 

 

Július Jakab      Richard Sulík 

vedúci Úradu vlády                      podpredseda vlády a minister hospodárstva 

Slovenskej republiky     Slovenskej republiky 



Príloha 1 

Názov investície: Investícia 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov 
Horizont Európa a EIT 

Názov výzvy: Podpora projektov, ktoré získali ocenenie "Seal of Excellence" v EIC 

Popis investície z POO: Podpora projektov zapojených do Európskej rady pre inovácie (EIC) schém, ktoré získali 
ocenenie "Seal of Excellence" a boli z Bratislavského kraja. V rámci EŠIF sa vyfinancujú 
projekty "Seal of Excellence" zo zvyšku Slovenska. 

Zameranie/cief výzvy: Cieľom výzvy je podporiť projekty realizované v Bratislavskom kraji, ktoré úspešne prešli 
hodnotením Európskej rady pre inovácie v rámci výziev EIC Accelerator a EIC Transition 
programu Horizont Európa a získali známku excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence). 
Výzva prispeje k podpore excelentných slovenských firiem, ktoré sa presadili v európskej 
konkurencii, ale z dôvodu nízkej alokácie v príslušnej výzve programu Horizont Európa 
neboli zo strany EIC podporené. V rámci tejto výzvy bude podporený len grantový 
komponent projektu, investičný komponent nie je oprávnený. 

Alokácia výzvy (mil. €) 18,5 

Typ výzvy (uzavretá= Jedna otvorená výzva s priebežným podávaním projektov. 
jeden deadline/otvorená = Oprávnené sú projekty, ktorým bola v rámci nástrojov EIC Accelerator alebo EIC 
viac priebežných Transition programu Horizont Európa v termíne po 1. januári 2021 udelená známka 
uzávierok) a predbežný excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) a zároveň neboli z tohto programu finančne 
harmonogram vyhlásenia podporené. 
a deadline/uzávierok 

Forma podpory (grant, Grant 
voucher, finančný nástroj) 

Oprávnení žiadatelia Fyzické .alebo právnické osoby podra §2 ods. 2 psím. a) až c) Obchodného zákonníka, 
ktoré splňajú definíciu MSP a realizujú aktivity projektu v rámci Bratislavského 
samosprávneho kraja a zároveň získali známku excelentnosti v rámci Horizontu Európa. 

Oprávnené aktivity Priemyselný výskum a experimentálny vývoj 

Oprávnené výdavky V súlade s projektom, ktorý získal SoE. Výdavky, ktoré žiadateľ vynaložil pred udelením 
známky excelentnosti sú v rámci tejto výzvy neoprávnené. 

Pravidlá štátnej pomoci GBER (čl. 25a) 

Minimálna a maximálna Na základe predloženého projektu do EIC Accelerator alebo EIC Transition, ale max. 2,5 
výška grantov/pomoci mil.€. 

Maximálna intenzita 70% pre EIC Accelerator a 100% pre EIC Transition 
pomoci 

Časová oprávnenosť 02/2026; DÍžka samotného projektu podľa projektu, ktorý získal SoE v EIC Accelerator 
realizácie projektu alebo EIC Transition. Počas implementácie projektu bude možné v riadne odôvodnených 

prípadoch predÍžiť celkovú dÍžku realizácie projektu, najneskôr však do 30.6.2022. 

KPis/mífniky Počet podporených projektov 11 



Príloha 1 

Popis investície z POO: 

Zameranie/cieľ výzvy: 

Celková alokácia na výzvu 

Typ výzvy: 

Forma podpory (grant, 
voucher, finančný nástroj) 

Oprávnení žiadatelia 

Oprávnení poskytovatelia 
služieb 

Inovačný voucher- ktorý bude slúžiť na stimuláciu spolupráce MSP 
s nepodnikaterskými výskumnými inštitúciami, s vysokými školami alebo aj so 
súkromnými poskytovatermi výskumno-vývojových služieb, či dokonca samosprávami 
(napr. Mestské laboratórium). Podporené tiež môžu byt' rôzne certifikačné konania 
a skúšky, napr. za účelom uvedenia nového tovaru na trh, resp. pre vstup na nový tm. 
Voucher bude vyžadovať určitú mieru spoluúčasti zo strany prijímaterov. Umožnené 
budú opakované použitia jedenkrát ročne. Predpokladá sa poskytnutie 100 vouchrov 
ročne (zdvojnásobenie oproti súčasnému stavu vďaka rozšíreniu okruhu oprávnených 
poskytovaterov služieb) a to počas obdobia 2021-2026. Zatiar čo z EŠIF zo 
súčasného obdobia budú financované inovačné vouchre pre roky 2021 až 2023 
najmä v menej rozvinutých regiónoch, zo zdrojov fondu obnovy budú financované 
inovačné vouchre pre spoločnosti v Bratislavskom kraji a od roku 2022 po dočerpaní 
EŠIF aj pre spoločnosti zo zvyšku Slovenska. 

Cierom je stimulovať spoluprácu podnikaterských subjektov, ktoré majú potenciál 
zvyšovať svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií vlastných produktov, 
služieb a/alebo procesov s výskumnými inštitúciami, vysokými školami, súkromnými 
poskytovatermi výskumno-vývojových služieb a samosprávami. Môže ísť 
o kontraktuálne výskumno-vývojové služby, odborné skúšky, rôzne merania 
parametrov a analytické výstupy pre potreby podnikov s priamym dosahom na 
výrobnú prax. Voucher bude slúžiť na sprostredkovanie V aV služieb za účelom 
riešenia konkrétneho zadania/problému/požiadavky žiadatera súvisiaceho s jeho 
inovačnými aktivitami. 

7,74 mil. € 

Otvorená výzva s priebežnými kolami vyhodnotenia (1.9.2022-30.6.2026, resp. do 
vyčerpania alokovanej výšky) 

Voucher 

Žiadaterom o poskytnutie prostriedkov mechanizmu POO sú fyzické alebo právnické 
osoby podra § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktoré sú ku dňu predloženia žiadosti 
registrované na území SR a sú najmä mikropodnikom, malým podnikom alebo 
stredným podnikom. 

Poskytovaterom služieb je subjekt oprávnený vykonávať výskum a vývoj podra § 7 
písm. a) b), c),d) a e) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu 
a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády 
a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. (možnosť overiť 
oprávnenosť v registri SK- CRIS) 
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Oprávnené aktivity Výskumno- vývojové činnosti, odborné skúšky, štúdie uskutočniteľnosti, merania 
parametrov, analytické výstupy vedúce k inovácii vlastných produktov, služieb a/alebo 
procesov žiadatera. 

Oprávnené výdavky Náklady na zmluvný výskum a poznatky zakúpené alebo licencované z vonkajších 
zdrojov na základe trhového odstupu, ako aj náklady na poradenské služby a 
rovnocenné služby použité výlučne na daný projekt. 

Pravidlá štátnej pomoci Režim pomoci de minimis 

Minimálna a maximálna Minimálna výška pomoci: 1 000 EUR 
výška pomoci Maximálna výška pomoci: 15 000 EUR 

Minimálna a maximálna výška pomoci na jeden voucher. 

Maximálna intenzita 50-75% podra dohody 
pomoci 

Časová oprávnenosť 6 -12 mesiacov, o voucher bude umožnené požiadať opakovane, max. 1 krát ročne, 
realizácie projektu s 12 mesačným odstupom od dátumu podania predchádzajúceho projektu. Možnosť 

opätovného zapojenia podlieha povinnosti zapojiť sa do výzvy s iným projektom, 
pričom na riešení sa musí podieľať vždy iný riešiterský tím. 

KPis/Mífniky Počet podporených projektov 500 

Názov výzvy: Patentové vouchre 

Popis investície z POO: Patentový voucher- slúži na podporu ochrany duševného vlastníctva. Bude určený 
pre MSP, výskumné inštitúcie, vysoké školy alebo fyzické osoby. Oprávnenými 
nákladmi sú všetky náklady patentového cyklu počnúc podaním patentovej prihlášky 
až po udržiavacie poplatky, a to vrátane prekladaterských a právnych služieb na 
ochranu a vymáhanie duševného vlastníctva. Oprávnenými sú náklady na ochranu 
duševného vlastníctva celosvetovo. Rovnako aj na konania na ochranu úžitkových 
vzorov, dizajnu, ochranných známok, ale aj dodatkových ochranných osvedčení 
topografií polovodičových výrobkov. Poskytované budú na neobmedzené množstvo 
patentových konaní avšak do maximálnej výšky 200 000 eur počas obdobia 3 rokov 
pre jedného prijímateľa. Vzhľadom na komplexnosť a zdÍhavosť procesov bude snaha 
o maximálne využitie jednotkových nákladov. 

Zameranie/cieľ výzvy: Cierom je zabezpečiť sprievodnú podporu pri financovaní ochrany práv duševného 
vlastníctva (autorského práva, ako aj práva priemyselného vlastníctva) v rámci celého 
kompletného cyklu registrácie všetkých druhov práv priemyselného vlastníctva 
počnúc podaním prihlášky až po udržiavacie poplatky na národnej, ako 
i medzinárodnej úrovni, ako aj vrátane prekladateľských a právnych služieb na 
ochranu práv duševného vlastníctva. 

Celková alokácia na výzvu 7,78 mil. € 

Typ výzvy: Otvorená výzva s priebežnými kolami vyhodnotenia (1.9.2022- 30.6.2026, resp. do 
vyčerpania alokovanej výšky) 
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Forma podpory (grant, 
voucher, finančný nástroj) 

Voucher 

Oprávnení žiadatelia Žiadateľom o poskytnutie prostriedkov mechanizmu POO sú fyzické alebo právnické 
osoby podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktoré sú ku dňu predloženia žiadosti 
registrované na území SR a sú najmä mikropodnikom, malým podnikom alebo 
stredným podnikom. 

Žiadateľom sú subjekty oprávnené vykonávať výskum a vývoj podľa § 7 písm. a) b), 
c), d) a e) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja 
a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii 
ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. (možnosť overiť oprávnenosť 
v registri SK – CRIS). 

Poskytovateľ služieb: osoby vedené v zozname patentových zástupcov vedenom 
Slovenskou komorou patentových zástupcov, alebo zahraničným ekvivalentom. 

Oprávnené aktivity Ochrana práv duševného vlastníctva, a to jednak autorského práva, ako aj práva 
priemyselného vlastníctva, pod ktoré spadajú priemyselné práva na výsledky tvorivej 
duševnej činnosti (patenty (právo na vynálezy) – národné na území SR, národné 
mimo SR, európske EPO, medzinárodné PCT, úžitkové vzory; dizajny, topografie 
polovodičových výrobkov) a priemyselné práva na označenie (ochranné známky, 
označenie pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov) vrátane kompletného 
cyklu registrácie všetkých druhov práv priemyselného vlastníctva počnúc podaním 
prihlášky až po udržiavacie poplatky na národnej, ako i medzinárodnej úrovni..    

Oprávnené výdavky Výdavky na ochranu práv duševného vlastníctva, t. j. autorského práva, ako aj práva 
priemyselného vlastníctva na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni vrátane 
kompletného cyklu registrácie všetkých druhov práv priemyselného vlastníctva 
počnúc podaním prihlášky až po udržiavacie poplatky na národnej, ako 
i medzinárodnej úrovni.  

Oprávnené náklady budú zahŕňať reálne náklady spojené s poskytovaním služieb, 
pre-diagnostikou, úradnými prekladmi, rešeršnými službami, ako aj službami 
patentového zástupcu. 

Počas realizácie projektu bude možné požiadať o spätnú oprávnenosť výdavkov.  

Pravidlá štátnej pomoci Režim pomoci de minimis 

Minimálna a maximálna 
výška pomoci 

Minimálna výška pomoci: 1 000 Eur 

Maximálna výška pomoci: 15 000 Eur 

Stanovené limity sú minimálne a maximálne výšky pomoci stanovené pre 1 voucher. 

Maximálna intenzita 
pomoci  

50% 

Časová oprávnenosť 
realizácie projektu 

Možné zapojiť sa do neobmedzeného počtu cyklov registrácie všetkých druhov práv 
priemyselného vlastníctva, platí ale, že 1 prihláška = 1 cyklus registrácie. 

KPIs/Míľniky Počet podporených projektov 500 
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Názov výzvy: Digitálne vouchre 

Popis investície z POO: Digitálny voucher- bude stimulovať digitalizáciu služieb a procesov u MSP. 
Oprávnenými nákladmi sú individualizované IT riešenia pre firmy (nie nákup hotových 
hardvérových a softvérových riešení}, napr. nasadenie a zásadné vylepšenie 
informačného systému, e-commerce riešenia alebo kybernetická bezpečnosť. 
Predpokladá sa široký okruh poskytovaterov počnúc inými firmami, centrami 
digitálnych inovácií, vysokými školami alebo dokonca samosprávami (napr. Mestské 
laboratórium). Voucher bude vyžadovať určitú mieru spoluúčasti zo strany 
prijímaterov. Umožnené bude použitie iba jedenkrát pre jedného prijímatera. Digitálne 
vouchre sú komplementárne k investícii do Centrier digitálnych inovácií (v 
komponente Digitálne Slovensko). Tie budú na strane ponuky poskytovať služby pre 
MSP vo forme diagnostiky a návrhov riešení. Vouchre budú na druhej strane 
stimulovať dopyt podnikov po týchto riešeniach. Zatiar čo z EŠIF zo súčasného 
obdobia budú financované digitálne vouchre pre roky 2021 až 2023 najmä v menej 
rozvinutých regiónoch, zo zdrojov fondu obnovy budú financované digitálne vouchre 
najmä pre spoločnosti v Bratislavskom kraji a po dočerpaní EŠIF aj pre spoločnosti zo 
zvyšku Slovenska 

Zameranie/cieľ výzvy: Cierom výzvy je stimulovať digitalizáciu služieb a procesov v MSP. 

Alokácia: 12,39 mil. € 

Typ výzvy (uzavretá= Otvorená výzva s priebežnými kolami vyhodnotenia (1.9.2022 - 30.6.2026, resp. do 
jeden deadline/viac vyčerpania alokovanej výšky) 
priebežných uzávierok a 
predbežný harmonogram 
vyhlásenia a deadline 
uzávierok 

Forma podpory (grant, Voucher 
voucher, finančný nástroj 

Oprávnení žiadatelia Žiadaterom o poskytnutie prostriedkov mechanizmu POO sú fyzické alebo právnické 
osoby podra � 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktoré sú ku dňu predloženia žiadosti 
registrované na území SR a sú najmä mikropodnikom, malým podnikom alebo 
stredným podnikom. 

Oprávnení poskytovatelia Fyzické alebo právnické osoby podra § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktoré sú ku 
služieb dňu predloženia žiadosti registrované na území SR a subjekty oprávnené vykonávať 

výskum a vývoj podra § 7 písm. a) b}, c},d) a e) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii 
štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii 
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. 
(možnosť overiť oprávnenosť v registri SK- CRIS). 

Oprávnené aktivity Realizácia digitálneho auditu vybraných procesov žiadatera so zameraním na 
vypracovanie individualizovaného investičného riešenia, zhodnotenie aktuálnej 
úrovne digitalizácie a automatizácie, a na zhodnotenie možností nasadenia širokej 
škály inovatívnych technológií napr. poskytnutie poradenstva alebo služby pri 
nasadení alebo vylepšení informačného systému, e-commerce riešení alebo 
kybernetickej bezpečnosti zvyšujúce digitalizáciu a automatizáciu procesov s cierom 
zvýšiť ich produktivitu. 
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Oprávnené výdavky Náklady na služby spojené s digitalizáciou služieb a procesov v MSP, napr. služby na 
diagnostiku, výkon digitálneho auditu a iné individualizované IT riešenia pre firmy (nie 
nákup hotových hardvérových a softvérových riešení, áno služba). 

Pravidlá štátnej pomoci Režim de pomoci minimis 

Minimálna a maximálna 
výška pomoci 

výška pomoci na jeden voucher 15 000 Eur 

Maximálna intenzita 
pomoci 

50% 

Časová oprávnenosť 
realizácie projektu 

6 - 12 mesiacov, o voucher bude umožnené požiadať opakovane, max. 1 krát ročne, 
s 12 mesačným odstupom od dátumu podania predchádzajúceho projektu. Možnosť 
opätovného zapojenia podlieha povinnosti zapojiť sa do výzvy s iným projektom, 
pričom na riešení sa musí podieľať vždy iný riešiteľský tím. 

KPIs/Míľniky Počet podporených projektov 800 
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Názov investície: Investícia 4: Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky 

Popis investície z POO: Cierom je zlepšenie synergií medzi národnými a európskymi témami výskumu a vývoja. Táto 
podpora je zameraná na zelené dekarbonizačné témy, ktoré budú mať silné miesto v 
programe Horizont Európa a v iných EÚ iniciatívach. Vďaka tomu budú slovenské subjekty 
pripravené na európske výzvy podpory výskumu a inovácií a medzinárodné partnerstvá. 
Zároveň sa vďaka koordinácii finančnej pomoci do všetkých úrovní TRL 1 až TRL 9 
synergicky stimuluje celý výskumno-inovačný ekosystém. Vyhlásia sa tematicky zamerané 
výzvy na podporu prechodu na zelenú ekonomiku, teda na dekarbonizáciu ekonomiky, ako aj 
odolnosť a prispôsobenie sa zmenám klímy. Dotácie by mali smerovať do tém, ktoré sa 
očakávajú aj v tematických prioritách Horizont Európa ("Orientácie k prvému strategickému 
plánu pre program Horizont Európa"}, v rámci tematického klastra 5: Klíma, energia a 
mobilita): 
- Bezuhlíková energetika 
- Elektrifikácia 
- Vodík, batériové technológie a alternatívne palivá 
- Nízkoemisné priemyselné procesy a materiály 
- Bio-ekonomika, udržaterné pornohospodárstvo a lesníctvo. 
Malo by ísť o viacero výziev pokrývajúcich celý výskumný a inovačný cyklus (TRL 1 až 9). 
Výzvy budú vyhlásené najneskôr v roku 2022. 
Rozpočet na tieto tematicky zamerané výzvy predstavuje 78,7 mil. eur. Najväčšia alokácia 
bude smerovať na projekty a pokročilejšie úrovne TRL. Spoločným motívom všetkých 
projektov bude snaha o zníženie emisií a prispôsobenie sa zmenám klímy. Špecifickú 
komplementárnu podporu k financovaniu z EŠIF zdrojov bude predstavovať pomoc projektom 
zapojeným do dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu (IPCEI) iniciatív v 
Bratislavskom samosprávnom kraji. Výzvy umožnia riešenie naprieč všetkými definovanými 
doménami inteligentnej špecializácie. 

Výzva/oblasť Podpora vývoja inovatívnych riešení a ich pilotného testovania/nasadzovania v 
reálnom prostredí 

Zameranie/cieľ výzvy: 

Alokácia výzvy 

Typ výzvy 

Cierom je podporiť vývoj (od úrovne TRL 4) unikátnych technológií, ktoré majú potenciál 
uspieť na spoločnom trhu a tretích trhoch. V rámci podpory budú inovatívne podniky (rôzne 
verkostné kategórie) individuálne, alebo v spolupráci s partnermi vyvíjať riešenia nové pre trh 
a to: 

- pre vlastné využitie/potreby a využitie vo vlastnom výrobnom procese, alebo 
- podra potrieb identifikovaných na trhu. 

Výzva bude podporovať projekty vo všetkých technologických oblastiach zamerania Investície 
4, najmä však: 

40 mil.€ 

Bezuhlíková energetika 
Elektrifikácia 
Vodík, batériové technológie a alternatívne palivá 
Nízkoemisné priemyselné procesy a materiály 
Bio-ekonomika, udržaterné pornohospodárstvo a lesníctvo. 

Otvorená - výzva vyhlásená v roku 2022. Priebežné uzávierky budú každé dva mesiace. 
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Forma podpory (grant, 
voucher, finančný 
nástroj) 

Grant 

Oprávnení žiadatelia Oprávnené aktivity typu A: 

Žiadateľ:   Fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa  §2 ods. 2, písm. a) 
až c) Obchodného zákonníka. 

 
Partneri: subjekty uskutočňujúce výskum a vývoj podľa §7 písm. a) až e) zákona č. 172/2005 
Z. z. , ktoré disponujú osvedčením o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj (§26a Zákona č. 
172/2005 Z.z.)  

 

Oprávnené aktivity typu B: 

Žiadateľ: Fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa  §2 ods. 2, písm. a) 
až c) Obchodného zákonníka.  

V rámci tejto výzvy budú oprávnenými žiadateľmi inovatívne mikro, malé a stredné podniky, 
ktoré spĺňajú definíciu MSP od vzniku ktorých ku dňu predloženia ŽoNFP uplynul minimálne 1 
mesiac.  

 
Partneri (vytvoria podmienky na pilotné nasadzovanie): Fyzické alebo právnické osoby 
oprávnené na podnikanie podľa  §2 ods. 2, písm. a) až c) Obchodného zákonníka.  

Partneri (spolupracujúci na VaV aktivitách) subjekty oprávnené  vykonávať výskum a vývoj 
podľa § 7 písm. a) až e) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu 
a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii 
ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 

Oprávnené aktivity Výzva bude podporovať tieto dva typy oprávnených aktivít: 

 

Oprávnené aktivity typu A: 

Priemyselný výskum a experimentálny vývoj s cieľom vlastnej procesnej inovácie žiadateľa v 
prípade individuálnych projektov.  

Priemyselný výskum a experimentálny vývoj s cieľom vlastnej procesnej inovácie žiadateľa 
prostredníctvom tvorby nového, inovatívneho produktu alebo služby s regionálnym alebo 
globálnym potenciálom v prípade partnerských projektov. 

 

Oprávnené aktivity typu B: 

Priemyselný výskum a experimentálny vývoj s cieľom dosiahnuť inováciu procesu novú na 
trhu a jej testovanie/demonštrácia v reálnych podmienkach prostredníctvom tvorby nového, 
vysoko inovatívneho produktu alebo služby s regionálnym alebo globálnym potenciálom. 

 

Aktivity A a B nie je možné v rámci projektu kombinovať. Žiadateľ predkladá projekt zameraný 
len na vybranú aktivitu. 
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Oprávnené výdavky Náklady na personál: výskumní pracovníci, technici a iní pomocní pracovníci v rozsahu, v 
ktorom sa podielajú na projekte; 

Náklady na nástroje a vybavenie v rozsahu a v období ich použitia v rámci projektu. Ak sa 
takéto nástroje a vybavenie nepoužívajú v rámci projektu počas celej doby svojej životnosti, 
za oprávnené náklady sa považujú jedine odpisy zodpovedajúce dÍžke projektu vypočítané na 
základe všeobecne uznávaných účtovných zásad; 

Náklady na zmluvný výskum, poznatky a patenty zakúpené alebo licencované z vonkajších 
zdrojov na základe zásady trhového odstupu, ako aj náklady na poradenské služby a 
rovnocenné služby použité výlučne na daný projekt; 

Ďalšie režijné náklady a iné prevádzkové náklady, a to vrátane nákladov na materiály, 
dodávky a podobné výrobky, vzniknuté priamo v dôsledku projektu 

V prípade kategórie 3 a 4 budú stanovené percentuálne limity výdavkov. 

Pravidlá štátnej pomoci V závislosti od žiadatelov/príjemcov/partnerov (podla čl. 25 GBER) 

Minimálna a maximálna Oprávnené aktivity typu A: 
výška grantov/pomoci min. 200 tis.- max. 1 ,2 mil.. Eur 

Oprávnené aktivity typu B: 

min. 200 tis. - max. 3 mil. Eur 

Maximálna intenzita Maximálna v závislosti od velkostného statusu žiadatelov/príjemcov/partnerov a kategórie 
pomoci oprávnenej aktivity (podla čl. 25 GBER) 

Časová oprávnenosť 20/2026 - konečný termín pre vznik oprávnených výdavkov 
realizácie projektu Trvanie projektov: max. 36 mesiacov. 

KPis/mífniky 20 podporených projektov 

Výzva/oblasť Podpora IPCEI projektov 

Zameranie/cieľ výzvy: Podpora projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu 
(IPCEI- Important Project of Common European Interest) v oblasti vodíkových technológií, 
v rámci ktorých bolo poskytnutie štátnej pomoci Slovenskou republikou notifikované 
a Európska komisia o tejto notifikácii rozhodla. Predmetom podpory v rámci tejto výzvy budú 
projekty realizované na území Slovenskej republiky s prednostným zameraním na projekty 
realizované v Bratislavskom samosprávnom kraji. 

Alokácia výzvy 10 mil.€ 

Typ výzvy (uzavretá= Otvorená - výzva vyhlásená v roku 2022. Priebežné uzávierky budú každé tri mesiace. 
jeden deadline/otvorená 

= viac priebežných 
uzávierok) a predbežný 
harmonogram 
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vyhlásenia a 
deadline/uzávierok 

Forma podpory (grant, 
voucher, finančný 
nástroj) 

Grant 

Oprávnení žiadatelia Podniky – realizátori notifikovaných IPCEI projektov 

Fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa §2 ods. 2, písm. a) až c) 
Obchodného zákonníka 

Oprávnené aktivity Výskumno-vývojové a inovačné aktivity a aktivity spojené s prvým priemyselným nasadením 
projektu, ktorý bol predložený Európskej komisii ako súčasť IPCEI za účelom notifikácie 
poskytnutia štátnej pomoci, pričom EK o tejto notifikácii rozhodla (fázovanie s inými verejnými 
zdrojmi)  

Oprávnené výdavky Kategórie oprávnených výdavkov projektu sú tie, ktoré sú v súlade s prílohou Oznámenia EK 
Kritériá pre analýzu zlučiteľnosti štátnej pomoci na podporu vykonávania dôležitých projektov 
spoločného európskeho záujmu s vnútorným trhom (2021/C 528/02), pričom boli ako 
oprávnené výdavky vymedzené v rámci projektu, ktorý bol súčasťou notifikácie poskytnutia 
štátnej pomoci Slovenskou republikou Európskej komisii.  

Pravidlá štátnej pomoci Právnym základom pre poskytnutie štátnej pomoci v rámci IPCEI projektov je Oznámenie EK 
Kritériá pre analýzu zlučiteľnosti štátnej pomoci na podporu vykonávania dôležitých projektov 
spoločného európskeho záujmu s vnútorným trhom (2021/C 528/02). 

Minimálna a maximálna 
výška grantov/pomoci 

Individuálne podľa dokumentácie projektu, ktorý je súčasťou  IPCEI  a táto dokumentácia bola 
predložená v rámci notifikácie poskytnutia štátnej pomoci Európskej komisii, pričom EK o tejto 
notifikácii rozhodla  

Maximálna intenzita 
pomoci 

Individuálne podľa dokumentácie projektu, ktorý je súčasťou  IPCEI a táto dokumentácia bola 
predložená v rámci notifikácie poskytnutia štátnej pomoci Európskej komisii, pričom EK o tejto 
notifikácii rozhodla  

Časová oprávnenosť 
realizácie projektu 

2Q/2026 – maximálna hranica pre vznik oprávnených výdavkov 

KPIs/míľniky 2 podporené projekty 
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Názov investície: Investícia 5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky 

Popis investície z POO: Cielom je zlepšenie synergií medzi národnými a európskymi témami výskumu a 
vývoja. Táto podpora je zameraná na digitálne témy, ktoré budú mať silné miesto v 
programe Horizont Európa a v iných EÚ iniciatívach. Vďaka tomu budú slovenské 
subjekty pripravené na európske výzvy podpory výskumu a inovácií a medzinárodné 
partnerstvá. Zároveň sa vďaka koordinácii finančnej pomoci do všetkých úrovní TRL 
1 až TRL 9 synergicky stimuluje celý výskumno-inovačný ekosystém. Vyhlásia sa 
tematicky zamerané výzvy na podporu prechodu na digitálnu ekonomiku, čo pomôže 
napÍňať ambície EK v oblasti digitálnej autonómie. Dotácie by mali smerovať do tém, 
ktoré sa očakávajú aj v tematických prioritách Horizont Európa ("Orientácie k 
prvému strategickému plánu pre program Horizont Európa"}, v rámci tematického 
klastra 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír}, napr. 
- Priemyselné technológie (napr. automatizácia v priemysle) 
- Klúčové digitálne technológie (napr. kybernetická bezpečnosť; kvantové 
technológie v oblasti kybernetickej bezpečnosti, senzorov a internetu vecí; 
mikroelektronika a elektronické komponenty, cloudové riešenia ) 
- Umelá inteligencia a robotika. 
Malo by ísť o viacero výziev pokrývajúcich celý výskumný a inovačný cyklus (TRL 1 
až 9). Výzvy budú vyhlásené najneskôr v roku 2022. Rozpočet na tieto tematicky 
zamerané výzvy predstavuje 134 mil. eur. Najväčšia alokácia bude smerovať na 
demonštratívne projekty a pokročilejšie úrovne TRL. 
V prípade pokročilejších úrovní TRL investícia vyplní aj "medzeru", pre ktorú v 
súčasnosti neexistuje efektívny nástroj z verejných zdrojov, a to v rozpätí približne 
50 000 až 300 000 eur na projekt a v demonštratívnom nasadzovaní technológií 
vyvinutých a skúmaných v predošlých úrovniach TRL. Bude prirodzene nadväzovať 
na systém vouchrovej pomoci (viď. vyššie) a spoločne budú tvoriť základ pre 
finančne a implementačne náročnejšie, ale komplementárne nástroje z EŠIF, resp. 
Operačný program (OP) Slovensko. Pomoc by malo byť možné kombinovať aj s 
finančnými nástrojmi. Špecifickú komplementárnu podporu k financovaniu z EŠIF 
zdrojov bude predstavovať pomoc projektom zapojeným do IPCEI iniciatív v 
Bratislavskom samosprávnom kraji. 
Výzvy umožnia riešenie naprieč všetkými definovanými doménami inteligentnej 
špecializácie. 

Názov výzvy Podpora vývoja inovatívnych riešení a ich pilotného testovania/nasadzovania 
v reálnom prostredí 

Zameranie/cieľ výzvy: Cielom je podporiť procesné inovácie v podnikoch v oblasti Industry 4.0 
prostredníctvom vývoja (od úrovne TRL 4) unikátnych technológií, ktoré majú 
potenciál uspieť na spoločnom trhu a tretích trhoch. V rámci podpory budú 
inovatívne podniky (rôzne velkostné kategórie) individuálne alebo v spolupráci s 
partnermi vyvíjať riešenia nové pre trh a to: 
• pre vlastné využitie/potreby a využitie vo vlastnom výrobnom procese, alebo 
• podla potrieb identifikovaných na trhu. 

Výzva bude podporovať projekty vo všetkých technologických oblastiach zamerania 
Investície 5, najmä však: 
priemyselné technológie 
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 kľúčové digitálne technológie (napr. kybernetická bezpečnosť; kvantové technológie 
v oblasti kybernetickej bezpečnosti, senzory a internet vecí; mikroelektronika, 
elektronické komponenty a cloudové riešenia)  

 umelá inteligencia a robotika 

Alokácia výzvy 40 mil. € 

Typ výzvy  Otvorená -  výzva vyhlásená v roku 2022. Priebežné uzávierky budú každé dva 
mesiace. 

 Forma podpory (grant, 
voucher, finančný nástroj) 

Grant 

Oprávnení žiadatelia/partneri Oprávnené aktivity typu A: 

Žiadateľ:   Fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa  §2 ods. 
2, písm. a) až c) Obchodného zákonníka. 

 
Partneri: subjekty uskutočňujúce výskum a vývoj podľa §7 písm. a) až e) zákona č. 
172/2005 Z. z. , ktoré disponujú osvedčením o spôsobilosti vykonávať výskum a 
vývoj (§26a Zákona č. 172/2005 Z.z.)  

 

Oprávnené aktivity typu B: 

Žiadateľ: Fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa  §2 ods. 2, 
písm. a) až c) Obchodného zákonníka.  

V rámci tejto výzvy budú oprávnenými žiadateľmi inovatívne mikro, malé a stredné 
podniky, ktoré spĺňajú definíciu MSP od vzniku ktorých ku dňu predloženia ŽoNFP 
uplynul minimálne 1 mesiac.  

 
Partneri (vytvoria podmienky na pilotné nasadzovanie): Fyzické alebo právnické 
osoby oprávnené na podnikanie podľa  §2 ods. 2, písm. a) až c) Obchodného 
zákonníka.  

Partneri (spolupracujúci na VaV aktivitách) subjekty oprávnené  vykonávať výskum 
a vývoj podľa § 7 písm. a) až e) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej 
podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii 
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 

Oprávnené aktivity Výzva bude podporovať tieto dva typy oprávnených aktivít: 

 

Oprávnené aktivity typu A: 

Priemyselný výskum a experimentálny vývoj s cieľom vlastnej procesnej inovácie 
žiadateľa v prípade individuálnych projektov. 

Priemyselný výskum a experimentálny vývoj s cieľom vlastnej procesnej inovácie 
žiadateľa prostredníctvom tvorby nového, inovatívneho produktu alebo služby s 
regionálnym alebo globálnym potenciálom v prípade partnerských projektov. 

 

Oprávnené aktivity typu B: 

Priemyselný výskum a experimentálny vývoj s cieľom dosiahnuť inováciu procesu 
novú na trhu a jej testovanie/demonštrácia v reálnych podmienkach prostredníctvom 
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tvorby nového, vysoko inovatívneho produktu alebo služby s regionálnym alebo 
globálnym potenciálom. 

Aktivity A a B nie je možné v rámci projektu kombinovať. Žiadater predkladá projekt 
zameraný len na vybranú aktivitu. 

Oprávnené výdavky Náklady na personál: výskumní pracovníci, technici a iní pomocní pracovníci v 
rozsahu, v ktorom sa podierajú na projekte; 
Náklady na nástroje a vybavenie v rozsahu a v období ich použitia v rámci projektu. 
Ak sa takéto nástroje a vybavenie nepoužívajú v rámci projektu počas celej doby 
svojej životnosti, za oprávnené náklady sa považujú jedine odpisy zodpovedajúce 
dÍžke projektu vypočítané na základe všeobecne uznávaných účtovných zásad; 
Náklady na zmluvný výskum, poznatky a patenty zakúpené alebo licencované z 
vonkajších zdrojov na základe zásady trhového odstupu, ako aj náklady na 
poradenské služby a rovnocenné služby použité výlučne na daný projekt; 
Ďalšie režijné náklady a iné prevádzkové náklady, a to vrátane nákladov na 
materiály, dodávky a podobné výrobky, vzniknuté priamo v dôsledku projektu 
V prípade kategórie 3 a 4 budú stanovené percentuálne limity výdavkov. 

Pravidlá štátnej pomoci V závislosti od žiadaterov/príjemcov/partnerov (podra čl. 25 GBER) 

Minimálna a maximálna Oprávnené aktivity typu A: 
výška grantov/pomoci min. 200- max. 600 tis. Eur 

Oprávnené aktivity typu B: 
min. 200 tis. - max. 1,5 mil. Eur 

Maximálna intenzita pomoci Maximálna v závislosti od verkostného statusu žiadaterov/príjemcov/partnerov 
a kategórie oprávnenej aktivity (podra čl. 25 GBER) 

Časová oprávnenosť 2Q/2026 je konečný termín pre vznik oprávnených výdavkov 
realizácie projektu Trvanie projektov: max. 36 mesiacov. 

KPis/mífniky Min. 40 podporených projektov v rámci výzvy 

Výzva Podpora IPCEI projektov 

Zameranie/cieľ výzvy: Podpora projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho 
záujmu (IPCEI - Important Project of Common European Interest) v oblasti 
mikroelektroniky, v rámci ktorých bolo poskytnutie štátnej pomoci Slovenskou 
republikou notifikované a Európska komisia o tejto notifikácii rozhodla. Predmetom 
podpory v rámci tejto výzvy budú projekty realizované na území Slovenskej 
republiky s prednostným zameraním na projekty realizované v Bratislavskom 
samosprávnom kraji. Trvanie do 6/2026. 

Alokácia výzvy 15mil. € 

Typ výzvy Otvorená - výzva vyhlásená v roku 2022. Priebežné uzávierky budú každé tri 
mesiace. 
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Forma podpory (grant, 
voucher, finančný nástroj) 

Grant 

Oprávnení žiadatelia Podniky – realizátori notifikovaných IPCEI ME II projektov 

Fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa  §2 ods. 2, písm. a) 
až c) Obchodného zákonníka  

Oprávnené aktivity Výskumno-vývojové a inovačné aktivity a aktivity spojené s prvým priemyselným 
nasadením projektu, ktorý bol predložený Európskej komisii ako súčasť IPCEI ME II 
za účelom notifikácie poskytnutia štátnej pomoci, pričom EK o tejto notifikácii 
rozhodla (fázovanie s inými verejnými zdrojmi). 

Oprávnené výdavky Kategórie oprávnených výdavkov projektu sú tie, ktoré sú v súlade s prílohou 
Oznámenia EK Kritériá pre analýzu zlučiteľnosti štátnej pomoci na podporu 
vykonávania dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu s vnútorným 
trhom (2021/C 528/02), pričom boli ako oprávnené výdavky vymedzené v rámci 
projektu, ktorý bol súčasťou notifikácie poskytnutia štátnej pomoci Slovenskou 
republikou Európskej komisii 

Pravidlá štátnej pomoci Právnym základom pre poskytnutie štátnej pomoci v rámci IPCEI projektov je 
Oznámenie EK Kritériá pre analýzu zlučiteľnosti štátnej pomoci na podporu 
vykonávania dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu s vnútorným 
trhom (2021/C 528/02) 

Minimálna a maximálna 
výška grantov/pomoci 

Individuálne podľa dokumentácie projektu, ktorý je súčasťou  IPCEI ME II  a táto 
dokumentácia bola predložená v rámci notifikácie poskytnutia štátnej pomoci 
Európskej komisii, pričom EK o tejto notifikácii rozhodla 

Maximálna intenzita pomoci Individuálne podľa dokumentácie projektu, ktorý je súčasťou  IPCEI ME II  a táto 
dokumentácia bola predložená v rámci notifikácie poskytnutia štátnej pomoci 
Európskej komisii, pričom EK o tejto notifikácii rozhodla 

Časová oprávnenosť 
realizácie projektu 

2Q/2026 – maximálna hranica pre vznik oprávnených výdavkov 

KPIs/míľniky 2 podporené projekty 
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ÚRAD VLÁDY 
SlOVfNSKEJ REPUBUKY VEDÓO ÚRADU VlÁDY 51.0\lfHSKU REPUBUKY l NAMm!E SI.OIOOY l 

IÚUUSJAKAB 11370 BRATISlAVA � 
� 

3011830/2022/PO 

POVERENJE 

Ing. Július Jakab 
vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 

Úrad vlády Slovenskej republiky 
so sídlom Námestie slobody 1, 813 73 Bratislava 

IČO: OO 151 513 
(ďalej aj ako ,,poverujúci") 

týmto v súlade s § 22 ods. 7 druhou vetou zákona č. 575/200 l Z. z. o organizácii činnosti vlády 
a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v spojení s čl. 4 druhou vetou 

Organizačného poriadku Úradu vlády Slovenskej republiky v platnom znení 

poveruje 

Mgr. Pavla Kuljovského 
zástupcu vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky 

Úrad vlády Slovenskej republiky 
Námestie slobody l, 813 70 Bratislava 

osobné číslo: 
(ďalej aj ako "poverená osoba") 

na všetky úkony v mene poverujúceho v rozsahu práv a povinností vedúceho Úradu vlády Slovenskej 
republiky, vrátane 

• koordinácie a riadenia organizačných útvarov v priamej riadiacej pôsobnosti vedúceho úradu vlády, 
• podpisovania zmlúv a dokumentov každého typu a uplatňovania podpisových oprávnení vedúceho 

Úradu vlády Slovenskej republiky podľa Podpisového poriadku Uradu vlády Slovenskej republiky 
v platnom znení, s výnimkou podpisovania: 
a) žiadostí o vykonanie bezpečnostnej previerky k o právneniu na oboznamovanie sa s utajovanými 

skutočnosťami pre zamestnancov Úradu vlády SR, 
b) zozna mu utajovan�ch skutočnost( Úradu vlády SR, 
c) zoznamu funkcií Uradu vlády SR, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať 

s utajovanými skutočnosťami, 
d) vyhodnotenia bezpečnostnej previerky l. stupňa navrhovanej osoby, 
e) záznamu o určení navrhovanej osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami, 

f) záznamu o zániku určenia oboznamovať sa s utajovanými skutočnost'ami, 

g) schvá lenia technického prostriedku do prevádzky, 1) 
h) schválenia prostriedku šifrovej ochrany informácií do prevádzky,2) 
i) žiadosti o certifikáciu technického prostriedk:u,3) 
j) určenia chráneného priestoru, jeho kategórie a podmienky vstupu do chráneného priestoru,4) 
k) písomného poverenia osoby na vedenie protokolu utajovaných pisomností/) 

1 § 3 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 339/2004 Z. z. o bezpečnosti tecbnickycb prostriedkov. 
2 § 2 ods. 13 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 340/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o šifrovej 
ochrane infonnácií. 
3 § 7 a 8 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 339/2004 Z. z. o bezpečnosti technických prostriedkov. 
4 § 3 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 336!2004 Z. z. o fYzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti v 
znení vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 315/2006 Z. z., ktorou sa mení a dopÍňa vyhláška Národného 
bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti. 
5 § 8 vyhläšky Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti v platnom zneni. 



l) kontroly vedenia protokolu utajovaných písomností,6) 
m) poverenia na kontrolu ochrany utajovaných skutočností/) 
n) určenia vyraďovacej komisie,8) 
o) určenia komisie pri personálnej zmene vedúceho alebo poverenej osoby, 
p) oznámenia o n eop rávnenej manipulácii na Národný bezpečnostný úrad,9) 

q) ročnej správy o kontrole ochrany utajovaných skutočností,'� 
r) zoznamu všetkých utajovaných písomností označených stupňom utajenia Prísne tajné a Tajné 

za príslušný kalendárny rok, 11) 
s) zoznamu utajovaných písomností pri zániku štátneho orgánu,12) 
t) žiadosti o zriadenie registra utajovaných skutočností,13) 
u) spôsobu evidencie utajovaných písomností označených stupňom utajenia NATO Vyhradené a EÚ 

Vyhradené, 14) 
v) rozhodnutia o zmene alebo zrušení stupňa utajenia utajovanej písomnosti. 

Toto poverenie sa nevťahuje na právne úkony spojené s rozbodovanún o rozkladoch a odvolaniach vydaných 
Úradom vlády Slovenskej republiky v správnom konaní. 

Poverená osoba je povinná pri konaní v mene poverujúceho postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou 
a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a internými 
predpismi Úradu vlády Slovenskej republiky. 

Toto poverenie je u delené na dobu neurčitú. 
. O 7 UJ. 1UZZ V Bratislave, dňa ......... : ..... 

Poverenie prijímam vo vyššie uvedenom rozsahu. 

v Bratislave, dňa .f:..�?:.· tEJ U 

�� ť�· J� Jakab 
........ . 

vedú ,ú du ády l venskej republiky 
· Ura vlá y S ov nskej republiky 

�grf.Pavol�ovský 
zástupca vedúceho Úradu v�dy Slovenskej republiky 

Úrad vlády Slovenskej republiky 

6 § 8 vyhlášk.')' Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti v platnom znení. 
7 § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 21 5/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočnosti a o zmene a d oplnení niektorých zákonov 
v zneni neskorších predpisov. 
8 § 24 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti v platnom znení. 
9 § 8 ods. 2 písm. l) zákona č. 21512004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 
10 § 8 ods. 2 písm. p) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočnosti a o zmene a doplnenj niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
11 § 8 ods. 2 písm. r) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočnosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v mení neskorších predpisov. 
12 § 21 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti v platnom znení. 
13 § 3 l vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti v platnom zneni. 
14 § 32 ods. 1 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti v platnom 
znení. 




