Odpovede na často kladené otázky (FAQ)
k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
zameraným na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu
v rámci Iniciatívy EK catching-up regions vo vybraných regiónoch
- Prešovského samosprávneho kraja (PSK) - OPII-MH/DP/2020/11.3-26
- Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) - OPII-MH/DP/2020/11.3-27

1.

Aký merateľný ukazovateľ si mám uviesť, ak v rámci projektu plánujem zrekonštruovať
penzión, v ktorom momentálne poskytujem službu ubytovania bez stravovania, pričom
po rekonštrukcii plánujem poskytovať aj službu polpenzie, ako aj službu wellnessu?
Pôjde o inováciu produktu, a teda ako povinný ukazovateľ mám uviesť ukazovateľ s
kódom P0512 - Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové alebo pôjde o inováciu procesu,
a teda ako povinný ukazovateľ si mám uviesť ukazovateľ s kódom P0760 - Počet
inovovaných procesov?

Odpoveď:
Vzhľadom na špecifickosť služieb cestovného ruchu, ktorá spočíva v skutočnosti, že
užívatelia služieb cestovného ruchu využívajú tieto služby počas pobytu, resp. pri
návšteve príslušného regiónu, má inovácia priestorov prevádzky poskytovateľa danej
služby vždy dopad na inováciu danej služby (t. j. produktu). Z uvedeného dôvodu je pri
službách cestovného ruchu definovaných výzvou1 potrebné uvádzať, že ide o inováciu
produktu. Za produkt je v tomto prípade považovaný príspevok danej služby k rozvoju
cestovného ruchu v danom regióne, pričom platí, že v prípade projektov realizovaných v
odvetviach poskytujúcich služby cestovného ruchu je príspevok k rozvoju cestovného
ruchu v danom regióne považovaný za automatický, jednoznačný.
2.

Akú cieľovú hodnotu merateľného ukazovateľa s kódom P0512 - Počet produktov, ktoré
sú pre firmu nové mám uviesť v prípade, že v rámci projektu plánujem zrekonštruovať
penzión, v ktorom rekonštrukciou zvýšim počet izieb z 10 na 14 a zároveň pre
ubytovaných hostí zavediem nové služby, ktoré som predtým neposkytoval, ako napr.
wellness a požičovňa športových potrieb (lyže, bicykle)? Má v tomto prípade aj počet
izieb, teda rozšírenie ubytovacích kapacít, dopad na hodnotu merateľného ukazovateľa?

Odpoveď:
Za samostatný produkt sa v tomto prípade považuje každá jedna služba cestovného
ruchu2, ktorú budete po realizácii projektu poskytovať ako novú, resp. inovovanú. To
znamená, že ak po realizácii projektu budete poskytovať tieto nové/inovované služby:
- ubytovanie – SK NACE 55.1, resp. 55.2
- wellness – SK NACE 96.04 a
- požičovňa športových potrieb – SK NACE - 77.21,
potom je cieľová hodnota daného merateľného ukazovateľa 3.
1

Ide o nasledovné odvetvia uvádzané v podobe kódov SK NACE: 55.1, 55.2, 55.3, 56.1 (okrem podtriedy
56.10.2 -Zariadenia školského stravovania), 77.21, 91.02, 91.03, 91.04, 93.11 (okrem golfových ihrísk,
štadiónov, športových hál a pretekárskych dráh), 96.04, 49.39 Ostatná osobná pozemná doprava i. n. (v rámci
tejto podtriedy je oprávnená výlučne: prevádzka lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie
sú súčasťou mestských, prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov)
2
Vymedzená výzvou ako oprávnená.

Počet izieb, t. j, rozšírenie ubytovacích kapacít, nemá dopad na hodnotu merateľného
ukazovateľa P0512 - Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové.
Rovnako počet druhov požičiavaných športových potrieb, nemá dopad na hodnotu
merateľného ukazovateľa P0512 - Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové. Ak by napr.
v rámci projektu bola poskytovaná výhradne služba predmetnej požičovne športových
potrieb, potom celková cieľová hodnota daného merateľného ukazovateľa P0512 Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové by bola 1, a to bez ohľadu na počet druhov
požičiavaných športových potrieb.
3.

Akú cieľovú hodnotu merateľného ukazovateľa s kódom P0512 - Počet produktov, ktoré
sú pre firmu nové mám uviesť v prípade, že v rámci projektu plánujeme zrekonštruovať
penzión, v ktorom poskytujeme ubytovanie a po zrealizovaní projektu pre ubytovaných
hostí zavedieme aj novú službu, ktorú sme predtým neposkytovali, a to bezplatné wi-fi?

Odpoveď:
V tomto prípade služba ubytovania predstavuje produkt a zavedenie bezplatnej wi-fi
predstavuje popri rekonštrukcii penziónu ďalší spôsob inovácie daného produktu. To
znamená, že cieľová hodnota merateľného ukazovateľa s kódom P0512 - Počet
produktov, ktoré sú pre firmu nové bude 1.
4.

Musím mať v predmete podnikania zapísané „reštauračné činnosti“ v prípade, ak
rozširujem služby poskytované pre hostí ubytovaných v mojom ubytovacom zariadení
aj o poskytovania jedla, čo som doteraz neposkytoval, alebo je postačujúce, aby som
mal v predmete podnikania zapísané poskytovanie krátkodobého ubytovania?

Odpoveď:
Ak rozširujete svoje služby krátkodobého ubytovania aj o „reštauračné činnosti“, je
potrebné, aby ste v predmete podnikania mali ku dňu predloženia ŽoNFP zapísanú
činnosť minimálne v tejto forme: „ubytovacie služby s poskytovaním pohostinských
činností“, t.j. zo zápisu činnosti vo Vašom predmete podnikania musí byť zjavné, že
súčasťou danej činnosti je aj poskytovanie jedla.
5.

Musím mať v predmete podnikania zapísanú aj činnosť, ktorú budem poskytovať
svojím ubytovaným hosťom? Konkrétne sa jedná o činnosť požičovne bicyklov.

Odpoveď:
V prípade, že predmetom projektu bude zriadenie požičovne bicyklov, platí že v prípade,
ak služby požičovne bicyklov budete poskytovať výhradne svojím ubytovacím hosťom,
je možné túto službu považovať za doplnkovú službu súvisiacu s ubytovaním a v tom
prípade nie je potrebné mať túto činnosť zapísanú v predmete podnikania. Ak však
túto službu budete poskytovať nielen svojím ubytovaným hosťom, ale aj iným
návštevníkom regiónu, potom je potrebné, aby ste túto činnosť mali zapísanú
v predmete podnikania, a to najneskôr v deň predloženia ŽoNFP.
6.

Môžem v rámci projektu rozšíriť svoje podnikanie súvisiace s poskytovaním
krátkodobého ubytovania aj o službu fitness centra?

Odpoveď:
Ak by bolo dané fitness centrum voľne prístupné, a teda nebolo by vyhradené len pre
ubytovaných hostí, potom by daná činnosť spadala pod SK NACE 93.13, ktoré nie je
oprávneným odvetvím vymedzeným predmetnou výzvou.

Ak však ide o fitness centrum ako súčasť širokej škály doplnkových služieb
krátkodobého ubytovania, ktoré bude prístupné výhradne ubytovaným hosťom,
potom je možné ho považovať v rámci výzvy za oprávnené.

