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Informácia pre prijímateľov k preukazovaniu splnenia podmienky 

bezúhonnosti prijímateľa v rámci dopytovo - orientovaných 

projektov OP VaI 

Pod „podmienkou bezúhonnosti prijímateľa“ sa rozumie podmienka poskytnutia príspevku (ďalej aj 
„PPP“) stanovená v jednotlivých výzvach na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) pod názvom: „Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny 
orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať 
žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin 
poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, 
za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin 
machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe“. 

Podrobnejšie vymedzenie predmetnej PPP je v jednotlivých výzvach na predkladanie ŽoNFP uvedené 
nasledovne: 

„Žiadateľ (fyzická osoba), ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani 
prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP nemôžu byť 
právoplatne odsúdení za niektorý z nasledujúcich trestných činov: 

- niektorý z trestných činov korupcie (§ 328 - § 336b Trestného zákona ),  
- trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ (§ 261 - § 263 Trestného zákona), 
- trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti (§ 233 - § 234 Trestného zákona),  
- trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny (§ 296 Trestného 

zákona), 
- trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe (§ 266 - § 268 Trestného 

zákona).“ 

Vo výzvach na predkladanie ŽoNFP vyhlásených v termíne od 28.4.2017 do 25.6.2018 vrátane1 bol 
zadefinovaný nasledovný spôsob preukazovania PPP zo strany žiadateľa/prijímateľa a spôsob 
overovania splnenia PPP zo strany poskytovateľa: „Žiadateľ za účelom preukázania splnenia tejto 
podmienky poskytnutia príspevku nepredkladá samostatnú prílohu ŽoNFP, ale jej splnenie preukazuje 
formou čestného vyhlásenia v časti 15 formulára ŽoNFP. Poskytovateľ overuje splnenie tejto 
podmienky poskytnutia príspevku vo formulári ŽoNFP. V súvislosti s uvedenou podmienkou 
poskytnutia príspevku poskytovateľ najneskôr do 6 mesiacov od začatia realizácie hlavnej aktivity 
projektu overí údaje vyžiadaním výpisu z registra trestov od žiadateľa, resp. prijímateľa, a to za 
všetky relevantné osoby – žiadateľa, jeho štatutárneho orgánu, člena jeho štatutárneho orgánu, 
prokuristu/ov, osobu/y splnomocnenú/é zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP.“ 

V nadväznosti na ustanovenia § 1 ods. 1 a ods. 3 písm. c) zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých 
opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) je však poskytovateľ povinný pri 
overovaní splnenia predmetnej PPP získavať a používať údaje evidované v informačných 
systémoch verejnej správy, pričom informačným systémom verejnej správy je na účely tohto zákona 
s účinnosťou od 1.1.2019 aj register trestov2. 

                                                           
1
 t.j. od výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07 až po výzvu na predkladanie ŽoNFP s kódom 

OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19 vrátane. 
2
 Upravený zákonom č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 
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Pri overovaní splnenia podmienky bezúhonnosti prijímateľa musí Ministerstvo hospodárstva 
Slovenskej republiky3 ako poskytovateľ postupovať v súlade s platnou legislatívou. 

Vyššie uvedenou legislatívnou zmenou nedochádza k zmene PPP, mení sa iba spôsob overovania PPP 
zo strany poskytovateľa.  

Cieľom tejto informácie je upovedomiť prijímateľov o postupe, ktorý bude poskytovateľ aplikovať 
pri overovaní splnenia predmetnej PPP počas realizácie projektu (v čase účinnosti Zmluvy 
o poskytnutí NFP). 

1. Postup poskytovateľa v prípade, že relevantné osoby4 sú štátnymi občanmi SR, 
občanmi EÚ alebo občanmi krajín Európskeho hospodárskeho priestoru 

Poskytovateľ si od prijímateľa vyžiada informácie potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov: 

- súhlas všetkých relevantných osôb4 pre poskytnutie výpisu z registra trestov podľa § 47a 
zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a 
investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej aj „zákon o príspevku z EŠIF“) prostredníctvom informačného systému 
ITMS2014+a portálu 5, 

- údaje o  fyzickej osobe udeľujúcej súhlas6, 
- údaje matky osoby udeľujúcej súhlas7, 
- údaje otca osoby udeľujúcej súhlas8. 

V prípade neposkytnutia informácií potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov, resp. 
v prípade, ak z technických dôvodov nebude možné bezodkladne získať údaje alebo výpisy z 
informačných systémov verejnej správy v rozsahu zdrojových registrov9, bude prijímateľ povinný 
predložiť výpis z registra trestov za relevantné osoby v termíne stanovenom poskytovateľom.   

2. Postup poskytovateľa v prípade, že relevantné osoby4 nie sú štátnymi príslušníkmi 

tretích krajínSR, resp. neposkytli súhlas pre poskytnutie výpisu z registra trestov 

Poskytovateľ vyzve prijímateľa na predloženie výpisu z registra trestov za relevantné osoby4 v 
termíne stanovenom poskytovateľom.  

3. Náležitosti dokumentu, ktorým sa v prípade relevantnosti preukazuje splnenie 

predmetnej PPP 

V prípade, že v súlade s vyššie uvedeným bude prijímateľ vyzvaný poskytovateľom na predloženie 
výpisu z registra trestov za relevantné osoby4, platí nasledovné:  

 

                                                           
3
 Ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúce v mene a na účet riadiaceho orgánu 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v medziach splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o 
výkone časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 17. 8. 2015 v platnom znení. 

4
 t.j. prijímateľ, štatutárny orgán prijímateľa, každý členom štatutárneho orgánu prijímateľa, prokurista/i prijímateľa, osoba 

splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP. 
5
 Udelenie súhlasu uvedených osôb na vyžiadanie výpisu z registra trestov je nevyhnutnou podmienkou na to, aby 

poskytovateľ mohol   v súlade s § 47a zákona o príspevku z EŠIF a zákonom č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žiadať prostredníctvom ITMS2014+, resp. prostredníctvom 

portálu OverSi  o vydanie výpisu z registra trestov pre konkrétnu fyzickú osobu. 
6
 Meno, priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie, trvalé bydlisko (obec), dátum narodenia, rodné číslo, štát narodenia, okres 

narodenia, obec narodenia, štátne občianstvo. 
7
 Meno, priezvisko, rodné priezvisko. 

8
 Meno, priezvisko. 

9
 V súlade s § 1 ods. 6 zákona proti byrokracii. 
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Prijímateľ predkladá: 

- za štátneho občana SR - originál alebo úradne osvedčenú kópiu výpisu z registra trestov za 

relevantné osoby4 nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia poskytovateľovi, 

- za  

o V prípade cudzieho štátneho príslušníka - výpis z registra trestov  alebo  
- úradne preložený10 doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty z domovskej krajiny (taktiež 

nesmie byťnie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia poskytovateľovi). 

 

                                                           
10

 Úradný preklad sa nevyžaduje v prípade dokumentu v českom jazyku. 


