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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 OPII-MH/DP/2020/11.3-25 (ďalej len „výzva“) je reflektovať na 
pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 a upraviť výzvu v súvislosti s 
legislatívou SR a EÚ prijatou na zmiernenie následkov šírenia ochorenia COVID-19 ako aj s ohľadom 
na skutočnosť, že hospodárske výsledky podnikov za rok 2020 mohli byť negatívne ovplyvnené 
následkami ochorenia COVID-19. 

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:  

- v rámci podmienky poskytnutia príspevku - Právna forma sa jedna z podmienok, ktoré musí 
žiadateľ splniť na to, aby bola daná podmienka poskytnutia príspevku vyhodnotená ako 
splnená, rozširuje nasledovným spôsobom:  

o pôvodné znenie, podľa ktorého platilo, že žiadateľ musí disponovať ku dňu predloženia 
ŽoNFP schválenou účtovnou závierkou za účtovné obdobie v trvaní 12 mesiacov 
bezprostredne predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom bola predložená ŽoNFP,  

sa rozširuje o:  

o doplnené znenie, podľa ktorého platí, že žiadateľ môže splnenie danej podmienky ku dňu 
predloženia ŽoNFP preukázať aj schválenou účtovnou závierkou za ukončené účtovné 
obdobie za kalendárny rok 2019, alebo ukončené účtovné obdobie v hospodárskom roku 
2019, ktoré nie je účtovným obdobím kratším ako 12 mesiacov,  

pričom zároveň platí, že žiadateľ si musí vybrať jedno z uvedených účtovných období a 
následne vychádzať z neho pri všetkých podmienkach poskytnutia príspevku, pri ktorých 
sa splnenie overuje na základe údajov zo schválenej účtovnej závierky (s výnimkou 
posudzovania splnenia veľkostnej kategórie žiadateľa/prijímateľa, ktorej posúdenie bude 
prebiehať zo strany poskytovateľa k momentu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
NFP). 

- v rámci podmienky poskytnutia príspevku - Podmienka, že podnik žiadateľa je aktívny a 
nenachádza sa v nepriaznivej finančnej situácii sa v nadväznosti na úpravu vykonanú v rámci 
podmienky poskytnutia príspevku - Právna forma upravujú texty popisu výpočtu príslušných 
ekonomických ukazovateľov (Index bonity, Obrátka celkového majetku z tržieb a Podiel 
hodnoty celkového majetku podniku a výšky celkových oprávnených výdavkov žiadateľa); 

Zdôvodnenie: Dôvodom úpravy predmetných podmienok poskytnutia príspevku bola snaha 
poskytovateľa reflektovať na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 
a umožniť, aby žiadatelia pri preukazovaní vybraných PPP súvisiacich s posúdením ich 
ekonomickej situácie mohli v prípade ťažkostí v roku 2020 predložiť poskytovateľovi obraz 
o svojich hospodárskych výsledkov na základe účtovníctva v období, ktoré nemohlo byť negatívne 
ovplyvnené následkami ochorenia COVID-19;   

- vypúšťa sa podmienka poskytnutia príspevku č. 7 Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom 
v ťažkostiach (číslovanie nasledujúcich podmienok poskytnutia príspevku sa zodpovedajúcim 
spôsobom upravuje); 



 
 

3/4 

 

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.   

 V prílohe č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa:  

- sa v nadväznosti na úpravu výzvy upravujú texty v rámci popisu povinnej prílohy č. 4 ŽoNFP – 
Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa a povinnej prílohy č. 3 ŽoNFP - Účtovná závierka 
týkajúce sa relevantnosti účtovného obdobia, za ktoré musia žiadatelia disponovať schválenou 
účtovnou závierkou za účelom overenie príslušných podmienok poskytnutia príspevku, 

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

- zároveň boli v texte príručky vykonané úpravy súvisiace so zlepšením zrozumiteľnosti danej 
prílohy výzvy.  

Zdôvodnenie: Dôvodom úprav bolo zosúladenie prílohy výzvy so zmenou vykonanou v texte výzvy. 

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

- boli premietnuté zmeny vyplývajúce z úpravy výzvy. 

Zdôvodnenie: Dôvodom úprav bolo zosúladenie textu inštrukcie so zmenou vykonanou v texte výzvy 
týkajúcej sa vypustenia podmienky poskytnutia príspevku č. 7 Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom 
v ťažkostiach. 

 V prílohe č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP – vo formulári prílohy č. 4 ŽoNFP - Ukazovatele finančnej 
situácie žiadateľa:  

- sa v nadväznosti na úpravu vykonanú vo výzve v rámci podmienky poskytnutia príspevku - 
Právna forma upravuje relevantnosť účtovného obdobia, za ktoré žiadateľ disponuje účtovnou 
závierkou, ktorej údaje vstupujú do výpočtu príslušných ekonomických ukazovateľov. 

Zdôvodnenie: Dôvodom úprav bolo zosúladenie so zmenou vykonanou v texte výzvy. 

 V prílohe č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP – vo formulári prílohy č. 5 ŽoNFP - Dokumentácia  
k oprávneným výdavkom:  

- sa v nadväznosti na úpravu vykonanú vo výzve v rámci v rámci podmienky poskytnutia 
príspevku - Právna forma pri výpočte ukazovateľa „Potenciál tvorby pridanej hodnoty“ upravuje 
relevantnosť účtovného obdobia, za ktoré žiadateľ disponuje účtovnou závierkou, ktorej údaje 
vstupujú do výpočtu daného ukazovateľa. 

Zdôvodnenie: Dôvodom úprav bolo zosúladenie so zmenou vykonanou v texte výzvy. 

 V prílohe č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP – vo formulári prílohy č. 6 ŽoNFP – Doplňujúce údaje:  

- sa upúšťa od označovania jednotlivých podmienok poskytnutia príspevku cez poradové číslo a 
uvádzajú sa výhradne cez svoj názov, a to v nadväznosti na úpravu vykonanú vo výzve 
týkajúcu sa vypustenia podmienky poskytnutia príspevku č. 7 Podmienka, že žiadateľ nie je 
podnikom v ťažkostiach a následnú úpravu číslovania jednotlivých podmienok poskytnutia 
príspevku,. 

Zdôvodnenie: Dôvodom úprav bolo zosúladenie so zmenou vykonanou v texte výzvy. 

 

                                                                    
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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Usmernením č. 4 sa v plnom rozsahu nahrádza: 

- text výzvy, 

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

- formulár povinnej prílohy ŽoNFP č. 4 - Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa, ktorá je 
súčasťou prílohy č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP, 

- formulár prílohy ŽoNFP č. 5 - Dokumentácia k oprávneným výdavkom, ktorá je súčasťou 
prílohy č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP, 

- formulár prílohy ŽoNFP č. 6 – Doplňujúce údaje, ktorá je súčasťou prílohy č. 1 výzvy – 
Formulár ŽoNFP, 

- príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, 

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 16. 12. 2020.  

Úpravy vykonané usmernením č. 4 týkajúce sa relevantnosti účtovného obdobia za ktoré musia 
žiadatelia disponovať schválenou účtovnou závierkou pre účely overenia splnenia podmienky v rámci 
podmienky poskytnutia príspevku - Právna forma a podmienky poskytnutia príspevku - Podmienka, že 
podnik žiadateľa je aktívny a nenachádza sa v nepriaznivej finančnej situácii sa vzťahujú na všetky 
ŽoNFP predložené v rámci výzvy po nadobudnutí účinnosti usmernenia č. 4. 

Úpravy vykonané usmernením č. 4 týkajúce sa odstránenia podmienky poskytnutia príspevku – 
Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach sa týkajú všetkých ŽoNFP v rámci tejto výzvy, 
t.j. ŽoNFP predložených do termínu nadobudnutia účinnosti  usmernenia č. 4 ako aj na všetky ŽoNFP 
predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti usmernenia č. 4. 

 

 

http://www.opvai.sk/

