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Informácia pre prijímateľov k opatreniam zavedeným za účelom 

akcelerácie čerpania v rámci dopytovo - orientovaných projektov 

OP Výskum a inovácie v gescii MH SR 

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“ alebo „Poskytovateľ“) ako 
sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej len „OP VaI“) pristúpilo 
k zavedeniu viacerých opatrení s cieľom zrýchliť implementáciu OP VaI a čerpanie finančných 
prostriedkov a zabezpečiť plnenie čiastkových cieľov finančných ukazovateľov výkonnostného 
rámca OP VaI vzťahujúcich sa k roku 2018. 

Možnosť využitia zavedených opatrení je upravená v rôznych dokumentoch zverejnených  
na webovom sídle Poskytovateľa www.opvai.sk (Usmernenie pre prijímateľov k zabezpečeniu 
pohľadávky poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci 
dopytovo – orientovaných projektov, Usmernenie pre prijímateľov k uplatneniu preddavkových 
platieb v rámci dopytovo-orientovaných projektov v gescii MH SR, Príručka k procesu VO pre DOP a 
NP OP VaI v gescii MH SR, Príručka pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty v gescii MH 
SR). S cieľom maximalizovať využitie týchto opatrení MH SR pristúpilo k vydaniu tejto informácie, 
cieľom ktorej je poskytnúť sumárny prehľad prijatých opatrení spolu s ich stručným popisom. 

Tieto opatrenia zahŕňajú: 

1. zavedenie možnosti uplatnenia preddavkových platieb 

2. zavedenie možnosti zadávania zákaziek mimo zákona o VO 

3. úprava podmienok zabezpečovania pohľadávky Poskytovateľa 

4. špecifikácia požiadaviek na vinkuláciu poistného plnenia 

5. zavedenie možnosti priebežnej úhrady výdavkov týkajúcich sa nákupu hmotného a 

nehmotného majetku.  

 

1. Zavedenie možnosti uplatnenia preddavkových platieb 

S účinnosťou od 7.11.2018 bola pre prijímateľov dopytovo – orientovaných projektov 
implementovaných v rámci časti OP VaI v gescii MH SR zavedená možnosť uplatnenia preddavkových 
platieb. 

Preddavkovou platbou sa rozumie 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“. 

Prijímatelia majú možnosť (po uzatvorení dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP) nárokovať si, 
prostredníctvom žiadosti o platbu, úhradu výdavkov uhradených dodávateľovi prostredníctvom 
preddavkových platieb do 31. decembra 2018. 

Platí, že využitie preddavkových platieb musí byť v súlade s podmienkami obstarávania a rovnako 
musí byť v súlade s podmienkami zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a dodávateľom a bežnou 
obchodnou praxou, pričom predmet plnenia (tovary, služby, stavebné práce), ktorý bol uhradený 
na základe preddavkovej platby, musí byť skutočne dodaný v lehote stanovenej v zmluve uzavretej 
medzi prijímateľom a dodávateľom, v čase realizácie projektu, najneskôr do 31. augusta 2019. 

Bližšie informácie k podmienkam uplatnenia preddavkových platieb sú uvedené v dokumente 
Usmernenie pre prijímateľov k uplatneniu preddavkových platieb v rámci dopytovo-orientovaných 
projektov v gescii MH SR, ktoré je zverejnené na webovom sídle OP VaI. 

https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/
https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/
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2. Zavedenie možnosti zadávania zákaziek mimo zákona o VO 

Prijatím novely zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 26.9.2018 boli spod pôsobnosti tohto 
zákona vyňaté zákazky zadávané osobami, ktoré nie sú verejným obstarávateľom ani obstarávateľom 
podľa tohto zákona, ktorým poskytovateľ poskytne na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác 
a poskytnutie služieb 50 % a menej finančných prostriedkov z celkových oprávnených výdavkov 
projektu, v prípade: 

• ak nezačali VO podľa predpisov účinných do 25.09.2018, alebo 

• ak VO začaté podľa predpisov účinných do 25.09.2018 zrušili v súlade s § 187d, resp. § 57 

zákona o VO. 

S cieľom zabezpečiť dodržiavanie pravidiel vzťahujúcich sa na implementáciu projektov 

spolufinancovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) Poskytovateľ stanovil 

záväzné postupy pre zadávanie a kontrolu daných zákaziek, ktoré sú uvedené najmä v kapitole 4.4 

Príručky k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty v gescii MH SR, ktorá je 

zverejnená na webovom sídle OP VaI. 

K uplatneniu predmetných postupov boli na webovom sídle OP VaI zverejnené aj FAQ. 

 

3. Úprava podmienok zabezpečovania pohľadávky Poskytovateľa 

Dňa 16.10.2018 boli aktualizované podmienky vzťahujúce sa k zabezpečovaniu pohľadávky 

Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, v zmysle ktorých je po uzatvorení dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP možné vo vybraných prípadoch vo vzťahu k výdavkom vzniknutým do konca roka 

2018 zabezpečovať pohľadávku Poskytovateľa aj po úhrade žiadosti o platbu, vrátane záverečnej 

žiadosti o platbu. V takomto prípade je potrebné zabezpečiť pohľadávku Poskytovateľa najneskôr do 

3 mesiacov od úhrady príslušnej žiadosti o platbu. 

Dňa 7.11.2018 boli upravené podmienky vo vzťahu k zabezpečeniu pohľadávky za preddavkové 

platby vzniknuté do konca roku 2018. Vo vybraných prípadoch je možné zabezpečovať pohľadávku 

do 1 mesiaca odo dňa nadobudnutia vlastníctva k predmetu plnenia, na ktoré boli uhradené 

preddavkové platby1. 

Konkrétne podmienky využitia zabezpečovania pohľadávok Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí 

NFP vyššie uvedenými spôsobmi sú uvedené v dokumente Usmernenie pre prijímateľov  

k zabezpečeniu pohľadávky poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

v rámci dopytovo – orientovaných projektov, ktoré je zverejnené na webovom sídle OP VaI. 

 

4. Špecifikácia požiadaviek na vinkuláciu poistného plnenia 

V súvislosti so zmluvnou povinnosťou vinkulácie poistného plnenia bolo zdôraznené, že pre úhradu 

žiadosti o platbu je postačujúce doručenie preukázania vzniku záložného práva k zálohu poisťovni 

zaslané zo strany Poskytovateľa. Dokument „Osobitné dojednania k poistnej zmluve“ môže byť 

uzatvorený a predložený Poskytovateľovi aj po úhrade žiadosti o platbu, vrátane záverečnej žiadosti o 

platbu. 

 

                                                           
1 Upozorňujeme na podmienku, že predmet plnenia musí byť skutočne dodaný v lehote stanovenej v zmluve uzavretej medzi prijímateľom 

a dodávateľom, v čase realizácie projektu, najneskôr do 31. augusta 2019 (viď časť 1 tejto informácie). 

https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/
https://www.opvai.sk/dokumenty/podporne_dokumenty_k_procesu_vo/
https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/
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5. Zavedenie možnosti priebežnej úhrady výdavkov týkajúcich sa nákupu hmotného a 

nehmotného majetku 

V prípade uhrádzania faktúr dodávateľovi na základe tzv. „priebežného, resp. čiastkového plnenia“ 
(plnenia dodané/poskytnuté/vykonané dodávateľom na základe zmluvy s Prijímateľom, ktoré ešte 
neboli zaradené do majetku prijímateľa, pričom nebol dodaný/poskytnutý/vykonaný celý predmet 
plnenia podľa zmluvy, ktorý má byť zaradený do majetku) je Prijímateľ oprávnený priebežne si 
nárokovať výdavky na nákup hmotného a nehmotného majetku v predkladaných ŽoP bez toho, aby 
predložil doklad o zaradení majetku do užívania s tým, že doklad o zaradení majetku do užívania 
predkladá Prijímateľ ako súčasť ŽoP, v ktorej si nárokuje výdavky na poslednú časť predmetu plnenia, 
najneskôr ako súčasť ŽoP s príznakom záverečná.  

Táto možnosť je uplatniteľná za nasledujúcich dvoch podmienok: 

- úhrada faktúr za priebežné, resp. čiastkové plnenia, ktoré boli dodané pred 31. decembrom 
2018, musí byť zrealizovaná (t.j. reálny úbytok finančných prostriedkov na strane Prijímateľa 
musí nastať) v období oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej výzvy na predkladanie 
ŽoNFP a zmluvy o poskytnutí NFP, najneskôr však do 31. decembra 2018; 

- ŽoP obsahujúca výdavky vzniknuté na základe priebežného, resp. čiastkového plnenia 
Prijímateľ predloží Poskytovateľovi najneskôr do 15. februára 2019. 

Možnosť uplatnenia úhrady faktúr dodávateľovi na základe tzv. „priebežného, resp. čiastkového 
plnenia“ bola zavedená v rámci aktualizácie Príručky pre prijímateľa pre dopytovo-orientované 
projekty v gescii MH SR (verzia 5.1) zverejnenej na webovom sídle OP VaI dňa 14.11.2018, v súvislosti 
s čím bolo upravené aj Usmernenie pre prijímateľov k zabezpečeniu pohľadávky poskytovateľa zo 
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci dopytovo – orientovaných projektov. 

https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/

