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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľ usmernenia 

Cieľom usmernenia č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) s kódom OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19 (ďalej len „výzva“) je upraviť 
výzvu v súvislosti s legislatívou SR a EÚ prijatou na zmiernenie následkov šírenia ochorenia COVID-
19 a zefektívniť spôsob a formu preukazovania a overovania podmienky poskytnutia príspevku vo 
vzťahu k veľkosti podniku v procese konania o ŽoNFP. 

Právny základ 

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 57 ods. 1 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 len „zákon o príspevku z EŠIF“). 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

Popis a zdôvodnenie zmeny  

Úpravy vyplývajúce z Usmernenia č. 4 boli vykonané v nasledovných dokumentoch výzvy: 

 V texte výzvy:  

- sa v podmienke poskytnutia príspevku č. 1 Právna forma dopĺňa moment, ku ktorému žiadateľ 
musí spĺňať definíciu mikro, malého a stredného podniku (ďalej len „MSP“). 

Zdôvodnenie: Vzhľadom na to, že v zmysle pravidiel štátnej pomoci jediným rozhodným 
momentom pre splnenie podmienky, že žiadateľ je MSP, je moment poskytnutia pomoci, t.j. 
moment nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, sa tento moment explicitne dopĺňa 
do znenia podmienky poskytnutia príspevku č. 1. 

- sa vypúšťa podmienka poskytnutia príspevku č. 7 Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom 
v ťažkostiach. 

Zdôvodnenie: Dôvodom vypustenia predmetnej podmienky poskytnutia príspevku bolo 
prijatie nariadenia (EÚ) č. 2020/558

1
, ktorým sa zmenil čl. 3 ods. 3 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 

1301/2013
2
 tak, že sa v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja umožnilo poskytovanie 

pomoci de minimis aj podnikom v ťažkostiach. Číslovanie nasledujúcich podmienok 
poskytnutia príspevku sa zodpovedajúcim spôsobom upravuje. 

 V prílohe č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa:  

- sa v nadväznosti na úpravu výzvy vypúšťajú texty týkajúce sa podmienky poskytnutia 
príspevku č. 7 Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach. 

- sa vypúšťa príloha č. 2 ŽoNFP - Vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP a  na účely konania 
o ŽoNFP sa nahrádza čestným vyhlásením.   

Zdôvodnenie: Vzhľadom na to, že v zmysle pravidiel štátnej pomoci jediným rozhodným 
momentom pre splnenie podmienky, že žiadateľ je MSP je moment poskytnutia pomoci, t.j. 
moment nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, sa upúšťa od predkladania 
vyhlásenia na kvalifikovanie sa ako MSP ako prílohy ŽoNFP a postačí predloženie čestného 
vyhlásenia, v ktorom žiadateľ vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že k momentu 
poskytnutia pomoci musí spĺňať definíciu MSP. Číslovanie ostatných príloh sa 
zodpovedajúcim spôsobom upravuje.  

 

                                                                    
1
 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 23. apríla 2020 , ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1301/2013 a 

(EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych 
štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 130, 24.4.2020, s. 1 – 6)  (ďalej len 
„Nariadenie  (EÚ) č. 2020/558“) 
2
 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho 

rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie 
(ES) č. 1080/2006 (Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013, s. 1) v platnom znení 
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 V texte prílohy č. 3 výzvy - Schéma na podporu zapájania mikro, malých a stredných podnikov do 
programov Európskej únie: 

- v časti Q – Platnosť a účinnosť schémy bol upravený konečný termín na predloženie ŽoNFP.  

Zdôvodnenie: Daná úprava predlžuje obdobie, počas ktorého je možné predkladať ŽoNFP 
v rámci predmetnej schémy pomoci de minimis.  

 V prílohe č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP – Inštrukcia k vyplneniu ŽoNFP: 

- boli premietnuté zmeny vyplývajúce z úpravy výzvy a prílohy č. 2 výzvy – Príručka pre 
žiadateľa. 

 V súvislosti so zlúčením operačného programu Integrovaná infraštruktúra s operačným 
programom Výskum a inovácie sa zároveň vo výzve a v prílohe č. 2 výzvy - Príručka pre 
žiadateľa vkladá poznámka pod čiarou s informáciou o zlúčení operačných programov 
Integrovaná infraštruktúra a Výskum a inovácie na základe Rozhodnutia EK s účinnosťou od 13. 
12. 2019. 

 

Usmernením č. 4 sa v plnom rozsahu nahrádza: 

- text výzvy, 

- príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa, 

- príloha č. 3 výzvy – Schéma na podporu zapájania mikro, malých a stredných podnikov do 
programov Európskej únie, 

- Inštrukcia k vyplneniu ŽoNFP, ktorá je súčasťou prílohy č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP. 

Všetky zmenou dotknuté dokumenty výzvy sú zverejnené v úplnom znení vo forme so sledovaním 
vykonaných zmien na webovom sídle www.opvai.sk. 

ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 

Usmernenie č. 4 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t.j. od 07. 07. 2020.  

Zmeny vykonané Usmernením č. 4 sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po nadobudnutí 
účinnosti Usmernenia č. 4. 

 

http://www.opvai.sk/

