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1 Základné ustanovenia a cieľ dokumentu 

Účelom stanovovania podmienok poskytnutia príspevku (ďalej aj „PPP“) je zabezpečenie súladu projektu s operačným 
programom a požiadavkami poskytovateľa na projekt a jeho realizátora. PPP sú stanovené v príslušnej výzve na predkladanie 
ŽoNFP a uplatňujú sa vo všetkých fázach projektového cyklu. Režim uplatňovania PPP v jednotlivých fázach projektového 
cyklu je založený dvoma odlišnými právnymi základmi, a to buď Zákonom o príspevku z EŠIF v rámci konania o ŽoNFP alebo 
Zmluvou o poskytnutí NFP. Spôsob overovania splnenia PPP poskytovateľom musí byť súladný s  týmito právnymi základmi, 
avšak súčasne má poskytovateľ možnosť vlastnej úpravy v rámci stanovených pravidiel tak, aby jeho postup zohľadňoval 
prioritný účel sledovaný poskytovateľom pri poskytovaní príspevkov z EŠIF v súlade s podmienkami operačného programu, 
pri súčasnom rešpektovaní základných zásad konania správneho orgánu, resp. zásad vzťahujúcich sa na zmluvnú stranu 
obchodnoprávnej zmluvy.  

Účelom realizácie OP II podľa Zákona o príspevku z EŠIF je poskytovanie NFP na realizáciu projektov za účelom dosahovania 
stanovených cieľov. PPP predstavujú súbor požiadaviek poskytovateľa na projekt a realizátora projektu, aby boli podporené 
projekty, ktoré prispejú k cieľom a deklarovaniu oprávnených výdavkov OP II. Keďže podľa Zákona o príspevku z EŠIF 
súčasťou každej výzvy musia byť povinne aplikované PPP podľa § 17 ods. 3 zákona, ako aj ďalšie PPP, ktoré sú alebo ich 
poskytovateľ považuje za relevantné pre účely danej výzvy podľa § 17 ods. 4 zákona, pričom forma preukázania splnenia PPP 
ako aj spôsob overenia jednotlivých PPP v rámci konania o ŽoNFP je uvedený vo výzve, resp. jej prílohách (najmä v Príručke 
pre žiadateľa), pravidlá stanovené pre fázu pred vydaním rozhodnutia o schválení ŽoNFP platia tak, ako boli stanovené 
v príslušnej výzve a jej prílohách. Účelom tohto dokumentu nie je nahrádzať alebo modifikovať tieto pravidlá. Účelom tohto 
dokumentu je bližšie vysvetliť spôsob aplikácie týchto pravidiel poskytovateľom a tým zvýšiť mieru informovania 
žiadateľa/prijímateľa, a to najmä v porovnaní s overovaním splnenia PPP v neskorších fázach projektového cyklu, ktoré je 
však založené na odlišnom právnom základe.   

Právnym základom pre posudzovanie splnenia PPP uvedených v príslušnej výzve v neskorších etapách projektového cyklu 
po vydaní rozhodnutia o schválení ŽoNFP, je Zmluva o poskytnutí NFP. Podľa článku 2 ods. 2.5 Zmluvy o poskytnutí NFP 
„Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti 
a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením 
Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych 
dokumentov vydaných poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup“. 
Poskytovateľ využíva možnosť vydať tento dokument ako Právny dokument, vo význame, ktorý predpokladá citovaný 
článok Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v nadväznosti na článok 3 ods. 3.3 Zmluvy o poskytnutí NFP a definíciu 
Právneho dokumentu uvedenú v článku 1 ods. 3 VZP.  

Na spôsob plnenia PPP, preukazovanie splnenia PPP, vyhodnocovanie, resp. overovanie tohto splnenia a úkony s tým 
spojené vo fázach projektového cyklu po vydaní rozhodnutia o schválení ŽoNFP sa v súlade s článkom 2 ods. 2.5 Zmluvy 
o poskytnutí NFP vzťahuje tento Právny dokument.   

Cieľom tohto dokumentu je zvýšiť informovanosť žiadateľa/prijímateľa a odstrániť prípadnú právnu neistotu 
žiadateľa/prijímateľa vo vzťahu k jeho povinnosti plniť PPP vo všetkých fázach projektového cyklu. 

Tento dokument ako Právny dokument, ako aj každá jeho aktualizácia, nadobúda platnosť dňom jeho schválenia a účinnosť 
dňom jeho zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa. 

Dátumy účinnosti jednotlivých verzií tohto dokumentu: 

- verzia 1.0 – 17. júl 2018, 
- verzia 2.0 – 15. máj 2019, 
- verzia 2.1 – 13. jún 2019, 
- verzia 2.2 – 6. december 2019, 
- verzia 3.0 – 31. január 2020, 
- verzia 4.0 – 8. apríl 2021. 

1.1 Právny rámec 

Tento dokument vychádza najmä z nasledovných dokumentov: 

- Zákon o príspevku z EŠIF - zákon 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; 

- Systém riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020 v platnom znení; 

- Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP zverejnený poskytovateľom na www.opvai.sk. 

https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/
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1.2 Použité skratky 

V tomto dokumente sú používané skratky a skrátené názvy pojmov, ktoré majú nasledujúci význam: 

EŠIF      európske štrukturálne a investičné fondy 

ITMS 2014+ IT monitorovací systém pre programové obdobie 2014 – 2020 

NFP      nenávratný finančný príspevok 

OP II      Operačný program  Integrovaná infraštruktúra 

PPP podmienka poskytnutia príspevku 

Príručka pre žiadateľa  Príručka pre žiadateľa o NFP zverejnená v rámci konkrétnej výzvy vyhlásenej 
poskytovateľom 

poskytovateľ Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej aj „MH SR“) ako 
sprostredkovateľský orgán pre operačný program  Integrovaná infraštruktúra konajúce 
v mene a na účet riadiaceho orgánu Ministerstvo  dopravy a výstavby Slovenskej 
republiky, konajúce v medziach splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o výkone časti 
úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 18.12.2019, resp. 
Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej aj „SIEA“) vykonávajúca časť úloh 
MH SR na základe Dohody o plnomocenstve zo dňa 20.12.2019 v platnom znení.  

Zákon o príspevku z EŠIF zákon 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 

Zmluva o poskytnutí NFP   zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

VZP     všeobecné zmluvné podmienky, ktoré tvoria prílohu č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP 

ŽoNFP     žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

výzva  výzva na predkladanie ŽoNFP vrátane jej príloh, vyhlásená poskytovateľom 

1.3 Definície základných pojmov 

Uvedené definície majú informatívny charakter pre vysvetlenie základných pojmov používaných v  tomto dokumente a nie sú 
nadradené definíciám uvedeným v príslušných právnych predpisoch a aktoch EÚ a SR. 

Podmienka poskytnutia príspevku – podmienka poskytnutia nenávratného finančného príspevku stanovená vo výzve 
poskytovateľom v súlade s § 17 ods. 3 a ods. 4 Zákona o príspevku z EŠIF a overovaná poskytovateľom v rámci konania 
o ŽoNFP v súlade s § 19, resp. 57 Zákona o príspevku z EŠIF, resp. štatutárnym orgánom poskytovateľa v rámci konaní 
o opravných prostriedkoch podľa § 23 alebo 24 Zákona o príspevku z EŠIF s cieľom vybrať najkvalitnejšie projekty a vydať 
rozhodnutie o schválení ŽoNFP a následne opakovane overovaná poskytovateľom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP aj 
v ďalších fázach projektového cyklu  (ak relevantné) s cieľom uistiť sa, že prostriedky EŠIF nie sú vynakladané v rozpore 
s podmienkami stanovenými vo výzve a požiadavkami vyplývajúcimi z právnych predpisov a právnych aktov EÚ a SR; 

Fáza „pred vydaním rozhodnutia o schválení ŽoNFP“ – fáza projektového cyklu v trvaní od predloženia ŽoNFP po vydanie 
rozhodnutia o schválení1;  

Fáza „po vydaní rozhodnutia o schválení ŽoNFP“– fáza projektového cyklu, ktorá sa začína v deň po vydaní rozhodnutia 
o schválení a končí sa v deň predchádzajúci dňu, kedy došlo k nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (zahŕňa 
v sebe dobu poskytovania súčinnosti potrebnej k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP); 

Fáza „počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP“ – fáza projektového cyklu, ktorá sa začína v deň, kedy došlo 
k nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP2 a končí sa schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú 
je Prijímateľ povinný predložiť poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 Všeobecných zmluvných podmienok 
k Zmluve o poskytnutí NFP a v  prípade, ak sa na projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích 

 
1 Vzhľadom na skutočnosť, že cieľom dokumentu je o.i. opísať plynutie jednotlivých PPP v čase, t.j. vo všetkých fázach projektového cyklu, vychádzalo sa pri 
koncipovaní textu z predpokladu, že predložená ŽoNFP je následne schválená, t.j. je vydané rozhodnutie o schválení ŽoNFP. V prípade, že konanie 
o ŽoNFP sa neskončí vydaním rozhodnutia o schválení ŽoNFP, ale vydaním rozhodnutia o zastavení konania alebo vydaním rozhodnutia o neschválení 
ŽoNFP,  aplikuje sa text tohto dokumentu primerane a to len v rámci prvej fázy projektového cyklu, t. j. fázy „pred vydaním rozhodnutia o schválení 
ŽoNFP“.  
2 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jej zverejnenia 
poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv, ak Zmluva o poskytnutí NFP nestanovuje inak. Ak poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa 
zákona o slobodnom prístupe k informáciám, v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o 
poskytnutí NFP poskytovateľom. 
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správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP finančným ukončením Projektu3 (t.j. pri investičných projektoch 
v sebe táto fáza zahŕňa aj obdobie udržateľnosti projektu).  

Výzva na preukázanie splnenia PPP – dokument zasielaný poskytovateľom žiadateľovi/prijímateľovi v prípade, ak 
v ktorejkoľvek fáze projektového cyklu4 identifikuje nesplnenie PPP (najmä na základe overenia v elektronickom verejnom 
registri/informačnom systéme verejnej správy/ITMS 2014+), resp. má pochybnosti o splnení/plnení PPP zo strany 
žiadateľa/prijímateľa. 

2 Všeobecné informácie 

PPP predstavujú súbor podmienok  

- stanovený  vo výzve poskytovateľom s cieľom zabezpečiť výber najkvalitnejších projektov, ktoré prispievajú 
k plneniu cieľov OP II a ktorých podpora je v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z právnych predpisov a právnych 
aktov EÚ a SR, 

- overovaný poskytovateľom v rámci konania o ŽoNFP podľa § 19, resp. § 57 Zákona o príspevku z EŠIF, resp. v 
rámci konaní o opravených prostriedkoch podľa § 23 alebo 24 Zákona o príspevku z EŠIF, aby mohlo byť vydané 
rozhodnutie o schválení ŽoNFP5, 

- ktoré má žiadateľ, prijímateľ, partner (ak relevantné) a projekt spĺňať a preukázať ich plnenie (ak relevantné) 
na to, aby sa implementáciou projektu prispelo k naplneniu cieľov OP II a vznikali oprávnené výdavky v rámci OP II, 

- a následne overovaný poskytovateľom v ďalších projektových fázach s cieľom uistiť sa, že prostriedky EŠIF 
sú vynakladané v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z právnych predpisov a právnych aktov EÚ a SR 
a podmienkami stanovenými vo výzve. 

Z hľadiska charakteru zahŕňajú PPP všeobecné podmienky platné pre všetkých žiadateľov/prijímateľov z OP II v rámci výziev 
vyhlásených MH SR ako sprostredkovateľským orgánom, ako aj špecifické podmienky, ktoré sa uplatňujú individuálne v 
závislosti, napr. od právnej formy žiadateľov/prijímateľov, typu oprávnených aktivít a pod. 

V prípade, že sa vo výzve  aplikuje inštitút partnerstva, vzťahujú sa na partnera primerane PPP stanovené pre žiadateľa 
v súlade s podmienkami stanovenými v konkrétnej výzve. Pri tvorbe tohto dokumentu boli základným východiskom všetky 
výzvy vyhlásené poskytovateľom do momentu vydania tohto dokumentu.  

Vo výzvach vyhlásených pred zavedením overovania tých PPP, ktorých podstata to dovoľuje, bez súčinnosti žiadateľa 
v príslušných elektronických verejných registroch/informačných systémoch verejnej správy/prostredníctvom ITMS 2014+, nie 
sú opísané postupy pre tento spôsob overovania splnenia PPP. Splnenie predmetných PPP v ďalších fázach projektového 
cyklu (t. j. po vydaní rozhodnutia o schválení ŽoNFP), však poskytovateľ môže opakovane overiť v príslušných elektronických 
verejných registroch/informačných systémoch verejnej správy/prostredníctvom ITMS 2014+, prípadne priamo v súčinnosti s 
inštitúciou, do pôsobnosti ktorej patria skutočnosti overované v rámci predmetnej PPP, v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a aktmi platnými v danej oblasti. 

3 Splnenie PPP a ich posudzovanie z časového a vecného hľadiska 

Poskytovateľ je oprávnený opakovane overovať plnenie PPP počas všetkých fáz projektového cyklu, t. j. nielen 

do momentu vydania rozhodnutia o schválení ŽoNFP, ale aj v čase po vydaní rozhodnutia o schválení ŽoNFP, 
ako aj počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (vrátane obdobia udržateľnosti projektu). 

Pri posudzovaní splnenia PPP je potrebné zohľadňovať viaceré skutočnosti, ktoré sa vzájomne dopĺňajú a prelínajú: 

- v akom časovom okamihu má byť PPP splnená, 

- či má plnenie PPP trvať  počas určitej doby alebo ide o jednorazové splnenie PPP k danému časovému okamihu, 

- ak má plnenie PPP trvať  počas určitej doby, kedy nastane koniec trvania tejto doby (t.j. do akého momentu je potrebné 
PPP plniť), 

- či sa pripúšťa možnosť prerušenia plnenia danej PPP, v akej fáze projektového cyklu a za akých podmienok. 

 
3 V súlade s čl. 7 ods. 7.2 písm. a) až c) Zmluvy o poskytnutí NFP. 
4 V rámci „fázy pred vydaním rozhodnutia o schválení ŽoNFP“ je výzva na preukázanie splnenia PPP zasielaná buď ako súčasť výzvy na doplnenie ŽoNFP, 
ak pochybnosť o splnení/nesplnení PPP vznikne pred jej odoslaním žiadateľovi, alebo ak pochybnosť vznikne po odoslaní výzvy na doplnenie ŽoNFP, je 
výzva na preukázanie splnenia PPP zasielaná  samostatne pri dodržaní postupov vyplývajúcich z platného znenia Systému riadenia EŠIF. 
5 Rozhodnutie o schválení ŽoNFP môže byť vydané až po tom, ako žiadateľ v konaní o ŽoNFP preukázal, resp. poskytovateľ preukázateľne overil, že ŽoNFP 
ako aj žiadateľ spĺňajú všetky PPP definované výzvou. 
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3.1 Určenie časového okamihu, v ktorom má byť PPP splnená 

Podľa § 19 ods. 7 a 8 Zákona o príspevku z EŠIF musí byť zo strany poskytovateľa overené, že ŽoNFP splnila vo výzve 
stanovené PPP minimálne k dvom momentom:  

a) ku dňu predloženia ŽoNFP v nadväznosti na § 19 ods. 7 Zákona o príspevku z EŠIF a  
b) ku dňu vydania rozhodnutia o schválení ŽoNFP v nadväznosti na § 19 ods. 8 Zákona o príspevku z EŠIF.  

V čase trvania krízovej situácie sa poskytovateľ riadi ustanoveniami § 57 Zákona o príspevku z EŠIF.  

Posudzovanie splnenia PPP sa vykonáva vo fáze pred vydaním rozhodnutia o schválení ŽoNFP na základe obsahu ŽoNFP 
a jej príloh a spôsobom uvedeným vo výzve a jej prílohách, ako bolo uvedené v Základných ustanoveniach tohto dokumentu. 
Z vecného hľadiska je však pri niektorých PPP zrejmé, že materiálne overenie ich skutočného splnenia nie je objektívne možné 
alebo nie je z dôvodu obsahu PPP potrebné vykonať k uvedeným dvom okamihom, ale je potrebné počkať do neskorších fáz 
projektového cyklu a až v rámci nich je možné vyvodiť dôsledky prípadného nesplnenia tejto PPP. Podobne sa postupuje aj 
v situácii, kedy z osobitného právneho predpisu alebo iného dokumentu, ktorým je poskytovateľ pri poskytovaní príspevkov 
z EŠIF viazaný, vyplýva, že k určitej rozhodnej skutočnosti, od ktorej sa odvádza splnenie, resp. nesplnenie PPP, dôjde až 
v čase po uplynutí oboch momentov a) a b) uvedených vyššie (ide napríklad o niektoré skutočnosti týkajúce sa overenia súladu 
s pravidlami štátnej pomoci, resp. pomoci de minimis). V takýchto prípadoch poskytovateľ nie je v žiadnom prípade 
limitovaný pri vyvodení dôsledkov z nesplnenia PPP, ktoré zistí až po uplynutí tohto momentu a je oprávnený uplatniť 
všetky postupy, ktoré pre prípad nesplnenia PPP upravuje Zmluva o poskytnutí NFP, Zákon o príspevku z EŠIF alebo 
iné uplatniteľné právne predpisy SR alebo právne akty EÚ. Súčasne prijímateľovi/žiadateľovi nevzniká žiadna 
legitímna dôvera v súhlas poskytovateľa so splnením takýchto PPP v momentoch a) a b), na ktorú by sa mohol účinne 
odvolávať, hoci mu aj bolo vydané rozhodnutie o schválení ŽoNFP, prípadne s ním bola aj uzavretá Zmluva 
o poskytnutí NFP.  

Napriek skutočnosti, že pri tomto type PPP dochádza k reálnemu splneniu a teda aj k materiálnemu overeniu ich skutočného 
splnenia až v neskorších fázach projektového cyklu, je žiadateľ už v čase predloženia ŽoNFP povinný preukázať 
a poskytovateľ počas konania o ŽoNFP povinný overiť splnenie predmetnej PPP, aby mohlo byť vydané rozhodnutie 
o schválení ŽoNFP. Ku dňu predloženia ŽoNFP žiadateľ splnenie tohto typu PPP preukazuje čestným vyhlásením žiadateľa 
na úrovni predikcie splnenia záväzku v budúcnosti, resp. obsahom ŽoNFP a jej príloh. Poskytovateľ overuje splnenie tohto 
typu PPP v konaní o ŽoNFP rovnako na základe overenia čestného vyhlásenia žiadateľa, resp. na základe overenia obsahu 
ŽoNFP a jej príloh. Napriek skutočnosti, že k reálnemu splneniu PPP dôjde až v budúcnosti, povinnosť žiadateľa splniť 
PPP na úrovni záväzku v čestnom vyhlásení, resp. na úrovni popisu splnenia PPP uvedeného v ŽoNFP a jej prílohách 
vzniká už v čase predloženia ŽoNFP. Žiadateľ/prijímateľ sa v prípade nesplnenia tejto povinnosti6 nemôže odvolávať na 
nemožnosť posúdenia splnenia PPP už v konaní o ŽoNFP z dôvodu, že reálne splnenie má nastať až 
v budúcnosti  a poskytovateľ je oprávnený vyvodiť dôsledky z prípadného nesplnenia PPP, a to aj na úrovni nesplnenia 
povinnosti žiadateľa zaviazať sa v čestnom vyhlásení predmetnú PPP splniť, resp. na úrovni nesplnenia povinnosti žiadateľa 
preukázať splnenie PPP popisom v ŽoNFP a jej prílohách. Poskytovateľ je oprávnený v takomto prípade vydať 
rozhodnutie o neschválení ŽoNFP, a to bez ohľadu na skutočnosť, že k reálnemu splneniu/nesplneniu PPP ešte 
nedošlo.  

 Príklad: 

V prípade, že žiadateľ predloží ŽoNFP, pričom z obsahu ŽoNFP a jej príloh bude vyplývať, že nie je splnená podmienka 
„časová oprávnenosť realizácie projektu“, t.j. celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je napr. dlhšia ako 
maximálna doba stanovená vo výzve, vydá poskytovateľ rozhodnutie o neschválení ŽoNFP a to napriek skutočnosti, že 
k začatiu realizácie hlavných aktivít projektu ešte nedošlo. Keďže v čase konania o ŽoNFP ešte nie je možné posúdiť 
reálne splnenie predmetnej PPP, posudzuje sa splnenie predmetnej PPP len na úrovni povinnosti žiadateľa 
popísať splnenie PPP v ŽoNFP a jej prílohách. Ak zo ŽoNFP a jej príloh vyplýva, že predmetná PPP nie je splnená, 
i keď z pohľadu reálneho plnenia ide iba o predpoklad, má nesplnenie PPP automaticky za následok: 

- vydanie rozhodnutia o neschválení ŽoNFP. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
6 Povinnosť žiadateľa splniť v čase predloženia ŽoNFP PPP na úrovni záväzku v čestnom vyhlásení alebo na úrovni popisu splnenia PPP uvedeného v ŽoNFP 
a jej prílohách. 
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 Príklad: 

V prípade PPP „byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu7“, sa žiadateľ v čestnom 
vyhlásení predloženom spolu so ŽoNFP zaviazal splniť túto PPP najneskôr do momentu poskytnutia súčinnosti podľa        
§ 25 ods. 4 zákona o príspevku z EŠIF v prípade vydania rozhodnutia o schválení ŽoNFP, ak sa naňho táto povinnosť 
bude v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahovať. Žiadosť o  NFP bola zo strany 
poskytovateľa schválená, avšak žiadateľ si ku dňu poskytnutia súčinnosti v  súlade s § 25 ods. 4 zákona o príspevku 
z EŠIF nesplnil povinnosť „byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu“, hoci sa táto 
povinnosť na neho vzťahuje. V tomto prípade má nesplnenie PPP v stanovenom termíne automaticky za následok: 

- preskúmanie rozhodnutia o schválení mimo odvolacieho konania v súlade s § 24 Zákona o príspevku z EŠIF 
s negatívnym výsledkom pre žiadateľa, resp. nezaslanie návrhu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa toho, čo je pre daný 
prípad relevantné. 

Napriek skutočnosti, že v čase vydania rozhodnutia o ŽoNFP poskytovateľ overením danej PPP konštatoval, že 
je splnená, následne v ďalšej fáze projektového cyklu konštatuje, že k reálnemu splneniu PPP v požadovanom 
momente nedošlo. Keďže v čase konania o ŽoNFP bola daná PPP splnená len na úrovni predikcie v čestnom vyhlásení 
žiadateľa a daná predikcia sa napokon reálne k požadovanému momentu nenaplnila, vyvodzuje poskytovateľ dôsledky 
nesplnenia PPP až po vydaní rozhodnutia o schválení ŽoNFP. 

Vychádzajúc zo skutočností uvedených vyššie v tejto časti možno zjednodušene zhrnúť časové okamihy, ku ktorým majú byť 
jednotlivé PPP materiálne splnené, takto:  

➢ Väčšina PPP bez ohľadu na to, či má ich plnenie trvať ďalej v čase alebo nie, musí byť splnená najneskôr v čase 
predloženia ŽoNFP.  

 Príklad: 

PPP – “Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení” musí byť splnená najneskôr v momente 
predloženia ŽoNFP.  

➢ Niektoré PPP majú však pre špecifickosť svojho obsahu alebo z dôvodu skutočností vyplývajúcich z osobitných 
predpisov moment svojho materiálneho plnenia posunutý až do neskorších fáz projektového cyklu.  

 Príklad: 

Pri PPP - „mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu“ je v rámci väčšiny výziev 
vyhlásených po výzve s kódom  OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08, vrátane, doba materiálneho plnenia stanovená až na 
okamih začiatku realizácie hlavných aktivít projektu8. V čase predloženia ŽoNFP pritom žiadateľ preukazuje splnenie 
danej podmienky výhradne čestným vyhlásením, že ku dňu začatia realizácie hlavných aktivít projektu zabezpečí 
vlastnícke alebo iné právo k majetku, ktorý bude dotknutý realizáciou projektu v súlade s podmienkami konkrétnej výzvy. 
Poskytovateľ teda v čase pred vydaním rozhodnutia o schválení ŽoNFP overuje splnenie danej podmienky výhradne cez 
čestné vyhlásenie žiadateľa, pričom však najneskôr pred vyplatením prvej žiadosti o platbu9 dôjde zo strany poskytovateľa 
k opakovanému overeniu splnenia danej podmienky, a to už prostredníctvom overenia údajov v dokumentoch 
predložených prijímateľom spolu s prvou žiadosťou o platbu, ktoré musia byť v súlade s podmienkami stanovenými na 
splnenie danej PPP vo výzve, t. j. s prvou žiadosťou o platbu prijímateľ predkladá napr. aj konkrétne dokumenty10 listy 
vlastníctva preukazujúce jeho vlastnícke právo k nehnuteľnosti, ktorá bude dotknutá realizáciou projektu, prípadne iný typ 
dokumentu preukazujúcei jeho oprávnenie nakladať s predmetnou nehnuteľnosťou a pod.  

 
7 Týka sa výhradne výziev, kde bola daná povinnosť stanovená ako PPP. Upozornenie: Aj v prípade výziev, kde daná PPP nebola stanovená však platí, 
že NFP nemožno poskytnúť prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o 
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie je v tomto registri zapísaný.  
8 Špecifickosť v tomto prípade spočíva v skutočnosti, že nutnosť materiálneho splnenia PPP nie je naviazaná na moment predloženia ŽoNFP ale až na 
moment začatia fyzickej realizácie projektu, t.j. hlavných aktivít projektu, pričom od momentu predloženia ŽoNFP ku dňu začatia realizácie hlavných aktivít 
môže uplynúť dlhší časový interval. Bolo by často neúčelné, aby žiadateľ už v čase predloženia ŽoNFP mal vysporiadané všetky majetkovo-právne vzťahy 
v súlade s podmienkami stanovenými výzvou. Poskytovateľ preto posunul časový okamih na materiálne splnenie predmetnej PPP až na moment, kedy je to 
naozaj nevyhnutné. Žiadateľ tak od momentu predloženia ŽoNFP má, v závislosti od nastavenia časového harmonogramu projektu, ešte nejaký čas na 
vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov v súlade s podmienkami výzvy.  
9 V prípade výziev vyhlásených na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja najneskôr pred vyplatením prvej 
žiadosti o platbu zahŕňajúcej výdavky na inovačnú časť projektu. 
10 List vlastníctva prijímateľ nepredkladá, poskytovateľ si overuje potrebné informácie prostredníctvom  overenia údajov  evidovaných na   internetovom portáli: 
https://www.katasterportal.sk/kapor/, resp. https://www.geoportal.sk/. 

https://www.geoportal.sk/
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3.2 Doba, počas ktorej má trvať plnenie PPP a určenie momentu ukončenia tejto doby 

(do akého momentu je potrebné PPP plniť) 

Pri väčšine PPP platí, že musia byť splnené v istom momente a následne ich plnenie musí trvať ďalej v čase (teda trvať 
po určitú dobu), napr. až do ukončenia poslednej z fáz projektového cyklu, t. j. až do uplynutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
NFP – tieto typy PPP teda musia byť splnené v stanovenom časovom intervale (od nejakého momentu – do nejakého 
momentu), pričom časový interval môže byť stanovený pri každej PPP inak. 

 Príklad: 

PPP – „nebyť dlžníkom na daniach“ musí byť splnená v čase predloženia ŽoNFP a jej plnenie musí ďalej trvať až do 
uplynutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

Príklad: 

Podmienka stanovená v rámci PPP – „Právna forma“, v rámci ktorej je v závislosti od typu výziev stanovená aj 
subpodmienka, že „žiadateľ musí spadať medzi mikro-, malé a stredné podniky, resp. že veľký podnik je neoprávnený 
žiadateľ“. Splnenie tejto podmienky sa posudzuje výhradne za dobu: od momentu predloženia ŽoNFP11 do 
momentu poskytnutia pomoci12, t.j. do momentu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmeny, ktoré 
nastanú po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a majú vplyv na klasifikovanie sa subjektu ako MSP, nemajú 
dopad na posúdenie splnenia PPP.  

Napr. v čase poskytnutia pomoci prijímateľ spĺňal definíciu stredného podniku. Následne počas realizácie projektu sa 
status prijímateľa zmenil na veľký podnik (napr. z dôvodu prirodzeného rastu). Táto skutočnosť však nemá vplyv na 
plnenie PPP, keďže k tejto zmene došlo až po uplynutí doby, počas ktorej musí plnenie predmetnej PPP trvať. Posledným 
a z pohľadu pravidiel štátnej pomoci rozhodujúcim momentom je v tomto prípade moment poskytnutia pomoci.  

Zároveň platí, že všetky zmeny, ktoré žiadateľ môže predikovať ešte pred momentom poskytnutia pomoci a môžu 
mať vplyv na jeho klasifikáciu ako MSP, je žiadateľ povinný bezodkladne oznámiť poskytovateľovi. Ak by k zmene 
klasifikácie došlo po momente poskytnutia pomoci, no žiadateľ by o danej zmene objektívne a dokázateľne vedel ešte 
pred momentom poskytnutia pomoci, je poskytovateľ oprávnený pristúpiť k aplikovaniu právnych postupov vyplývajúcich 
zo Zmluvy o poskytnutí NFP13.  

 

Príklad: 

Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi musí byť splnená od momentu predloženia ŽoNFP  až do 
uplynutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. 

Bližší popis spôsobu preukazovania predmetnej PPP žiadateľom/prijímateľom a overovania jej splnenia zo strany 
poskytovateľa: 

Žiadateľ splní podmienku zákazu vedenia výkonu rozhodnutia, ak v časovom období, počas ktorého musí plnenie predmetnej 

PPP trvať, nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia14, resp. ak preukáže, že v tomto časovom období bol voči nemu vedený 

výkon rozhodnutia nedôvodne. 

Ak je voči žiadateľovi v centrálnom registri exekúcii evidovaná exekúcia voči jeho osobe ako právoplatne neskončená a 
žiadateľ vie preukázať, že takáto exekúcia je voči nemu vedená nedôvodne, je potrebné, aby doložil poskytovateľovi 
dokumenty, z ktorých vyplýva neodôvodnenosť vedenia exekúcie. 

V prípade, ak sa žiadateľ bráni námietkami voči exekúcii (podľa právnej úpravy platnej do 31. 03. 2017), závisí od 
právoplatného rozhodnutia súdu o námietkach, či exekúcia voči žiadateľovi bola vedená dôvodne alebo nie. 

 
11 Okrem výziev v režime pomoci de minimis vyhlásených po nadobudnutí účinnosti verzie 2.2 tohto dokumentu, kde je jediným rozhodným momentom pre 
posúdenie splnenia danej PPP moment poskytnutia pomoci, t.j. moment nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. 
12 Skutočnosť, že “zmeny, ktoré nastanú po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a majú vplyv na klasifikovanie sa subjektu ako MSP, nemajú 
dopad na posúdenie splnenia PPP”, platí pre všetky výzvy. Nie vo všetkých výzvach je však daná PPP stanovená ako dynamická, ktorá musí byť 
splnená v stanovenom intervale od momentu predloženia ŽoNFP do momentu poskytnutia pomoci, pozri časť 3.4 – Príklady jednotlivých typov PPP. 
13 Uvedené sa netýka prirodzeného rastu podniku, ktorý žiadateľ dokáže predikovať len do určitej miery, nie však s absolútnou istotou. Za takto spôsobenú 
zmenu, ktorá nastane po momente poskytnutia pomoci, nie je možné prijímateľa postihnúť, neznamená to však, že prijímateľ nemá povinnosť o takejto zmene 
poskytovateľa informovať. 
14 V rámci výziev, kde je pri danej podmienke stanovená maximálna výška vymáhaného nároku za všetky takto vykonávané exekúcie alebo iné výkony 
rozhodnutia 5000 EUR je podmienka splnená aj vtedy, keď dlžná suma a všetky trovy súvisiace s výkonom rozhodnutia nepresiahli sumu 5000 EUR 
kumulatívne. 
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Žiadateľ preukáže, že exekúcia je voči nemu evidovaná v centrálnom registri exekúcii nedôvodne predovšetkým tak, že 
predloží právoplatné rozhodnutie súdu o zastavení exekúcie a súd zároveň zaviaže k úhrade trov exekúcie oprávneného, 
prípadne tieto trovy exekúcie boli povinným uhradené pred časovým obdobím, počas ktorého musí plnenie tejto PPP trvať. 

Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia sa považuje za splnenú aj vtedy, keď žiadateľ relevantnými dokumentmi 
(predovšetkým vyjadrením súdneho exekútora) preukáže, že exekvovanú povinnosť vrátane trov exekúcie splnil pred časovým 
obdobím, počas ktorého musí plnenie tejto PPP trvať. 

V prípade, ak je voči žiadateľovi evidovaná exekúcia, pri ktorej sa postupuje podľa úpravy v  Exekučnom poriadku účinnom do 
31.3.2017, žiadateľ splní danú PPP aj vtedy, ak exekvovanú povinnosť splnil v  čase medzi podaním návrhu na vykonanie 
exekúcie a doručením upovedomenia o začatí exekúcie, bez ohľadu na to, či v takomto prípade aj uhradil trovy exekúcie.  Ak 
však žiadateľ splnil exekvovanú povinnosť až po tom, ako mu bolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie a neuhradil 
trovy exekúcie pred časovým obdobím, počas ktorého musí plnenie tejto PPP trvať, neplatí pravidlo uvedené v prvej vete tohto 
odseku. 

Niektoré PPP môžu však byť nastavené tak, že žiadateľ ich musí splniť výhradne k nejakému dátumu a ak ich k danému 
dátumu splní, považujú sa za splnené, a to bez potreby ďalšieho posudzovania v ďalších fázach projektového cyklu, 
čo priamo vyplýva z ich definície. Negatívny spätný dopad na posúdenie splnenia danej PPP je možný napr. v prípade, ak 
poskytovateľ v ďalších fázach projektového cyklu zistí, že k vyhodnoteniu splnenia predmetnej PPP k požadovanému okamihu 
došlo na základe informácií, ktoré boli v čase vyhodnocovania vo vzťahu k posudzovanému momentu falšované a/alebo 
nesprávne a/alebo zavádzajúce a/alebo neúplné. 

 Príklad: 

PPP – „Právna forma“, v rámci ktorej je stanovená podmienka, že „od vzniku  žiadateľa ku dňu predloženia ŽoNFP musí 
uplynúť stanovené časové obdobie“. Táto podmienka musí byť splnená ku dňu predloženia ŽoNFP. Ak do momentu 
predloženia ŽoNFP žiadateľ existuje stanovené časové obdobie, spĺňa v momente predloženia ŽoNFP danú podmienku. 
Stanovené časové obdobie môže byť definované ako:  

1. minimálna hodnota (od vzniku žiadateľa ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 mesiacov, t.j. 
oprávnení sú len tí žiadateľa, ktorí ku dňu predloženia ŽoNFP existujú 36 a viac mesiacov) alebo 

2. maximálna hodnota (od vzniku žiadateľa ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo maximálne 36 mesiacov, t.j. 
oprávnení sú len tí žiadatelia, ktorí ku dňu predloženia ŽoNFP existujú 36 a menej mesiacov).  

V prípade, že by časové obdobie, ktoré musí uplynúť od vzniku žiadateľa do momentu predloženia ŽoNFP bolo stanovené 
ako maximálna hodnota, napr. maximálne 36 mesiacov a žiadateľ by ku dňu predloženia existoval 35 mesiacov, spĺňal by 
ku dňu predloženia ŽoNFP danú podmienku bez ohľadu na to, že ku dňu vydania rozhodnutia o schválení by žiadateľ 
existoval viac ako 36 mesiacov. 

Keďže daná podmienka bola stanovená ako podmienka, ktorá musí byť splnená výhradne k  dátumu predloženia ŽoNFP, 
bolo by jej posudzovanie k inému dátumu ako k dátumu predloženia ŽoNFP nelogické. Daná podmienka teda patrí medzi 
tie, ktoré musia byť splnené výhradne k jednému stanovenému momentu (väčšinou ide o moment predloženia ŽoNFP) 
a tým, že sú k danému momentu splnené, už nemôže nastať ich nesplnenie v ďalšej fáze – t.j. plnenie tohto typu PPP 
neplynie ďalej v čase. Preto sa splnenie tejto predmetnej podmienky skúma výhradne k momentu predloženia ŽoNFP.  

Ak by však poskytovateľ v ďalších fázach projektového cyklu zistil, že v čase predloženia ŽoNFP bola predmetná PPP 
vyhodnotená ako splnená na základe informácií, ktoré boli falšované a/alebo nesprávne a/alebo zavádzajúce 
a/alebo neúplné, poskytovateľ v takom prípade vyvodí dôsledky z nesplnenia PPP a je oprávnený uplatniť všetky 
postupy, ktoré pre prípad nesplnenia PPP upravuje Zmluva o poskytnutí NFP, Zákon o príspevku z EŠIF alebo iné 
uplatniteľné právne predpisy SR alebo právne akty EÚ. 

 

Z  časového hľadiska je teda možné jednotlivé PPP rozdeliť na nasledovné typy: 

1. PPP, ktoré musia byť splnené k určitému dátumu/momentu, ich splnením v danom momente sa PPP 
považujú za splnené, z čoho vyplýva aj to, že v zásade nie je potrebné plnenie tejto PPP ďalej overovať15; (na 
účely tohto dokumentu ďalej označené ako „statické PPP“), 

2. PPP, ktoré musia byť splnené počas určitej doby, t.j. od nejakého momentu do nejakého momentu (väčšinou 
ide o obdobie od predloženia ŽoNFP do uplynutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP) a v rámci tejto doby sa 
aj posudzuje ich splnenie (na účely tohto dokumentu ďalej označené ako „dynamické PPP“). 

 
15 Uvedené nevylučuje možnosť poskytovateľa opätovne overiť splnenie PPP k stanovenému časovému momentu. 
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Cieľom  vydania tohto dokumentu poskytovateľom bolo odstránenie právnej neistoty žiadateľov/prijímateľov vo vzťahu 
k určeniu: 

- dátumu/momentu, ku ktorému musia byť splnené statické PPP a  

- doby, počas ktorej musia byť splnené dynamické PPP. 

Pri dynamickom type PPP sa splnenie danej PPP posudzuje počas celého stanoveného obdobia, počas ktorého musí byť 

daná dynamická PPP splnená. K reálnemu posúdeniu splnenia môže však v niektorých prípadoch dochádzať aj po ukončení 
stanoveného obdobia. Ani pri dynamických PPP ani pri statických PPP si nemožno zamieňať moment/dobu, kedy má byť PPP 
splnená a moment/dobu, kedy je zo strany poskytovateľa overovaná, t.j. k reálnemu posudzovaniu splnenia PPP zo strany 
poskytovateľa môže dôjsť a v niektorých prípadoch aj nevyhnutne bude dochádzať až po uplynutí momentu/doby, kedy mala 
byť daná PPP splnená, uvedené však nemá vplyv na skutočnosť, že k posúdeniu splnenia PPP dochádza vždy vo vzťahu ku 
skutočnostiam platným k momentu, kedy má byť daná PPP splnená resp. k dobe, počas ktorej má byť daná PPP splnená pri 
zohľadnení všetkých špecifík predmetnej PPP. 

Rovnako ako pri statickom type PPP, môže aj pri dynamickom type PPP dôjsť k negatívnemu spätnému dopadu na posúdenie 
splnenia danej PPP aj po uplynutí stanovenej doby, počas ktorej musí byť daná dynamická PPP splnená a zároveň po 
konštatovaní poskytovateľa, že predmetná PPP bola splnená počas celého stanoveného obdobia . K  negatívnemu spätnému 
dopadu môže dôjsť napr. v prípade, že poskytovateľ po uplynutí stanovenej doby identifikuje, že k vyhodnoteniu splnenia 
predmetnej PPP vo vzťahu k času, kedy bolo potrebné, aby bola splnená, došlo na základe informácií, ktoré boli falšované 
a/alebo nesprávne a/alebo zavádzajúce a/alebo neúplné.  

 Príklad: 

 Subpodmienka „minimálna výška príspevku“ je dynamickým typom PPP, ktorý musí byť splnený v časovom intervale od 
momentu predloženia ŽoNFP až do momentu vydania rozhodnutia o schválení ŽoNFP. Po momente vydania rozhodnutia 
o schválení ŽoNFP v zásade nedochádza k spätnému posudzovaniu splnenia predmetnej PPP, je však dôležité upozorniť 
na skutočnosť, že v prípade, ak počas finančnej kontroly poskytovateľ pristúpi ku kráteniu výdavkov, je potrebné vždy 
posúdiť dôvody tohto krátenia. Napr. ak došlo ku kráteniu výdavkov z dôvodu ich nehospodárnosti dochádza vždy zároveň 
aj k posúdeniu dopadu krátenia výdavkov na výsledky konania o ŽoNFP. Ak po krátení výdavkov výška príspevku klesne 
pod hranicu stanovenú vo výzve, má táto skutočnosť negatívny spätný dopad na posúdenie splnenia danej PPP. V tomto 
prípade ide o spätný dopad napriek skutočnosti, že vydaním rozhodnutia o schválení ŽoNFP poskytovateľ v minulosti 
potvrdil splnenie predmetnej PPP. Poskytovateľ v tomto prípade až vo  fázach projektového cyklu po uplynutí doby, 
po ktorú malo plnenie PPP trvať, zistil, že k vyhodnoteniu splnenia predmetnej PPP vo vzťahu k požadovanému 
intervalu došlo na základe informácií, ktoré boli v čase vyhodnocovania falšované a/alebo nesprávne a/alebo 
zavádzajúce a/alebo neúplné. V čase posudzovania splnenia danej PPP (počas stanoveného časového intervalu) 
splnila predložená ŽoNFP predmetnú PPP iba vďaka tomu, že výdavky v rozpočte projektu boli stanovené 
nehospodárne, čo predstavuje pochybenie na strane žiadateľa, pričom toto pochybenie má objektívnu povahu, teda nie 
je dôležité, na základe čoho k pochybeniu došlo. 

Naopak, ak po momente vydania rozhodnutia o schválení ŽoNFP dôjde ku kráteniu výdavkov z dôvodu úspory na 
verejnom obstarávaní, ktorá nie je spôsobená nehospodárnym stanovením výdavkov v rozpočte projektu, nemá to 
spätný negatívny dopad na vyhodnotenie danej PPP. 

Pri posudzovaní jednotlivých PPP a ich zaraďovaní medzi statický, resp. dynamický typ PPP, je potrebné zohľadňovať 
viacero skutočností, a to najmä:  

- účel, za ktorým bola daná PPP v rámci predmetnej výzvy stanovená, t.j. čo sa danou PPP sleduje, čo sa ňou chce 
dosiahnuť, resp. čomu má daná PPP zabrániť; 

- skutočnosť, či daná PPP, resp. činnosť, ktorou sa jej splnenie preukazuje, plynie v čase ďalej, alebo ide 
o jednorazovú aktivitu; 

- skutočnosť, či môže mať plynutie času vplyv na  plnenie danej PPP,  

- ak sa prostredníctvom PPP plní určitá povinnosť vyplývajúca z právneho predpisu, atribúty (nastavenie a účel) 
tejto povinnosti.  

 Príklad: 

Subpodmienka, že „žiadateľ musí ku dňu predloženia ŽoNFP disponovať minimálne jednou schválenou účtovnou 
závierkou za účtovné obdobie v trvaní 12 mesiacov“ stanovená v rámci PPP „Právna forma“ je statický typ PPP, ktorý 
musí byť splnený ku dňu predloženia ŽoNFP. Ak ku stanovenému termínu žiadateľ disponuje požadovaným dokumentom 
(schválenou účtovnou závierkou za účtovné obdobie v trvaní 12 mesiacov), považuje sa daná podmienka za splnenú bez 
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ďalšieho posudzovania v čase. Statickosť tejto PPP vyplýva z jej účelu. Účelom danej PPP bolo vymedziť okruh 
oprávnených žiadateľov tak, aby nebol oprávneným žiadateľom taký subjekt, ktorý síce existuje 12 mesiacov, ale ku dňu 
predloženia ŽoNFP disponuje iba schválenou účtovnou závierkou za účtovné obdobie kratšie ako 12 mesiacov. Ak je 
daná PPP k dátumu predloženia ŽoNFP splnená, nie je potrebné jej ďalšie posudzovanie v čase. Nie je totiž možné, aby 
malo plynutie času dopad na zmenu jej plnenia. 

 

 Príklad: 

 Subpodmienka, že „žiadateľ musí byť najneskôr ku dňu predloženia ŽoNFP držiteľom platného osvedčenia o spôsobilosti 
vykonávať činnosti v oblasti výskumu a vývoja“ stanovená rovnako v rámci PPP „Právna forma“ je dynamický typ PPP, 
ktorý musí byť splnený v stanovenom časovom intervale, a to od momentu predloženia ŽoNFP do momentu ukončenia 
realizácie hlavných aktivít "priemyselný výskum" a/alebo "experimentálny vývoj" (podľa toho, ktorá sa ukončí neskôr). 
Dynamickosť tejto PPP vyplýva z jej účelu ako aj z atribútov povinnosti vyplývajúcej z právneho predpisu. 
Predmetná PPP bola stanovená z dôvodu potreby zabezpečiť, aby výskum a vývoj vykonávaný žiadateľom/partnerom 
v rámci projektov schválených v predmetných výzvach bol vykonávaný výhradne subjektmi, ktoré prešli hodnotením 
spôsobilosti na vykonávanie výskumu a vývoja a získali osvedčenie o tom, že sú na výkon daných činností spôsobilí. 
Vzhľadom na skutočnosť, že osvedčenie o spôsobilosti vykonávať činnosti v oblasti výskumu a vývoja je vydávané na 
obmedzené časové obdobie, je potrebné, aby bolo platné počas celej doby realizácie predmetných hlavných aktivít a  nie, 
aby bolo platné len v čase predloženia ŽoNFP. Uvedené nepriamo vyplýva aj zo znenia § 26a) zákona č. 172/2005 Z. z. 
o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja v znení neskorších predpisov, v súlade s ktorým Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ako orgán zodpovedný za vydávanie osvedčení, osvedčenie o spôsobilosti 
odníme, ak  
a) dodatočne zistí, že žiadateľ o hodnotenie spôsobilosti poskytol nepravdivé alebo neúplné údaje,  
b) držiteľ osvedčenia o spôsobilosti závažným spôsobom alebo opakovane porušuje povinnosti ustanovené predmetným 
zákonom,  
c) držiteľ osvedčenia o spôsobilosti prestal spĺňať podmienky ustanovené predmetným zákonom.   

Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že plynutie času môže mať vplyv na plnenie danej PPP (t.j. že počas stanovenej 
doby sa môže zmeniť vyhodnotenie danej PPP zo splnenej na nesplnenú). 

Z hľadiska rozlíšenia času plnenia pri dynamických a pri statických PPP a pre vylúčenie pochybností a prípadných 

nedorozumení sa v tejto súvislosti osobitne uvádza, že pojmom „nesplnenie PPP“ sa označuje aj prípad, kedy dochádza k 
neplneniu dynamických PPP (po určitý čas), ako aj prípad, kedy dochádza k nesplneniu statických PPP (v danom určenom 
momente). V tomto prípade sa vylučuje možnosť využitia gramatického výkladu, ktorý by len na základe použitia slovies „plniť“ 
a „splniť“ umožňoval široký výklad práv a možností postupu žiadateľa/prijímateľa.  

3.3 Možnosť prerušenia plnenia určitej PPP a podmienky aplikácie tejto možnosti   

Pri niektorých PPP je zároveň pripustená možnosť prerušenia ich plnenia zo strany žiadateľa/prijímateľa za predpokladu, že 
žiadateľ/prijímateľ zabezpečí najneskôr v  lehote stanovenej poskytovateľom nápravu, t. j. obnoví plnenie predmetnej PPP. 
Uvedené pravidlo sa týka iba dynamických PPP, t. j. takých, ktoré musia byť splnené a musia platiť v istom časovom intervale.  

Z pohľadu možnosti/nemožnosti prerušenia plnenia sa dynamické PPP delia na nasledovné typy: 

1. PPP, pri ktorých sa v rámci ich plnenia v čase pripúšťa možnosť prerušenia ich plnenia16, 
2. PPP, ktoré musia byť splnené kontinuálne bez prerušenia v stanovenom časovom období (väčšinou od 

momentu predloženia ŽoNFP až po uplynutie účinnosti  Zmluvy o poskytnutí NFP)17. 

Upozornenie:  

V prípade PPP, pri ktorých sa pripúšťa možnosť prerušenia ich plnenia v čase, platí, ako už bolo uvedené v časti 3.1 tohto 
dokumentu, že PPP musia byť bezvýhradne splnené v týchto časových okamihoch18: 

- v čase predloženia ŽoNFP (v súlade s § 19 ods. 7 Zákona o príspevku z EŠIF) a 

 
16 Za predpokladu, že žiadateľ/prijímateľ zabezpečí opätovné plnenie PPP najneskôr v termíne stanovenom poskytovateľom. 
17 V prípade, že počas stanoveného intervalu, počas ktorého musí byť PPP splnená kontinuálne bez prerušenia, dôjde k pozastaveniu realizácie všetkých 
hlavnejých aktivityít projektu, dôjde zároveň aj k prerušeniu plynutia stanoveného intervalu, počas ktorého musí byť daná PPP splnená, t.j. v takom prípade 
by prerušenie plnenia danej PPP počas pozastavenia realizácie hlavnejých aktivityít projektu nebolo vyhodnotené ako nesplnenie PPP, v prípade, že by došlo 
k obnoveniu plnenia danej PPP najneskôr v deň opätovného začatia realizácie hlavnejých aktivityít projektu. 
18 To znamená, že v týchto časových okamihoch sa nepripúšťa možnosť prerušenia ich plnenia. Uvedené vyplýva aj z rozdielnych právnych základov, 
ktorými sú riadené jednotlivé projektové cykly, ako bolo uvedené v Základných ustanoveniach tohto dokumentu. V čase trvania krízovej situácie sa 
poskytovateľ riadi ustanoveniami § 57 Zákona o príspevku z EŠIF. 
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- v čase vydania rozhodnutia o schválení ŽoNFP (v súlade s § 19 ods. 8, § 23 alebo § 24 Zákona o príspevku 
z EŠIF). 

Zároveň niektoré PPP musia byť splnené aj v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, t. j. v momente 
poskytnutia pomoci v zmysle uplatniteľných pravidiel štátnej pomoci/pomoci de minimis (napr. kumulácia pomoci 
de minimis). 

Reálna aplikácia pravidiel uvedených v tomto upozornení je demonštrovaná na nasledovných dvoch príkladoch.  

 

Príklad: 

V prípade, že žiadateľ bol preukázateľne dlžníkom na sociálnom poistení v čase predloženia ŽoNFP, poskytovateľ 
vydá rozhodnutie o neschválení ŽoNFP z dôvodu nesplnenia PPP - „Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom 
poistení“, bez ohľadu na to, že  žiadateľ počas konania o ŽoNFP, t.j.  k momentu vydania rozhodnutia o neschválení 
ŽoNFP, svoj dlh na sociálnom poistení uhradil a už nie je evidovaný ako dlžník. 

 

Príklad: 

V prípade, že ani pri predložení ŽoNFP, ani pri vydaní rozhodnutia o schválení ŽoNFP že žiadateľ preukázateľne 
nebol dlžníkom na sociálnom poistení, nosa po vydaní rozhodnutia o schválení ŽoNFP sa stal dlžníkom na 
sociálnom poistení, je žiadateľ povinný o tejto skutočnosti poskytovateľa bezodkladne informovať. Poskytovateľ zároveň 
môže overiť splnenie tejto podmienky v príslušných elektronických verejných registroch, resp. v ITMS 2014+ pred 
odoslaním návrhu Zmluvy o poskytnutí NFP na podpis žiadateľovi. Ak poskytovateľ zistí, že po vydaní rozhodnutia 
o schválení ŽoNFP sa žiadateľ stal dlžníkom, vyzve žiadateľa na preukázanie splnenia predmetnej PPP a určí  
žiadateľovi lehotu, v ktorej je žiadateľ povinný preukázať opätovné splnenie predmetnej PPP. Pri určení lehoty 
poskytovateľ dodržiava princípy primeranosti a rovnakého zaobchádzania, pričom zároveň táto lehota nesmie byť kratšia 
ako 5 pracovných dní. Ak poskytovateľ na základe dokumentov predložených žiadateľom/prijímateľom vyhodnotí 
predmetnú PPP ako splnenú, pokračuje sa v ďalších projektových fázach.  

Rovnako sa postupuje aj v prípade, ak prerušenie plnenia PPP zo strany prijímateľa poskytovateľ identifikuje v ďalšej fáze 
projektového cyklu (t. j. počas účinnosti uzavretej Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane obdobia udržateľnosti projektu). 

 

Upozornenie: Poskytovateľ si vyhradzuje právo zúžiť, prípadne rozšíriť okruh PPP, pri ktorých sa pripúšťa 

možnosť prerušenia plnenia PPP, a to na základe reálnych skúseností z posudzovania splnenia PPP v súlade 
s týmto dokumentom.  

Poskytovateľ je však zároveň povinný dodržiavať princípy primeranosti a rovnakého zaobchádzania. 

   

Upozornenie:  

V prípade dynamických PPP, pri ktorých sa nepripúšťa možnosť prerušenia ich plnenia v čase, t. j. v prípade PPP, ktoré 
musia byť splnené kontinuálne bez prerušenia počas stanovenej doby (väčšinou od momentu predloženia ŽoNFP 
až po uplynutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP), má prerušenie plnenia PPP v čase automaticky za následok: 

- vydanie rozhodnutia o neschválení ŽoNFP, resp. rozhodnutia o zastavení konania o ŽoNFP alebo  

- preskúmanie rozhodnutia o schválení mimo odvolacieho konania v súlade s § 24 Zákona o príspevku z EŠIF 
s negatívnym výsledkom pre žiadateľa, resp. nezaslanie návrhu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo 

- aplikovanie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP o podstatnom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP v súvislosti s PPP, 
alebo uplatnenie iných postupov, ktoré pre prípad nesplnenia PPP upravuje Zmluva o poskytnutí NFP, Zákon 
o príspevku z EŠIF alebo iné uplatniteľné právne predpisy SR alebo právne akty EÚ 

podľa toho v akej fáze projektového cyklu sa momentálne projekt nachádza a čo je pre daný prípad relevantné. 
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 Príklad: 

V prípade, že žiadateľ/prijímateľ v akejkoľvek fáze projektového cyklu prestane spĺňať podmienku, že sa voči nemu 
nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za 
neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom, nie je možné pokračovať v jednotlivých fázach projektového cyklu 
a poskytovateľ pristúpi k niektorému z vyššie uvedených krokov podľa toho, čo je v danej situácii relevantné. 

 

Delenie PPP z časového hľadiska: 

 

 
 

          

          

 

 

   

 

    

          

  

 

  

 

    

          

     

 

    

      

 

   

          

          

          
          

3.4 Príklady jednotlivých typov PPP 

V nasledujúcich kapitolách uvádzame príklady jednotlivých typov PPP spolu s momentom, ku ktorému musia byť splnené, 
resp. spolu s časovým obdobím (intervalom), počas ktorého musí plnenie predmetnej PPP trvať. Pri stanovovaní 
momentu/doby, kedy majú byť jednotlivé PPP splnené sa vychádzalo z materiálneho plnenia PPP, pričom pri tých PPP, ktoré 
majú materiálne plnenie nastavené po momente predloženia ŽoNFP, je žiadateľ povinný ku dňu predloženia preukázať 
splnenie danej PPP minimálne na úrovni čestného vyhlásenia, v ktorom sa zaviaže PPP plniť k momentu, kedy je potrebné jej 
materiálne plnenie, resp. na úrovni popisu splnenia PPP uvedeného v ŽoNFP a jej prílohách  (viď kapitola 3.1, kapitola 4.1 
a kapitola 4.2 tohto dokumentu).   

3.4.1 Statický typ PPP 

Medzi statický typ PPP patria napr. nasledovné PPP: 

Názov/definícia PPP Moment, ku ktorému 
musí byť PPP splnená 

Poznámka 

Právna forma – žiadateľ musí spadať medzi 
oprávnených žiadateľov definovaných výzvou, t.j. byť 
osoba, od vzniku ktorej ku dňu predloženia ŽoNFP 
uplynul stanovený časový úsek, napr. minimálne 36 
mesiacov 

 

ku dňu predloženia 
ŽoNFP 

_ 

Právna forma - žiadateľ musí ku dňu predloženia 
ŽoNFP disponovať minimálne jednou schválenou 
účtovnou závierkou za účtovné obdobie v trvaní 12 
mesiacov 

 

ku dňu predloženia 
ŽoNFP 

_ 

Podmienky 
poskytnutia 
príspevku 
(PPP) 

statická PPP: musí byť splnená 

k určitému momentu bez potreby 
jej ďalšieho posudzovania v čase 

dynamická PPP: musí byť 

splnená a platiť v istom časovom 
období (od - do) a v rámci tohto 
obdobia sa aj posudzuje 

PPP, pri ktorých sa pripúšťa 
možnosť prerušenia ich plnenia v 
časovom období 

PPP, ktoré musia byť splnené 
kontinuálne bez prerušenia počas 
celého časového obdobia 
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Podmienka oprávnenosti aktivít projektu - žiadateľ a 
partneri sú povinní ešte pred predložením ŽoNFP 
podpísať Vyhlásenie o partnerstve19 

 

 

ku dňu predloženia 
ŽoNFP 

_ 

Podmienka oprávnenosti aktivít projektu - žiadateľ a 
partneri sú povinní ešte pred podpisom Zmluvy o 
poskytnutí NFP zo strany žiadateľa uzavrieť spolu 
Zmluvu o partnerstve20 

ku dňu poskytnutia 
súčinnosti v súlade s § 

25 ods. 4 Zákona o 
príspevku z EŠIF21 

V tomto prípade ide o statický 
typ PPP, ktorý má moment 
plnenia stanovený až po 
predložení ŽoNFP. V čase 
predloženia ŽoNFP žiadateľ 
splnenie tejto PPP predikuje 
a zaväzuje sa danú predikciu 
dodržať v čestnom vyhlásení 
žiadateľa. 

Podmienka oprávnenosti aktivít projektu - prijímateľ 
je povinný dosiahnuť stanovené ciele a výstupy 
výskumno – vývojovej časti projektu22 (v prípade 
výziev vyhlásených na podporu inovácií prostredníctvom 
priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja) 

k momentu  ukončenia 
realizácie hlavných aktivít 

"priemyselný výskum" 
a/alebo "experimentálny 
vývoj" (podľa toho, ktorá 

sa ukončí neskôr ) 

V tomto prípade ide o statický 
typ PPP, ktorý má moment 
plnenia stanovený až po 
predložení ŽoNFP. V čase 
predloženia ŽoNFP žiadateľ 
splnenie tejto PPP predikuje 
a zaväzuje sa danú predikciu 
dodržať popisom v ŽoNFP a jej 
prílohách. 

Podmienka, že žiadateľ nezačal realizáciu hlavnej 
aktivity projektu pred predložením ŽoNFP/Podmienka, 
že žiadateľ nezačal s prácami na projekte pred 
predložením ŽoNFP 

ku dňu predloženia 
ŽoNFP 

_ 

Podmienka začatia verejného obstarávania na hlavnú 
aktivitu projektu – žiadateľ je povinný, okrem výnimiek 
uvedených vo výzve, začať ku dňu predloženia ŽoNFP 
všetky verejné obstarávania súvisiace so 
stanovenými hlavnými aktivitami projektu23  

ku dňu predloženia 
ŽoNFP 

skutočnosť, na základe ktorej 
sa z pohľadu posúdenia 
splnenia predmetnej PPP 
považuje verejné obstarávanie 
za začaté, je uvedené v 
predmetnej výzve na 
predkladanie ŽoNFP a jej 
prílohách 

 
19 Platí pre výzvy, pri ktorých je uplatnený inštitút partnerstva. 
20 Táto PPP sa týka povinnosti vykonať úkon uzavretia Zmluvy o partnerstve, t.j. PPP sa považuje za splnenú vznikom zmluvného vzťahu. V súlade 
s príslušnými ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (v prípade, že ide o projekt, na ktorom sa uplatňuje inštitút partnerstva) však platí, že zmluvný vzťah 
musí byť zabezpečený počas celej doby realizácie projektu ako aj počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. 
21 K momentu predloženia ŽoNFP žiadateľ deklaruje splnenie podmienky prostredníctvom predikcie v rámci čestného vyhlásenia žiadateľa a ku dňu 
poskytnutia súčinnosti v súlade s § 25 ods. 4 Zákona o príspevku z EŠIF je povinný zabezpečiť materiálne splnenie predmetnej PPP. 
22 Na preukázanie čoho je prijímateľ povinný predložiť v období do troch mesiacov od ukončenia realizácie výskumno – vývojovej časti projektu, najneskôr 
však do jedného mesiaca po ukončení realizácie aktivít projektu (podľa toho, ktorá zo skutočností nastane skôr) odborný posudok, vypracovaný na  posúdenie 
výsledkov výskumno – vývojovej časti projektu významnou autoritou v príslušnej oblasti, resp. relevantnou vedecko – výskumnou inštitúciou. Nedosiahnutie 
cieľov a výstupov výskumno-vývojovej časti projektu je porušením PPP, pričom nepredloženie odborného posudku vypracovaného na posúdenie tejto 
skutočnosti je v súlade so znením Zmluvy o poskytnutí NFP porušením zmluvnej povinnosti.  
23 Žiadateľ/prijímateľ je povinný predložiť poskytovateľovi na kontrolu VO vyhlásené tou metódou, ktorú deklaroval v predloženej  ŽoNFP. Ďalší 
postup poskytovateľa bude závisieť od záverov finančnej kontroly VO. V prípade, ak záverom kontroly bude identifikované, že žiadateľ mal postupovať inou 
metódou, pričom táto mala byť v zmysle podmienok výzvy začatá ku dňu predloženia ŽoNFP, poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od  zmluvy o NFP. Ak 
výsledkom kontroly VO bude nepripustenie, resp. vylúčenie výdavkov vyplývajúcich z VO do financovania v plnej výške, prijímateľ môže predložiť 
dokumentáciu z opakovaného VO na kontrolu poskytovateľovi opakovane už iba jedenkrát. Zmena postupu VO v rámci tých postupov, na ktoré sa 
vzťahuje výnimka z povinnosti mať začaté VO (ako  napr. z pôvodne plánovanej zákazky s nízkou hodnotou na podlimitnú zákazku cez elektronické trhovisko), 
je na základe primeraného zdôvodnenia zo strany prijímateľa považovaná za akceptovateľnú. 
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Podmienka zákazu opätovného predloženia ŽoNFP s 
rovnakým predmetom projektu v prípade schválenej 
ŽoNFP alebo neukončenia schvaľovacieho procesu24 

ku dňu predloženia 
ŽoNFP 

Vzťahuje sa vždy na opätovne 
predloženú ŽoNFP, t.j. ak 
žiadateľ predložil ŽoNFP 
s rovnakým predmetom 
projektu ako v prípade ŽoNFP, 
ktorú už má schválenú, resp. pri 
ktorej ešte nebol ukončený 
proces schvaľovania, 
podmienka nie je splnená pri 
ŽoNFP, ktorá bola predložená 
ako druhá v poradí; na ŽoNFP, 
ktorá bola predložená ako prvá 
v poradí, to nemá vplyv. 

Zároveň platí, že sa vzťahuje 
na všetky výzvy OP II25.  

Podmienka zákazu predloženia viac ako jednej ŽoNFP 
v rámci predmetnej výzvy jedným žiadateľom26 

ku dňu predloženia 
ŽoNFP 

PPP sa nevzťahuje na prípady, 
kedy konanie o ŽoNFP 
predloženej žiadateľom v rámci 
tej istej výzvy skôr (či už s 
rovnakým predmetom projektu 
alebo iným) bolo ukončené 
rozhodnutím o zastavení 
konania o ŽoNFP, resp. ŽoNFP 
bola právoplatne 
neschválená27. 

Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a 
nelegálneho zamestnávania za obdobie 5 rokov 
predchádzajúcich podaniu ŽoNFP/Podmienka 
neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho 
zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín za 
obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP 

ku dňu predloženia 
ŽoNFP 

ku dňu predloženia ŽoNFP 
musí platiť, že počas 
stanoveného časového úseku 
pred predložením ŽoNFP (5 
rokov) nedošlo k porušeniu  
zákazu nelegálneho 
zamestnávania zo strany 
žiadateľa v zmysle podmienok 
výzvy28 

Podmienka, že podnik žiadateľa je aktívny a 
nenachádza sa v nepriaznivej finančnej situácii 

ku dňu predloženia 
ŽoNFP 

_ 

Celkové oprávnené výdavky jedného investičného 

projektu nesmú presiahnuť 100 mil. EUR. Za súčasť 
jedného investičného projektu sa považuje akákoľvek 
počiatočná investícia, ktorú začne ten istý 
žiadateľ/prijímateľ/partner (na úrovni skupiny) v období 

ku dňu začatia prác na 

projekte v zmysle 
uplatniteľných pravidiel 

štátnej pomoci29 

_ 

 
24 Táto PPP sa nevzťahuje na prípad, pri ktorom nedošlo k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP ako ani na prípad, pri ktorom došlo k mimoriadnemu ukončeniu 
Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom všetky plnenia boli vrátenévzťahy boli vysporiadané. 
25 Vrátane výziev OP VaI vyhlásených v gescii MH SR do termínu zlúčenia OP VaI s OP II, ktorý nastal s účinnosťou k 13. 12. 2019. 
26 Vzťahuje sa iba na relevantné výzvy.  
27 Rovnako ako pri predchádzajúcej PPP platí, že táto PPP sa nevzťahuje na prípad, pri ktorom nedošlo k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP ako ani na prípad, 
pri ktorom došlo k mimoriadnemu ukončeniu Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom všetky plnenia boli vrátenévzťahy boli vysporiadané. 
28 Pri posudzovaní splnenia predmetnej PPP je rozhodujúci dátum porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania (pre počítanie lehoty 5 rokov je v prípade, 
že k ukončeniu zákazu nelegálneho zamestnávania došlo pred predložením ŽoNFP, rozhodujúci posledný deň trvania protiprávneho stavu), a nie dátum, 
kedy bolo zistené nelegálne zamestnávanie a ani nie dátum kedy bol za uvedené zistenie udelený postih. 
UPOZORNENIE: Pri tejto PPP je zároveň potrebné upozorniť prijímateľov na ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP uvedené v čl. 10 ods. 1 písm. f) 
VZP, podľa ktorého sa prijímateľ zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 
Zákona o príspevku z EŠIF. 
29 K momentu predloženia ŽoNFP žiadateľ deklaruje splnenie podmienky prostredníctvom predikcie v rámci čestného vyhlásenia žiadateľa ako aj 
prostredníctvom údajov v predloženej ŽoNFP a jej prílohách a ku dňu začatia prác na projekte je zo strany poskytovateľa overované materiálne splnenie 
predmetnej PPP. 
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troch rokov od začatia prác na inej investícii, na ktorú bola 
poskytnutá pomoc v tom istom regióne úrovne 3 
Nomenklatúry územných jednotiek na štatistické účely (t.j. 
územie samosprávneho kraja). 

V prípade veľkých investičných projektov nesmie 
maximálna výška pomoci prekročiť upravenú výšku 
pomoci vypočítanú podľa vzorca: 

maximálna výška pomoci = R × (A + 0,50 × B + 0 × C), 

kde: R je maximálna intenzita pomoci uplatniteľná v danej 
oblasti stanovenej v schválenej mape regionálnej pomoci, 
ktorá je platná v deň poskytnutia pomoci a nezahŕňa 
zvýšenú intenzitu pomoci pre MSP; A je počiatočných 50 
mil. EUR oprávnených výdavkov, B je časť oprávnených 
výdavkov od 50 mil. EUR do 100 mil. EUR a C je časť 
oprávnených výdavkov nad 100 mil. EUR. 

Celková výška pomoci de minimis jedinému podniku  
nesmie presiahnuť 200 000 EUR v priebehu obdobia 
troch fiškálnych rokov. 

ku dňu poskytnutia 
pomoci, t. j. ku dňu 

nadobudnutia účinnosti 
Zmluvy o poskytnutí 

NFP30 

_ 

Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v 

ťažkostiach31 

ku dňu poskytnutia 

pomoci, t. j. ku dňu 
nadobudnutia účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí 
NFP32 

_ 

Právna forma - žiadateľ musí spadať medzi MSP (v 
prípade výziev, kde nie sú oprávnenými žiadateľmi veľké 
podniky)33 

ku dňu poskytnutia 
pomoci, t. j. ku dňu 

nadobudnutia účinnosti 
Zmluvy o poskytnutí 

NFP34 

_ 

Podmienka oprávnenosti aktivít projektu - v prípade 
pomoci poskytnutej na zásadnú zmenu výrobného 
procesu, oprávnené výdavky počiatočnej investície musia 
prevyšovať odpisy aktív súvisiacich s činnosťou, ktorá sa 
má modernizovať, vykonané počas predchádzajúcich 
troch fiškálnych rokov35 

ku dňu začatia prác na 
počiatočnej investícii 

_ 

 
30 K momentu predloženia ŽoNFP žiadateľ deklaruje splnenie podmienky prostredníctvom predikcie v rámci čestného vyhlásenia žiadateľa ako aj 
prostredníctvom údajov v predloženej ŽoNFP a jej prílohách a ku dňu poskytnutia pomoci je zo strany poskytovateľa overované materiálne splnenie 
predmetnej PPP. 
31 Platí výhradne pre výzvuy s kódom: OPII-MH/DP/2020/11.23- v režime pomoci de minimis vyhlásené po nadobudnutí účinnosti verzie 2.2 tohto 
dokumentu. 
32 K momentu predloženia ŽoNFP žiadateľ deklaruje splnenie podmienky prostredníctvom predikcie v rámci čestného vyhlásenia žiadateľa a ku dňu 
poskytnutia pomoci je zo strany poskytovateľa overované materiálne splnenie predmetnej PPP. 
33 Platí výhradne pre výzvy v režime pomoci de minimis vyhlásené po nadobudnutí účinnosti verzie 2.2 tohto dokumentu. Platí pre všetky ŽoNFP 
predložené v rámci výziev s kódom: OPII-MH/DP/2020/11.3-23, OPII-MH/DP/2020/11.3-25, OPII-H/DP/2020/11.3-26, OPII-MH/DP/2020/11.3-27 a pre 
ŽoNFP predložené po 7.7.2020 v rámci výziev s kódom: OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18 a OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19. 
34 K momentu predloženia ŽoNFP žiadateľ deklaruje splnenie podmienky prostredníctvom predikcie v rámci čestného vyhlásenia žiadateľa a ku dňu 
poskytnutia pomoci je zo strany poskytovateľa overované materiálne splnenie predmetnej PPP. 
35 Pri výzve s kódom: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02 sa daná podmienka vzťahuje na všetkých žiadateľov/prijímateľov. Pri výzvach vyhlásených po 20.6.2017 
sa daná podmienka (v prípade relevantnosti) vzťahuje na žiadateľa/prijímateľa, ktorý k momentu poskytnutia pomoci spĺňal definíciu veľkého podniku. 
K momentu predloženia ŽoNFP žiadateľ deklaruje splnenie podmienky prostredníctvom predikcie vo vzťahu k stanovenému obdobiu predchádzajúcemu 
začatie prác na počiatočnej investícii v rámci prílohy ŽoNFP s názvom „Preukázanie kritérií počiatočnej investície“, resp. čestným vyhlásením podľa toho, ako 
je to vo výzve stanovené, a ku dňu začatia prác na počiatočnej investícii je zo strany poskytovateľa následne overované materiálne splnenie predmetnej PPP. 
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Podmienka oprávnenosti aktivít projektu - v prípade 
pomoci poskytnutej na diverzifikáciu existujúcej 
prevádzkarne oprávnené výdavky počiatočnej investície 
musia prevyšovať najmenej o 200% účtovnú hodnotu 
znovu použitých aktív zaevidovaných vo fiškálnom roku 
predchádzajúcom začatiu prác 

ku dňu začatia prác na 
počiatočnej investícii 

_ 

3.4.2 Dynamický typ PPP 

Názov/definícia PPP Doba (interval), počas 
ktorej musí plnenie 

predmetnej PPP trvať 

Pripúšťa sa možnosť 
prerušenia plnenia 
predmetnej  PPP? 

Právna forma - žiadateľ musí spadať medzi 
oprávnených žiadateľov definovaných výzvou - byť 
fyzická alebo právnická osoba podľa § 2 ods. 2 písm. a) a 
b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov, t.j.  
a)   osoba zapísaná v obchodnom registri;  
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského 
oprávnenia,  
ktorá je registrovaná na území SR 

od momentu predloženia 
ŽoNFP do uplynutia 

účinnosti  Zmluvy 
o poskytnutí NFP 

možnosť prerušenia sa 
nepripúšťa, PPP musí byť 

splnená kontinuálne bez 
prerušenia počas 

stanoveného časového 
obdobia 

Právna forma - žiadateľ musí mať v predmete 

podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním 
oblasti/odvetvia hospodárstva, v ktorom sa projekt 
realizuje, a to najneskôr v deň predchádzajúci 
vyhláseniu výzvy a zároveň v stanovenom časovom 
úseku (napr. 12 mesiacov) pred predložením ŽoNFP 

počas stanoveného 

časového úseku pred 
predložením ŽoNFP ako 

aj od momentu 
predloženia ŽoNFP do 

uplynutia účinnosti  
Zmluvy o poskytnutí 

NFP36 

možnosť prerušenia sa 

nepripúšťa, PPP musí byť 
splnená kontinuálne bez 

prerušenia počas 
stanoveného časového 

obdobia 

Právna forma - žiadateľ musí spadať medzi MSP (v 
prípade výziev, kde nie sú oprávnenými žiadateľmi veľké 
podniky)37 

od momentu predloženia 
ŽoNFP až do 

nadobudnutia účinnosti 
Zmluvy o poskytnutí NFP 

možnosť prerušenia sa 
nepripúšťa, PPP musí byť 

splnená kontinuálne bez 
prerušenia počas 

stanoveného časového 
obdobia  

Právna forma - v prípade veľkého podniku nebude 
príspevok, ktorý zahŕňa investíciu do infraštruktúry 
alebo výroby prijímateľovi vyplatený, resp. prijímateľ 
ho bude musieť vrátiť, ak sa jeho výrobná činnosť v 
období 10 rokov od finančného ukončenia projektu 
presunie na územie mimo EÚ (čl. 71 ods. 2 Všeobecného 
nariadenia) 

počas 10-tich rokov od 
momentu finančného 
ukončenia projektu38 

možnosť prerušenia sa 
nepripúšťa, PPP musí byť 

splnená kontinuálne bez 
prerušenia počas 

stanoveného časového 
obdobia 

Právna forma - žiadateľ musí byť najneskôr ku dňu 
predloženia ŽoNFP držiteľom platného osvedčenia o 

od momentu predloženia 
ŽoNFP do momentu 

možnosť prerušenia sa 
nepripúšťa, PPP musí byť 

 
36 V prípade výziev vyhlásených  na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, v rámci ktorých vnútorná štruktúra 
každého oprávneného projektu pozostáva z dvoch častí (výskumno-vývojovej časti  a inovačnej časti) platí, že činnosti preukazujúce zameranie realizácie 
výskumno-vývojovej časti projektu je postačujúce mať zapísané v predmete podnikania do ukončenia realizácie hlavných aktivít „priemyselný 
výskum“ a/alebo „experimentálny vývoj“ (podľa toho, ktorá sa ukončí neskôr). 
37  Platí pre všetky ŽoNFP predložené v rámci výziev s kódom: OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03, OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04, OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-
07, OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08, OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09, OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10, OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14, OPII-MH/DP/2020/11.3-30 
a pre ŽoNFP predložené do 7. 7.2020 vrátane v rámci výziev s kódom: OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18 a OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19, ako aj na všetky 
výzvy vyhlásené po nadobudnutí účinnosti verzie 4 tohto dokumentu.   Platí pre všetky výzvy s výnimkou výziev v režime pomoci de minimis 
vyhlásených po nadobudnutí účinnosti verzie 2.2 tohto dokumentu. 
38 K momentu predloženia ŽoNFP žiadateľ deklaruje splnenie podmienky prostredníctvom predikcie v rámci čestného vyhlásenia žiadateľa a je povinný 
zabezpečiť splnenie danej PPP počas celej doby vymedzenej v samotnom znení PPP. 
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spôsobilosti vykonávať činnosti v oblasti výskumu a 
vývoja 

ukončenia realizácie 
hlavnej aktivity 

"priemyselný výskum" 
a/alebo "experimentálny 
vývoj" (podľa toho, ktorá 

sa ukončí neskôr) 

splnená kontinuálne bez 
prerušenia počas 

stanoveného časového 
obdobia 

Právna forma - žiadateľ je účtovnou jednotkou v zmysle 

§ 1 zákona o účtovníctve 

od momentu predloženia 

ŽoNFP až do uplynutia 
účinnosti Zmluvy o 

poskytnutí NFP 

možnosť prerušenia sa 

nepripúšťa, PPP musí byť 
splnená kontinuálne bez 

prerušenia počas 
stanoveného časového 

obdobia 

Právna forma partnera – výskumné organizácie39 sa 

môžu podieľať iba na realizácii hlavných aktivít 
projektu „priemyselný výskum“ a/alebo 
„experimentálny vývoj“ a  

zároveň 

musia v rámci projektu vykonávať výlučne 
nehospodársku činnosť (t.j. pomoc poskytovaná týmto 
organizáciám nemá charakter štátnej pomoci), pričom sa 
musí jednať o: 

1. nezávislý výskum a/alebo vývoj výskumnej 
organizácie uskutočňovaný prostredníctvom 
efektívnej spolupráce s podnikom/-kmi, t.j. musia 
byť splnené podmienky, podľa ktorých platí, že 
zúčastnené výskumné organizácie: 

a) znášajú kumulatívne minimálne 10% 
oprávnených výdavkov hlavných aktivít 
„priemyselný výskum“ a „experimentálny 
vývoj“  a zároveň 

b) majú právo uverejňovať výsledky vlastného 
výskumu 

alebo 

2. činnosti v rámci transferu poznatkov  vykonávané 
výskumnou organizáciou, pričom všetky zisky z 
uvedených činností musia byť opätovne 
investované do základných činností výskumnej 
organizácie, t.j. do činností, ktoré majú 
nehospodársky charakter. 

od momentu začatia 

realizácie hlavných aktivít 
„priemyselný výskum“ 

a/alebo „experimentálny 
vývoj“ (podľa toho, ktorá 

sa začne skôr), na 
ktorých sa partner  - 

výskumná organizácia 
podieľa, až do uplynutia 

účinnosti Zmluvy 
o poskytnutí NFP40 

možnosť prerušenia sa 

nepripúšťa, PPP musí byť 
splnená kontinuálne bez 

prerušenia počas 
stanoveného časového 

obdobia 

Podmienka nebyť dlžníkom na daniach od momentu predloženia 
ŽoNFP do uplynutia 

možnosť prerušenia sa 
pripúšťa vo všetkých fázach 

projektového cyklu okrem 
momentu predloženia ŽoNFP 

 
39 Tak, ako sú definované v rámci príslušných výziev vyhlásených na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja 
v rámci PPP 1 b) „Právna forma“ v bode 2. 
40 UPOZORNENIE: Napriek skutočnosti, že PPP má byť materiálne splnená až od momentu začatia realizácie hlavných aktivít „priemyselný výskum“ a/alebo 

„experimentálny vývoj“ (podľa toho, ktorá sa začne skôr), na ktorých sa partner – výskumná organizácia podieľa, platí, že žiadateľ/partner ku dňu predloženia 
ŽoNFP deklaruje splnenie podmienky prostredníctvom predikcie v rámci čestného vyhlásenia žiadateľa/partnera ako aj prostredníctvom údajov v predloženej 
ŽoNFP a jej prílohách  (napr. rozpočet projektu) a odo dňa začatia realizácie hlavných aktivít projektu  „priemyselný výskum“ a/alebo „experimentálny vývoj“, 
na ktorých sa partner – výskumná organizácia podieľa, je žiadateľ/partner povinný zabezpečiť materiálne plnenie predmetnej PPP. V súlade s ustanoveniami 
tohto dokumentu však platí, že ak PPP nebude splnená už v rámci predikcie údajov uvedených v čestnom vyhlásení, resp. v predloženom formulári 
ŽoNFP a jej prílohách, poskytovateľ vydá rozhodnutie o neschválení ŽoNFP (viď príklad uvedený v časti 3.1 tohto dokumentu týkajúci sa PPP „časová 
oprávnenosť realizácie projektu“). 
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účinnosti  Zmluvy 
o poskytnutí NFP41 

a momentu vydania 
rozhodnutia o ŽoNFP 

 

Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení od momentu predloženia 

ŽoNFP do uplynutia 
účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP4128 

možnosť prerušenia sa 

pripúšťa vo všetkých fázach 
projektového cyklu okrem 

momentu predloženia ŽoNFP 
a momentu vydania 

rozhodnutia o ŽoNFP 

Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom 
poistení 

od momentu predloženia 
ŽoNFP do uplynutia 

účinnosti Zmluvy 
o poskytnutí NFP4128  

možnosť prerušenia sa 
pripúšťa vo všetkých fázach 

projektového cyklu okrem 
momentu predloženia ŽoNFP 

a momentu vydania 
rozhodnutia o  ŽoNFP 

Podmienka, že voči žiadateľovi nie je vedené 
konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je 
v konkurze alebo v reštrukturalizácii 

 

od momentu predloženia 
ŽoNFP až do uplynutia 

účinnosti Zmluvy 
o poskytnutí NFP4128  

pri výzvach vyhlásených do 
výzvy s kódom  OPVaI-

MH/DP/2017/3.3.1-09 vrátane 
platí, že možnosť 

prerušenia sa pripúšťa v 
prípade začatia konania, ak 

nebol vyhlásený 
konkurz/povolená 

reštrukturalizácia a to vo 
všetkých fázach projektového 

cyklu okrem momentu 
predloženia ŽoNFP a 

momentu vydania rozhodnutia 
o ŽoNFP; 

pri výzvach vyhlásených po 
výzve s kódom  OPVaI-

MH/DP/2017/3.3.1-0942 platí, 
že  možnosť prerušenia sa 
nepripúšťa, PPP musí byť 

splnená kontinuálne bez 
prerušenia  

Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči 

žiadateľovi - voči žiadateľovi nie je vykonávaná  
exekúcia podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych 
exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o 
zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších 
predpisov alebo vedený iný výkon rozhodnutia podľa 
osobitných predpisov 

od momentu predloženia 

ŽoNFP až do uplynutia 
účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP4128  

(tejto PPP sa venuje 
samostatný príklad 

uvedený v časti: 3.2 tohto 
dokumentu) 

možnosť prerušenia sa 

pripúšťa vo všetkých fázach 
projektového cyklu okrem 

momentu predloženia ŽoNFP 
a momentu vydania 

rozhodnutia o  ŽoNFP 

Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči 
žiadateľovi - projekt nesmie zahŕňať činnosti, ktoré boli 
súčasťou projektu, v prípade ktorého sa začalo alebo 
malo začať vymáhacie konanie po premiestnení 

od momentu predloženia 
ŽoNFP až do uplynutia 

možnosť prerušenia sa 
nepripúšťa, PPP musí byť 

splnená kontinuálne bez 
prerušenia počas 

 
41 V momente predloženie ŽoNFP žiadateľ deklaruje reálne plnenie danej PPP prostredníctvom čestného vyhlásenia žiadateľa a poskytovateľ overuje splnenie 
tejto podmienky prostredníctvom overenia údajov v elektronickom verejnom registri, resp. v ITMS 2014+. 
42 Rozsah údajov overovaných v rámci predmetnej PPP je odlišný vo výzvach vyhlásených po výzve s kódom  OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09. 



 

 

 

 

20 

 

výrobnej činnosti mimo Slovenskej republiky v súlade 
s článkom 71 všeobecného nariadenia 

účinnosti Zmluvy 
o poskytnutí NFP43 

stanoveného časového 
obdobia 

Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v 
ťažkostiach44 

od momentu predloženia 
ŽoNFP do nadobudnutia 

účinnosti Zmluvy 
o poskytnutí NFP 

možnosť prerušenia sa 
nepripúšťa, PPP musí byť 

splnená kontinuálne bez 
prerušenia počas 

stanoveného časového 
obdobia 

Podmienka, že voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie 
pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie, 
ktorým bola poskytnutá pomoc označená za neoprávnenú 
a nezlučiteľnú so spoločným trhom 

od momentu predloženia 
ŽoNFP do uplynutia 

účinnosti  Zmluvy 
o poskytnutí NFP4128 

možnosť prerušenia sa 
nepripúšťa, PPP musí byť 

splnená kontinuálne bez 
prerušenia počas 

stanoveného časového 
obdobia 

Podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania 

projektu 

od momentu začatia 

realizácie hlavných aktivít 
projektu do momentu 
finančného ukončenia 

projektu45 

možnosť prerušenia sa 

nepripúšťa, PPP musí byť 
splnená kontinuálne bez 

prerušenia počas 
stanoveného časového 

obdobia 

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 

od momentu predloženia 

ŽoNFP do uplynutia 
účinnosti  Zmluvy 

o poskytnutí NFP46 

možnosť prerušenia sa 

nepripúšťa, PPP musí byť 
splnená kontinuálne bez 

prerušenia počas 
stanoveného časového 

obdobia 

Podmienka, že žiadateľ, ktorým je právnická osoba, 
nemá právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu 
prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať 
pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej 
únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom 
obstarávaní podľa osobitného predpisu 

od momentu predloženia 
ŽoNFP do uplynutia 

účinnosti  Zmluvy 
o poskytnutí NFP47 

možnosť prerušenia sa 
nepripúšťa, PPP musí byť 

splnená kontinuálne bez 
prerušenia počas 

stanoveného časového 
obdobia 

Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora podľa osobitného predpisu48 

od momentu poskytnutia 
súčinnosti v súlade s § 25 

ods. 4 Zákona 
o príspevku z EŠIF do 

možnosť prerušenia sa 
pripúšťa vo všetkých fázach 

projektového cyklu, ktoré 
spadajú pod stanovenú dobu, 

 
43 V momente predloženie ŽoNFP žiadateľ deklaruje reálne plnenie danej PPP prostredníctvom čestného vyhlásenia žiadateľa a poskytovateľ overuje splnenie 
tejto podmienky v súlade s internými postupmi. 
44 Platí pre všetky ŽoNFP predložené v rámci výziev s kódom: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02, OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03, OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-
04, OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07, OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08, OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09, OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11, 
OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13, OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14, OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15, OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16, 
OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17, OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20, OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21, OPII-MH/DP/2021/11.3-32, OPII-MH/DP/2021/9.5-33 a pre 
ŽoNFP predložené do 7. 7.2020 vrátane v rámci výziev s kódom: OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18 a OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19 všetky výzvy s výnimkou 
výziev v režime pomoci de minimis vyhlásených po nadobudnutí účinnosti verzie 2.2 tohto dokumentu: . 
45 K momentu predloženia ŽoNFP žiadateľ deklaruje splnenie podmienky prostredníctvom predikcie v rámci čestného vyhlásenia žiadateľa a od momentu 
začatia realizácie hlavných aktivít projektu  je povinný zabezpečiť materiálne plnenie predmetnej PPP. 
46 V momente predloženia ŽoNFP žiadateľ deklaruje reálne plnenie danej PPP prostredníctvom čestného vyhlásenia žiadateľa a poskytovateľ overuje splnenie 
tejto podmienky prostredníctvom overenia údajov v ITMS 2014+, resp. prostredníctvom overenia údajov v relevantných dokumentoch predložených 
žiadateľom/prijímateľom. 
47 V momente predloženia ŽoNFP žiadateľ deklaruje reálne plnenie danej PPP prostredníctvom čestného vyhlásenia žiadateľa a poskytovateľ overuje splnenie 
tejto podmienky prostredníctvom overenia údajov v  ITMS 2014+, resp. prostredníctvom overenia údajov v informačnom systéme verejnej správy. 
48 Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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finančného ukončenia 
projektu49 

počas ktorej musí plnenie 
predmetnej PPP trvať  

Podmienka oprávnenosti aktivít projektu - projekt musí 
predstavovať a prinášať inováciu minimálne nízkeho 
stupňa v triedení podľa inovačnej stupnice pre 
konkrétnu výzvu 

od momentu ukončenia 
realizácie hlavných aktivít 

projektu do uplynutia 
účinnosti  Zmluvy 

o poskytnutí NFP50 

možnosť prerušenia sa 
nepripúšťa, PPP musí byť 

splnená kontinuálne bez 
prerušenia počas 

stanoveného časového 
obdobia 

Podmienka oprávnenosti aktivít projektu – žiadateľ je 
povinný ku dňu ukončenia realizácie hlavných aktivít 
projektu, t.j. ku dňu ukončenia tzv. fyzickej realizácie 
projektu, zabezpečiť prevádzkyschopnosť predmetu 
projektu 

od momentu ukončenia 
realizácie hlavných aktivít 
projektu do momentu, 
kedy má prijímateľ 
povinnosť predložiť prvú 
Následnú monitorovaciu 
správu51  

možnosť prerušenia sa 
pripúšťa vo všetkých fázach 
projektového cyklu, ktoré 
spadajú pod stanovenú dobu 
avšak iba v prípade, že 
k prerušeniu plnenia PPP 
preukázateľne nedošlo 
zavinením prijímateľa (napr. 
reklamačné konanie dodanej 
technológie)  

Podmienka oprávnenosti aktivít projektu – Zz pohľadu 
súladu projektu so stratégiou RIS3 SK52 musí byť 
v prípade pôsobenia podniku žiadateľa, ako i každého 
z partnerov (s výnimkou partnerov, ktorí sú výskumnými 
organizáciami) v niektorom z odvetví reprezentujúcich 
funkčné väzby existujúce v rámci príslušného 
hlavného odvetvia, preukázané, že 

- odberateľom nového/inovovaného produktu, 
prípadne produktu, ktorého výroba je výsledkom 
aplikácie nového/inovovaného procesu, alebo 

- dodávateľom pre výrobu nového/inovovaného 
produktu, prípadne produktu, ktorého výroba je 
výsledkom aplikácie nového/inovovaného procesu53 

je subjekt pôsobiaci v príslušnom hlavnom odvetví, v 
rámci ktorého je funkčná väzba identifikovaná.  

Vo všeobecnosti platí, že pri produktovej línii, ktorá je 
definovaná cez pôsobenie žiadateľa/partnera v rámci 
funkčnej väzby, musí žiadateľ/partner preukázať vzťah k 
hlavnému odvetviu (vyjadrený tým, že odberateľom 

od momentu uvedenia 
predmetu projektu do 
riadnej prevádzky (t.j. 
najneskôr od momentu, 
kedy má prijímateľ 
povinnosť predložiť prvú 
Následnú monitorovaciu 
správu) do uplynutia 
účinnosti  Zmluvy 
o poskytnutí NFP55 

Možnosť prerušenia sa 
pripúšťa vo všetkých fázach 
projektového cyklu, ktoré 
spadajú pod stanovenú dobu 
avšak iba v prípade, že 
k prerušeniu plnenia PPP 
preukázateľne nedošlo 
zavinením prijímateľa (napr. 
ukončenie zmluvného vzťahu 
zo strany dodávateľa 
/odberateľa a nie zo strany 
prijímateľa) 

 
49 K momentu predloženia ŽoNFP žiadateľ deklaruje splnenie podmienky prostredníctvom predikcie v rámci čestného vyhlásenia žiadateľa a najneskôr 
k momentu poskytnutia súčinnosti v súlade s § 25 ods. 4 Zákona o príspevku z EŠIF je povinný zabezpečiť materiálne plnenie predmetnej PPP.  
50 K momentu predloženia ŽoNFP žiadateľ deklaruje splnenie podmienky prostredníctvom predikcie v rámci popisu projektu vo formulári ŽoNFP a jeho 
prílohách a od momentu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu je povinný zabezpečiť materiálne plnenie predmetnej PPP. 
51 K momentu predloženia ŽoNFP žiadateľ deklaruje splnenie podmienky prostredníctvom predikcie v rámci čestného vyhlásenia žiadateľa a prostredníctvom 
údajov v predloženej ŽoNFP a jej prílohách a odo dňa začatia realizácie hlavných aktivít projektu  je povinný zabezpečiť materiálne plnenie predmetnej PPP. 
52 Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (ďalej len “RIS3 SK”). 
53 V prípade výzvy s kódom: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11 táto odrážka neplatí. V rámci tejto výzvy musí byť podmienka splnená výhradne preukázaním, 
že odberateľom nového/inovovaného produktu, prípadne produktu, ktorého výroba je výsledkom aplikácie nového/inovovaného procesu je subjekt 
pôsobiaci v príslušnom hlavnom odvetví, v rámci ktorého je funkčná väzba identifikovaná. Rovnako táto zarážka neplatí v rámci výzvy s kódom: OPVaI-
MH/DP/2018/2.2.2-20 v prípade domény Dopravné prostriedky pre 21. storočie. 
55 Stanovený moment plnenia sa týka výhradne podmienky týkajúcej sa preukázania odberateľských/dodávateľských vzťahov v prípade, ak 
žiadateľ, resp. partner nepôsobí v hlavnom odvetví. Netýka sa podmienky “mať v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním 
oblasti/odvetvia hospodárstva, v ktorom sa projekt realizuje” ako ani podmienky, že podnik žiadateľa, ako i každého z partnerov musí pôsobiť buď v jednom 
z hlavných odvetví, ktorými je charakterizovaná príslušná doména alebo v niektorom z odvetví reprezentujúcom funkčné väzby existujúce v rámci príslušného 
hlavného odvetvia. Termín materiálneho plnenia týchto podmienok je odlišný od materiálneho plnenia vyššie uvedenej podmienky týkajúcej sa preukázania 
odberateľských/dodávateľských vzťahov. 
Zároveň platí, že čo sa týka vyššie uvedenej podmienky týkajúcej sa preukázania odberateľských/dodávateľsých vzťahov, k momentu predloženia ŽoNFP 
žiadateľ deklaruje splnenie podmienky prostredníctvom predikcie v rámci popisu projektu vo formulári ŽoNFP a jeho prílohách a od momentu uvedenia 
predmetu projektu do riadnej prevádzky je prijímateľ povinný zabezpečiť materiálne plnenie predmetnej PPP. 
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nového/inovovaného produktu, prípadne produktu, ktorého 
výroba je výsledkom aplikácie nového/inovovaného 
procesu alebo dodávateľom pre výrobu 
nového/inovovaného produktu, prípadne produktu, ktorého 
výroba je výsledkom aplikácie nového/inovovaného 
procesu bude subjekt pôsobiaci v stanovenom hlavnom 
odvetví, v rámci ktorého je funkčná väzba identifikovaná), 
tzn. že výsledky projektu budú v prevažujúcej miere využité 
v prospech príslušného hlavného odvetvia54 

V prípade pomoci poskytnutej na zásadnú zmenu 
výrobného procesu, oprávnené výdavky počiatočnej 
investície musia prevyšovať odpisy aktív súvisiacich s 
činnosťou, ktorá sa má modernizovať, vykonané počas 
predchádzajúcich troch fiškálnych rokov 

od momentu začatia prác 
na projekte do momentu 

ukončenia realizácie 
projektu56 

možnosť prerušenia sa 
nepripúšťa, PPP musí byť 

splnená kontinuálne bez 
prerušenia počas 

stanoveného časového 
obdobia 

V prípade pomoci poskytnutej na diverzifikáciu existujúcej 

prevádzkarne oprávnené výdavky počiatočnej investície 
musia prevyšovať najmenej o 200% účtovnú hodnotu 
znovu použitých aktív zaevidovaných vo fiškálnom roku 
predchádzajúcom začatiu prác 

od momentu začatia prác 

na projekte do momentu 
ukončenia realizácie 

projektu57 

možnosť prerušenia sa 

nepripúšťa, PPP musí byť 
splnená kontinuálne bez 

prerušenia počas 
stanoveného časového 

obdobia 

Podmienka oprávnenosti aktivít projektu - žiadateľ je v 
rámci ŽoNFP povinný predložiť podrobný rozpočet 
projektu, v rámci ktorého bude splnená podmienka, že: 

- žiadateľ znáša najväčší podiel, resp. najväčší 
objem z celkových oprávnených výdavkov 
projektu zo všetkých členov partnerstva  a zároveň 

- každý partner, ktorý je výskumnou organizáciou58: 

• znáša maximálne 10% z hodnoty celkových 
oprávnených výdavkov projektu a zároveň  

• celkové oprávnené výdavky výskumnej 
organizácie nepresiahnu sumu 1 mil. EUR. 

od momentu predloženia 
ŽoNFP do momentu 

vydania rozhodnutia o 
ŽoNFP 

možnosť prerušenia sa 
nepripúšťa, PPP musí byť 

splnená kontinuálne bez 
prerušenia počas 

stanoveného časového 
obdobia 

Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom 
území 

od momentu začatia 
realizácie hlavných aktivít 

projektu do uplynutia 
účinnosti  Zmluvy 

o poskytnutí NFP59 

možnosť prerušenia sa 
nepripúšťa, PPP musí byť 

splnená kontinuálne bez 
prerušenia počas 

stanoveného časového 
obdobia 

Podmienka, že pomoc sa v rámci projektu, resp. jeho 

časti neposkytuje v odvetviach/činnostiach, na ktoré 

od momentu začatia 

realizácie hlavných aktivít 
projektu do ukončenia 

možnosť prerušenia sa 

nepripúšťa, PPP musí byť 
splnená kontinuálne bez 

 
54 Pre účely preukázania súladu projektu s RIS3 SK v prípade, ak žiadateľ nepôsobí v hlavnom odvetví ale v odvetví reprezentujúcom funkčnú väzbu na 
hlavné odvetvie, je postačujúce, ak žiadateľ vo vzťahu k výsledkom projektu preukáže dodávateľský a/alebo odberateľský vzťah (čo i len jeden vzťah) 
k subjektu pôsobiacemu v príslušnom hlavnom odvetví, ku ktorému je identifikovaná funkčná väzba v relevantnej doméne RIS3 SK, a to bez ohľadu na 
kvantitatívne postavenie subjektu pôsobiaceho v hlavnom odvetví z pohľadu dodávateľského a/alebo odberateľského vzťahu. 
56 K momentu predloženia ŽoNFP žiadateľ deklaruje splnenie podmienky prostredníctvom predikcie v rámci popisu projektu vo formulári ŽoNFP a jeho 
prílohách a od momentu začatia prác na projekte je povinný zabezpečiť materiálne plnenie predmetnej PPP. 
57 K momentu predloženia ŽoNFP žiadateľ deklaruje splnenie podmienky prostredníctvom predikcie v rámci popisu projektu vo formulári ŽoNFP a jeho 
prílohách a od momentu začatia prác na projekte je povinný zabezpečiť materiálne plnenie predmetnej PPP. 
58 V súlade s definíciou výskumnej organizácie uvedenou v rámci príslušných výziev vyhlásených na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného 
výskumu a experimentálneho vývoja v rámci PPP 1 b) „Právna forma“ v bode 2. 
59 K momentu predloženia ŽoNFP žiadateľ deklaruje splnenie podmienky prostredníctvom popisu miesta realizácie projektu vo formulári ŽoNFP, resp. v jeho 
prílohách a odo dňa začatia realizácie hlavných aktivít projektu  je povinný zabezpečiť materiálne plnenie predmetnej PPP. 
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sa pomoc v zmysle relevantnej právnej úpravy 
neuplatňuje 

realizácie hlavných aktivít 
projektu60 

prerušenia počas 
stanoveného časového 

obdobia 

Podmienka mať vysporiadané majetkovo-právne 

vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu 

od momentu predloženia 

ŽoNFP, resp. od 
momentu začatia 

realizácie hlavných aktivít 
projektu61 (podľa toho, 

ako je to vo výzve 
stanovené) až do 
uplynutia účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí 
NFP62 

možnosť prerušenia sa 

pripúšťa vo všetkých fázach 
projektového cyklu, ktoré 
spadajú pod stanovenú 

dobu63 avšak iba vo vzťahu 
k nehnuteľnému majetku, v 

rámci ktorého sa bude 
realizovať projekt,  v 

prípade, že prerušenie 
nezmarí 

dosiahnutie/udržanie cieľa 
projektu 

a neakceptovateľne 
neohrozuje 

prevádzkyschopnosť alebo 
riadnu prevádzku predmetu 

projektu, a to výlučne so 
súhlasom poskytovateľa 

minimálna výška príspevku od momentu predloženia 
ŽoNFP až do momentu 
vydania rozhodnutia o 

schválení ŽoNFP 

možnosť prerušenia sa 
nepripúšťa, PPP musí byť 

splnená kontinuálne bez 
prerušenia počas 

stanoveného časového 
obdobia 

maximálna výška príspevku od momentu predloženia 

ŽoNFP až do finančného 
ukončenia projektu 

možnosť prerušenia sa 

nepripúšťa, PPP musí byť 
splnená kontinuálne bez 

prerušenia počas 
stanoveného časového 

obdobia 

Časová oprávnenosť realizácie projektu od momentu začatia 
realizácie hlavných aktivít 
projektu až do momentu 

ukončenia realizácie 
hlavných aktivít projektu64 

možnosť prerušenia sa 
nepripúšťa, PPP musí byť 

splnená kontinuálne bez 
prerušenia počas 

stanoveného časového 
obdobia 

Podmienka zapojenia MSPrávna forma - žiadateľ, ktorý 
je veľkým podnikom, je povinný zabezpečiť zapojenie 
MSP do realizácie aktivít projektu - v prípade výziev 
vyhlásených na podporu inovácií prostredníctvom 
priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, kde 

od počas realizácie 
príslušnej hlavnej aktivity 

projektu, resp. jej 
častimomentu 

predloženia ŽoNFP až do 

možnosť prerušenia sa 
nepripúšťa, PPP musí byť 

splnená kontinuálne bez 
prerušenia počas 

 
60 K momentu predloženia ŽoNFP žiadateľ deklaruje splnenie podmienky prostredníctvom predikcie v rámci popisu projektu vo formulári ŽoNFP a jeho 
prílohách a odo dňa začatia realizácie hlavných aktivít projektu  je povinný zabezpečiť materiálne plnenie predmetnej PPP. 
61 V prípade výziev vyhlásených na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja od momentu začatia realizácie 
hlavnej aktivity „realizácia inovačných opatrení“. 
62 V prípade výziev, kde je moment začatia plnenia predmetnej PPP stanovený až na začiatok realizácie hlavných aktivít projektu, resp. hlavnej aktivity 
„realizácia inovačných opatrení“ platí, že k momentu predloženia ŽoNFP žiadateľ deklaruje splnenie podmienky prostredníctvom predikcie v rámci čestného 
vyhlásenia žiadateľa a popisom vo formulári ŽoNFP, resp. jeho prílohách a odo dňa začatia realizácie hlavných aktivít projektu  je povinný zabezpečiť 
materiálne plnenie predmetnej PPP. 
63 V prípade výziev, kde PPP musí byť splnená už od momentu predloženia ŽoNFP, platí, že PPP nemôže byť prerušená v momente predloženia ŽoNFP a v 
momente vydania rozhodnutia o  ŽoNFP. 
64 K momentu predloženia ŽoNFP žiadateľ deklaruje splnenie podmienky prostredníctvom predikcie v rámci formulára ŽoNFP, resp. v rámci jeho príloh a odo 
dňa začatia realizácie hlavných aktivít projektu  je povinný zabezpečiť materiálne plnenie predmetnej PPP. 



 

 

 

 

24 

 

je stanovené, že „uvedená podmienka sa považuje za 
splnenú v prípade uplatnenia partnerstva medzi 
žiadateľom, ktorý je veľký podnik a partnerom, ktorý je 
MSP, t.j. zrealizovaním minimálne jednej z hlavných aktivít 
projektu prostredníctvom partnera/partnerov (resp. časti 
aktivity realizovanej partnerom/partnermi), spomedzi 
ktorých aspoň jeden je MSP“ 

nadobudnutia účinnosti 
Zmluvy o poskytnutí NFP 

(t.j. partner, 
prostredníctvom ktorého 

je daná PPP splnená, 
musí spĺňať definíciu 
MSP počas celého 

stanoveného obdobiaku 
dňu nadobudnutia 
účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP. Zmeny 
v jeho veľkostnej 

kategórii, ktoré nastanú 
po uplynutí stanoveného 

obdobianadobudnutí 
účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP, nemajú 
dopad na posúdenie 
predmetnej PPP)65  

stanoveného časového 
obdobia  

 

Právna forma - Žiadateľ musí byť prijímateľom 

investičnej pomoci podľa § 4 zákona o regionálnej 
investičnej pomoci66 

od momentu predloženia 

ŽoNFP až do uplynutia 
účinnosti Zmluvy 
o poskytnutí NFP 

možnosť prerušenia sa 

nepripúšťa, PPP musí byť 
splnená kontinuálne bez 

prerušenia počas 
stanoveného časového 

obdobia  

 

4 Spôsob preukazovania splnenia PPP zo strany žiadateľa/prijímateľa 

Pri všetkých PPP je poskytovateľ vo výzve povinný stanoviť spôsob preukazovania splnenia PPP zo strany žiadateľa, resp. 
zodpovedajúci zdroj ich overenia pre potreby konania o ŽoNFP. 

Z hľadiska spôsobu preukazovania splnenia PPP zo strany žiadateľa/prijímateľa, resp. spôsobu ich overovania zo strany 
poskytovateľa sa PPP delia na nasledovné typy: 

1. podmienky, ktorých splnenie je žiadateľ/prijímateľ povinný preukázať formou predloženia relevantného dokumentu67; 
2. podmienky, ktorých splnenie je žiadateľ/prijímateľ povinný preukázať priamo na mieste u žiadateľa/prijímateľa; 
3. podmienky, ktorých splnenie poskytovateľ overuje bez súčinnosti žiadateľa/prijímateľa v príslušných elektronických 

verejných registroch, resp. informačných systémoch verejnej správy, resp. ITMS 2014+,  
4. iný spôsob, ktorým objektívne možno prijímateľom preukázať, resp. zo strany poskytovateľa overiť splnenie PPP  

v určitej situácii, ak nie je možné alebo účelné využiť iný spôsob. 

V niektorých prípadoch môže byť PPP preukazovaná, resp. overovaná kombináciou niektorých alebo všetkých z vyššie 
uvedených spôsobov. 

Príklad: 

PPP „nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení“, žiadateľ v čase predloženia ŽoNFP preukazuje čestným 
vyhlásením, ktoré je preddefinované v rámci formulára ŽoNFP, zároveň je však daná PPP overovaná aj poskytovateľom 
bez súčinnosti žiadateľa v príslušných elektronických verejných registroch/ITMS 2014+. 

 

Zároveň platí, že bez ohľadu na spôsob preukazovania/overovania PPP je: 

- žiadateľ/prijímateľ povinný splniť PPP a ich splnenie preukázať poskytovateľovi, 

 
65 Viď príklad uvedený v časti 3.2 tohto dokumentu týkajúci sa posudzovania veľkostnej kategórie podniku. 
66 Relevantné pre výzvu s kódom: OPII-MH/DP/2021/9.5-31. 
67 Za predloženie relevantného dokumentu sa považuje aj predloženie čestného vyhlásenia žiadateľa preddefinovaného v rámci formulára ŽoNFP. 
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- poskytovateľ v odôvodniteľných prípadoch oprávnený overiť splnenie PPP priamo v súčinnosti 
s inštitúciou, do pôsobnosti ktorej patria skutočnosti overované v rámci predmetnej PPP, v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a aktmi platnými v danej oblasti (napr. v prípade, že to bude 
potrebné je poskytovateľ oprávnený overiť splnenie PPP – „nebyť dlžníkom na sociálnom poistení“ priamo 
v súčinnosti so Sociálnou poisťovňou) 68.  

Pri tých PPP, kde je ako spôsob preukázania ich splnenia vo výzve stanovené predloženie relevantného 
dokumentu/dokumentov, poskytovateľ definuje rozsah a formu dokumentu, resp. povinnej prílohy ŽoNFP. Poskytovateľ je 
však oprávnený kedykoľvek v konaní o ŽoNFP vyžiadať si od žiadateľa aj iné dokumenty, resp. iný spôsob 
preukázania splnenia PPP (vrátane skutočností posudzovaných v čase konania o ŽoNFP a legislatívnych zmien, ktoré vznikli 
v dôsledku novelizácie alebo vydaním nového všeobecne záväzného právneho predpisu za predpokladu, že tým nedošlo k 
zmene vecnej podstaty PPP).  

Rovnako platí, že poskytovateľ je oprávnený overiť splnenie PPP aj kedykoľvek počas ostatných fáz projektového 
cyklu, t. j. aj počas doby poskytovania súčinnosti potrebnej k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj počas účinnosti 
Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane obdobia udržateľnosti projektu. 

Cieľom poskytovateľa je minimalizovať administratívnu záťaž na strane žiadateľa/prijímateľa, preto sa pri tých PPP, ktorých 
podstata to dovoľuje, prioritne využíva priame overenie jednotlivých údajov potrebných na posúdenie splnenia PPP 
v príslušných elektronických verejných registroch, informačných systémoch verejnej správy alebo ITMS 2014+ bez 
súčinnosti žiadateľa/prijímateľa. 

Žiadateľ/prijímateľ si môže ex ante overiť splnenie takto overovaných PPP v príslušných elektronických verejných registroch, 
resp. v ITMS2014+69, pričom overenie slúži výhradne na uistenie sa žiadateľa/prijímateľa o jeho statuse v elektronickom  
verejnom registri. Ak žiadateľ/prijímateľ zistí v elektronických  verejných registroch, resp. v ITMS2014+ akýkoľvek nesúlad, je 
oprávnený predložiť dokument, ktorým preukáže splnenie PPP a to aj bez výzvy poskytovateľa, pričom tak môže urobiť 
v ktorejkoľvek fáze projektového cyklu (t.j. pred vydaním rozhodnutia o schválení ŽoNFP, po vydaní rozhodnutia o schválení 
ŽoNFP, počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP). 

Príklad: 

V prípade PPP - „Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi“ je pre účely posúdenia tejto PPP70 
rozhodujúca skutočnosť, či dlžná suma a všetky trovy súvisiace s výkonom rozhodnutia boli uhradené, pričom v 
prípade, ak ide o exekučné konania začaté pred 01.04.2017, podmienka úhrady trov súvisiacich s výkonom rozhodnutia 
nie je relevantná v prípade, ak ide o exekúcie, od vykonania ktorých sa upustilo71.  

Vzhľadom na vyššie uvedené, ak napr. žiadateľ má vedomosť o tom, že v centrálnom registri exekúcií www.cre.sk je 
evidovaná exekúcia voči jeho osobe ako právoplatne neskončená, no zároveň vie preukázať, že dlžná suma a  všetky 
trovy súvisiace s výkonom rozhodnutia boli uhradené, resp. nepresiahli sumu 5000 EUR72, je oprávnený predložiť 
poskytovateľovi dokumenty preukazujúce danú skutočnosť.   

 

Spôsob preukazovania splnenia PPP sa môže líšiť v závislosti od fázy projektového cyklu, kedy ju 
žiadateľ/prijímateľ preukazuje, resp. poskytovateľ overuje.  

Splnenie PPP môže byť napr. v jednej projektovej fáze zo strany žiadateľa/prijímateľa preukazované formou predloženia 
relevantného dokumentu a v inej projektovej fáze kontrolou na mieste priamo u žiadateľa/prijímateľa. 

Príklad: 

Splnenie PPP týkajúcej sa oprávnenosti aktivít a spočívajúcej v povinnosti „zabezpečiť ku dňu ukončenia tzv. fyzickej 
realizácie projektu prevádzkyschopnosť predmetu projektu“ preukazuje žiadateľ počas konania o ŽoNFP čestným 
vyhlásením (t.j. predložením relevantného dokumentu), no počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je prijímateľ povinný 
preukázať reálne (materiálne) splnenie tejto podmienky, napr. priamo na mieste realizácie projektu počas výkonu kontroly 
na mieste. 

 
68 Poskytovateľ je však povinný v prvom rade vždy vyzvať žiadateľa/prijímateľa na preukázanie splnenia predmetnej PPP. Vyššie uvedený postup je potrebné 
vnímať ako doplnkový, ktorý je poskytovateľ oprávnený využiť. 
69 V prípade integrácie systému ITMS2014+ s príslušným elektronickým verejným registrom, pričom pomocou integračnej akcie v ITMS2014+ tak môže 
žiadateľ urobiť pred predložením ŽoNFP. Po predložení ŽoNFP môže na overenie svojho statusu využiť príslušný elektronický verejný register. 
70 V rámci výziev vyhlásených po výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08, vrátane. 
71 V rámci výziev vyhlásených po výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10, vrátane.  
72 V rámci výziev, kde je pri danej podmienke stanovená maximálna výška vymáhaného nároku za všetky takto vykonávané exekúcie alebo iné výkony 
rozhodnutia hranicou 5000 EUR. 

https://cre.sk/CRE-portal/default.aspx?ReturnUrl=%2fCRE-portal%2f&AspxAutoDetectCookieSupport=1
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Rovnako môže byť tá istá PPP v rámci jednotlivých fáz projektového cyklu preukazovaná síce tou istou formou, no s  inými 

požiadavkami na daný spôsob preukázania. Napríklad splnenie PPP preukazované v  jednej projektovej fáze zo strany 
žiadateľa/prijímateľa formou predloženia jedného relevantného dokumentu, môže byť v inej projektovej fáze preukazované 
formou predloženia iného relevantného dokumentu. 

Príklad: 

Splnenie podmienky stanovenej v rámci PPP „Podmienka oprávnenosti aktivít projektu“ spočívajúcej v povinnosti 
prijímateľa dosiahnuť stanovené ciele a výstupy výskumno – vývojovej časti projektu (v prípade výziev vyhlásených na 
podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja)  preukazuje žiadateľ v čase 
predloženia ŽoNFP popisom vo formulári ŽoNFP a jej prílohách ako aj čestným vyhlásením. Následne je prijímateľ 
povinný na preukázanie splnenia danej PPP predložiť v období do troch mesiacov od ukončenia realizácie výskumno – 
vývojovej časti projektu, najneskôr však do jedného mesiaca po ukončení realizácie aktivít projektu (podľa toho, ktorá zo 
skutočností nastane skôr) odborný posudok, vypracovaný na  posúdenie výsledkov výskumno – vývojovej časti projektu 
významnou autoritou v príslušnej oblasti, resp. relevantnou vedecko – výskumnou inštitúciou.   

Pre účely preukazovania splnenia PPP vo fázach projektového cyklu po vydaní rozhodnutia o schválení ŽoNFP a počas 
účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP platí pravidlo uvedené v článku 9 ods. 4 písm. b) bod (iii) VZP, v zmysle ktorého sa za 
podstatné porušenie zmluvy nepovažuje, ak konkrétna PPP je z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako 
vyplýva zo ŽoNFP, pričom pre fázu po vydaní rozhodnutia o schválení ŽoNFP analogicky platí, že za nesplnenie PPP sa 
nepovažuje, ak konkrétna PPP je z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom ako vyplýva zo ŽoNFP.   

4.1 Preukazovanie splnenia PPP prostredníctvom čestného vyhlásenia 

žiadateľa/prijímateľa – všeobecné ustanovenia 

V súvislosti s preukazovaním splnenia PPP formou predloženia čestného vyhlásenia žiadateľa je potrebné upozorniť na rozdiel 
medzi: 

➢ PPP, ktoré musia byť reálne splnené už v čase predloženia ŽoNFP a ich plnenie musí ďalej trvať v stanovenom 
časovom intervale, no žiadateľ ich splnenie v čase predloženia ŽoNFP preukazuje výhradne čestným 
vyhlásením; 

Príklad: 

PPP „nebyť dlžníkom na sociálnom poistení“ musí byť splnená už v momente predlženia ŽoNFP a žiadateľ jej splnenie 
v tomto čase preukazuje výhradne čestným vyhlásením73, v ktorom splnenie tejto podmienky deklaruje k dátumu 
predloženia ŽoNFP. Poskytovateľ následne prostredníctvom overenia údajov v ITMS 2014+, resp. v elektronickom 
verejnom registri overí splnenie danej PPP bez súčinnosti žiadateľa.  

➢ PPP, ktorých reálne plnenie je posunuté v čase a nemusí nevyhnutne nastať už v čase predloženia ŽoNFP, 
ale až neskôr po predložení ŽoNFP, častokrát až po vydaní rozhodnutia o schválení ŽoNFP a žiadateľ ich splnenie 
v čase predloženia ŽoNFP rovnako preukazuje výhradne čestným vyhlásením.  

 Príklad: 

PPP „mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu“ pri väčšine výzievvach 
vyhlásených po výzve s kódom  OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08, vrátane, nemusí byť reálne splnená už v momente 
predloženia ŽoNFP, ale až v momente začiatku realizácie hlavných aktivít projektu74. V čase predloženia ŽoNFP žiadateľ 
jej splnenie deklaruje čestným vyhlásením, že ku dňu začatia realizácie hlavných aktivít zabezpečí vlastnícke alebo iné 
právo k majetku, ktorý bude dotknutý realizáciou projektu v súlade s podmienkami konkrétnej výzvy. Poskytovateľ 
následne, najneskôr pred vyplatením prvej žiadosti o platbu, overí splnenie danej PPP prostredníctvom overenia údajov 
v dokumentoch predložených prijímateľom spolu s prvou žiadosťou o platbu, ktoré musia byť v súlade s podmienkami 
stanovenými na splnenie danej PPP vo výzve, t. j. s prvou žiadosťou o platbu prijímateľ predkladá aj listy 
vlastníctvakonkrétne doklady75 preukazujúce jeho vlastnícke právo k nehnuteľnosti, ktorá bude dotknutá realizáciou 
projektu, prípadne iný typ dokumentu preukazujúci jeho iné právo k predmetnej nehnuteľnosti a pod. 

 
73 Platí od výzvy s kódom: OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07. 
74 V prípade výziev vyhlásených na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja až v momente začiatku realizácie 
hlavnej aktivity „realizácia inovačných opatrení“. 
75 List vlastníctva prijímateľ nepredkladá, poskytovateľ si overuje potrebné informácie prostredníctvom  overenia údajov  evidovaných na   internetovom portáli: 
https://www.katasterportal.sk/kapor/, resp. https://www.geoportal.sk/. 
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V prvom popisovanom prípade musí byť PPP reálne (materiálne) splnená už v čase predloženia ŽoNFP , t.j. v čase vydania 

čestného vyhlásenia žiadateľa, a musí trvať po určitú dobu. To znamená, že žiadateľ v čase predloženia ŽoNFP v čestnom 
vyhlásení žiadateľa deklaruje reálne plnenie danej PPP ku dňu predloženia ŽoNFP.  

V druhom popisovanom prípade PPP v čase predloženia ŽoNFP nie je potrebné (v niektorých prípadoch PPP to ani nie je 
objektívne možné), aby bolo preukázané  materiálne plnenie danej PPP, a jej plnenie je v súlade s Výzvou, prípadne podľa 
právneho predpisu, z ktorého daná PPP vychádza, naplánované až na niektorú z ďalších fáz projektového cyklu76. To 
znamená, že žiadateľ v čase predloženia ŽoNFP v čestnom vyhlásení žiadateľa deklaruje, že od momentu, kedy je najneskôr 
potrebné začať podmienku plniť, ju bude plniť – žiadateľ predikuje do budúcnosti splnenie niečoho, čo v čase vydania čestného 
vyhlásenia reálne ešte nie je, resp. ani nemusí byť splnené v zmysle Výzvy, prípadne podľa právneho predpisu. 

 

Z uvedeného vyplýva, že časový okamih, od ktorého musí byť reálne konkrétna PPP splnená, nie je možné 

odvodzovať od momentu predloženia požadovaného dokumentu žiadateľom/prijímateľom, keďže v rámci 
predloženého dokumentu môže ísť o predikciu v čase, i keď vo vzťahu ku konaniu žiadateľa/prijímateľa ide o záväzok, 
ktorý musí byť splnený.  

Čo sa týka skutočnosti, že v prvom z vyššie popisovaných prípadov v tejto časti žiadateľ v čestnom vyhlásení deklaruje reálne 

plnenie PPP, no len k momentu predloženia ŽoNFP, pritom však daná PPP, resp. jej plnenie musí trvať ďalej v čase (trvať po 
určitú dobu), platí nasledovné:  

Žiadateľ v čestnom vyhlásení k predmetnej PPP deklaruje skutkový stav k momentu predloženia ŽoNFP a zároveň v čestnom 
vyhlásení preddefinovanom v rámci formulára ŽoNFP o.i. deklaruje, že: 

- všetky informácie obsiahnuté v žiadosti o nenávratný finančný príspevok a všetkých jej prílohách sú úplné, pravdivé 
a správne, 

- je si vedomý zodpovednosti za predloženie neúplných a nesprávnych údajov, pričom berie na vedomie, že preukázanie 
opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o ŽoNFP a/alebo implementácie projektu (napr. možnosť 
mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov) 

- a zároveň sa zaväzuje bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú 
uvedených údajov a skutočností. 

Z uvedeného vyplýva, že v prípade, ak by sa zmenili skutočnosti, na základe ktorých žiadateľ v čase predloženia 
ŽoNFP čestne vyhlásil, že spĺňa niektorú z PPP a tieto skutočnosti by mali dopad na plnenie/neplnenie danej 
PPP, žiadateľ je povinný poskytovateľa  o tejto skutočnosti informovať.     

4.2  Posudzovanie splnenia PPP na základe predikcie žiadateľa v rámci predloženej 

ŽoNFP vo fázach projektového cyklu po vydaní rozhodnutia o schválení ŽoNFP 

Z predchádzajúcich častí tohto dokumentu vyplýva, že niektoré PPP sú vo svojej podstate nastavené tak, že k ich reálnemu 
(materiálnemu) splneniu dochádza až v neskorších fázach projektového cyklu, napr. až realizáciou projektu a ich plnenie musí 
byť zároveň udržané aj ďalej, napr. počas obdobia udržateľnosti projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, pričom však 
splnenie takýchto PPP je posudzované už skôr, napr. v čase odborného hodnotenia, a to na základe predloženého čestného 
vyhlásenia žiadateľa, resp. priamym popisom splnenia PPP v texte ŽoNFP alebo v rámci príloh ŽoNFP.  

Príklad:  

V prípade opisu splnenia PPP priamo v texte ŽoNFP, ide napr. o PPP – oprávnenosť aktivít projektu, v rámci ktorej sú o. 
i. stanovené subpodmienky:  

- „Výsledkom realizácie hlavnej aktivity musí byť dosiahnutie minimálne jedného z nasledovných typov inovácie: a) 
inovácia produktu, b) inovácia procesu alebo c) organizačná inovácia“ a 

- „Projekt musí predstavovať a prinášať inováciu minimálne nízkeho stupňa v triedení podľa inovačnej stupnice 
stanovenej predmetnou výzvou“. 

 
76 Často krát ani nemusí byť dopredu jasné, o ktorú projektovú fázu pôjde. Napr. ak je moment, od ktorého musí byť PPP splnená naplánovaný na moment 
začatia realizácie hlavných aktivít projektu, čo môže byť (v závislosti od nastavenia časového harmonogramu projektu ako aj v závislosti od rýchlosti konania 
poskytovateľa) pred ale aj po vydaní rozhodnutia o schválení ŽoNFP. 
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Stanovený typ a stupeň inovácie sa reálne dosiahnu až fyzickou realizáciou projektu. Zrealizovaním projektu tak, ako bol 
žiadateľom navrhnutý v predloženej ŽoNFP, dôjde k dosiahnutiu stanoveného typu a stupňa inovácie, a teda dôjde 
k definitívnemu splneniu PPP. Dosiahnutý typ a stupeň inovácie musí byť následne udržaný v rámci produkčnej praxe 
žiadateľa, a to až do ukončenia obdobia udržateľnosti projektu. Splnenie PPP sa však napriek tomu posudzuje ešte v prvej 
projektovej fáze – v čase odborného hodnotenia ŽoNFP, a to na základe toho, čo žiadateľ predikuje v čase predloženia 
ŽoNFP a popisuje v predloženom projekte obsiahnutom v ŽoNFP. V čase predloženia ŽoNFP žiadateľ teda preukazuje 
splnenie danej PPP tým, že v ŽoNFP popíše, ako to v budúcnosti dosiahne. V odbornom hodnotení odborný hodnotiteľ 
posúdi reálnosť a správnosť predikcie žiadateľa v predloženej ŽoNFP a v čase fyzickej realizácie projektu žiadateľ 
preukazuje splnenie danej PPP reálnym fyzickým zrealizovaním svojej pôvodnej predikcie a jej udržaním v produkčnej 
praxi počas obdobia udržateľnosti, čo je predmetom overenia zo strany poskytovateľa počas kontroly na mieste u 
prijímateľa.  

PPP sa však napriek tomu považuje za splnenú už na základe predikcie žiadateľa v  predloženej ŽoNFP – ide teda 
o dynamickú PPP, ktorá musí byť materiálne splnená od momentu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu až do 
uplynutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (vrátane obdobia udržateľnosti), posudzuje sa však vo všetkých fázach 
projektového cyklu a v rôznych fázach sa jej splnenie posudzuje na základe rôznych skutočností a aj samotné plnenie 
danej PPP zo strany žiadateľa, resp. predloženej ŽoNFP má v rôznych fázach rôznu podobu (v čase predloženia ŽoNFP, 
ako aj v čase odborného  hodnotenia na základe predpokladu a v čase implementácie projektu na základe reálne 
vykonaných skutočností). 

 

Z hľadiska právnych následkov nesplnenia predikovaných PPP (v ŽoNFP a jej prílohách alebo v čestnom vyhlásení) sa 
osobitne uvádza, že v prípade, ak dôjde k nesplneniu PPP v reálnom čase, kedy má dôjsť k ich materiálnemu splneniu 
pri implementácii projektu, poskytovateľ nie je v žiadnom prípade limitovaný pri vyvodení dôsledkov z nesplnenia 
PPP a je oprávnený uplatniť všetky postupy, ktoré pre prípad nesplnenia PPP upravuje Zmluva o poskytnutí NFP, 
Zákon o príspevku z EŠIF alebo iné uplatniteľné právne predpisy SR alebo právne akty EÚ. Súčasne prijímateľovi 
nevzniká žiadna legitímna dôvera v súhlas poskytovateľa so splnením takýchto PPP v rámci konania o ŽoNFP, 
na ktorú by sa mohol účinne odvolávať na základe overenia splnenia PPP podľa obsahu ŽoNFP alebo podľa 
čestného vyhlásenia v konaní o ŽoNFP, hoci mu aj bolo vydané rozhodnutie o schválení ŽoNFP, prípadne s ním 
bola aj uzavretá Zmluva o poskytnutí NFP. 

4.3  Posudzovanie PPP, ktoré v sebe zahŕňajú viacero subpodmienok 

Niektoré PPP vzhľadom na svoj komplexný charakter zahŕňajú v sebe niekoľko subpodmienok, akési „čiastkové“ podmienky, 
ktoré spolu tvoria jednu PPP.  

Na to, aby mohla byť takáto PPP považovaná za splnenú, musia byť splnené všetky subpodmienky danej PPP. 

Ak čo i len jedna zo subpodmienok nie je splnená, nie je možné danú PPP považovať ako celok za splnenú. Jednotlivé 
subpodmienky tej istej PPP pritom môžu byť preukazované rôznym spôsobom a rovnako môžu mať stanovený rozdielny 
moment, kedy je potrebné ich splniť a pod. Preto sa ich posudzovanie z časového hľadiska môže zdať problematické.  

 Príklad: 

V rámci PPP „právna forma“ môžu byť stanovené nasledovné subpodmienky: 

1. žiadateľ musí byť fyzická alebo právnická osoba podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov, t.j. byť osobou zapísanou v obchodnom registri alebo osobou, ktorá 
podniká na základe živnostenského oprávnenia, a ktorá je zároveň registrovaná na území SR;  

2. od vzniku žiadateľa ku dňu predloženia ŽoNFP uplynul stanovený časový úsek (napr. maximálne 36 mesiacov); 
3. žiadateľ musí spadať medzi MSP. 

Prvá subpodmienka je z časového hľadiska dynamický typ PPP a musí byť splnená od momentu predloženia ŽoNFP až 
do  uplynutia účinnosti  Zmluvy o poskytnutí NFP . 

Druhá subpodmienka je z časového hľadiska statický typ PPP a musí byť splnená v momente predloženia ŽoNFP 
a výhradne k tomuto momentu je posudzovaná.  
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Tretia subpodmieka je z časového hľadiska dynamický typ PPP a musí byť splnená od momentu predloženia ŽoNFP až 
do momentu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP77. Po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP už 
nemusí byť splnená. 

 

Z uvedeného vyplýva, že čo sa týka posudzovania PPP, ktorá v sebe zahŕňa viac subpodmienok, z časového 

hľadiska platí, že je potrebné časové hľadisko posudzovať pri každej jednotlivej subpodmienke samostatne 
a teda aj splnenie/nesplnenie predmetnej subpodmienky sa posudzuje samostatne a až na základe samostatného 
posúdenia každej jednej subpodmienky je možné  vyhodnotiť splnenie/nesplnenie celej PPP.  

5 Overovanie PPP v jednotlivých fázach projektového cyklu 

V súlade s už uvedeným sú PPP overované poskytovateľom prvotne v rámci konania o ŽoNFP podľa § 19, resp. 57 
Zákona o príspevku z EŠIF a to tak, aby mohlo byť vydané rozhodnutie o schválení ŽoNFP, vzhľadom na skutočnosť, že 
rozhodnutie o schválení ŽoNFP môže byť vydané až po tom, ako žiadateľ v konaní o ŽoNFP preukázal, resp. poskytovateľ 
preukázateľne overil, že ŽoNFP ako aj žiadateľ, resp. partner (ak relevantné) spĺňajú všetky PPP definované výzvou. Zároveň 
však platí, že PPP musia byť splnené v týchto dvoch časových okamihoch: 

- v čase predloženia ŽoNFP a 

- v čase vydania rozhodnutia o schválení ŽoNFP. 
 

5.1 Overovanie statickej PPP 

Pri statickej PPP sa plnenie overuje výhradne k momentu, ku ktorému musí byť PPP splnená a ktorý vyplýva zo znenia 
predmetnej podmienky, resp. z momentu stanoveného poskytovateľom v rámci tohto dokumentu.  

Ak je statická PPP vyhodnotená k stanovenému časovému momentu (najčastejšie k momentu predloženia ŽoNFP) 

ako splnená, následne nedochádza zo strany poskytovateľa k ďalšiemu overovaniu splnenia daného typu PPP78. 

 

 Príklad: 

V rámci PPP „právna forma“ je stanovené, že žiadateľ musí spadať medzi oprávnených žiadateľov definovaných výzvou. 
Medzi subpodmienkami v rámci tejto PPP je o. i. stanovené, že žiadateľ musí byť osoba, od vzniku ktorej ku dňu 
predloženia ŽoNFP uplynul nejaký stanovený časový úsek (vymedzený buď maximálne alebo minimálne). Overením tejto 
podmienky v čase konania ku dňu predloženia ŽoNFP sa považuje táto subpodmienka PPP za splnenú a nedochádza 
k jej  overovaniu v ďalších fázach projektového cyklu . 

 

5.2 Overovanie dynamickej PPP  

Fáza pred vydaním rozhodnutia o schválení ŽoNFP: 

V prípade, že na základe overenia splnenia dynamickej PPP v čase pred vydaním rozhodnutia o schválení 
poskytovateľ má akékoľvek pochybnosti o splnení PPP, vyzve žiadateľa na preukázanie splnenia PPP79. 

Fáza po vydaní rozhodnutia o schválení ŽoNFP/Fáza počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP:  

V ďalších fázach projektového cyklu nasledujúcich po vydaní rozhodnutia o schválení ŽoNFP je poskytovateľ 
oprávnený opakovane overiť plnenie každej jednej z dynamických PPP (bez ohľadu na skutočnosť, či ide o PPP, ktoré 
musia byť splnené kontinuálne bez prerušenia, alebo o PPP, pri ktorých sa v rámci ich plnenia v čase pripúšťa možnosť 
prerušenia ich plnenia), a to minimálne raz po vydaní rozhodnutia o schválení ŽoNFP. 

 
77 Platí pre všetky ŽoNFP predložené v rámci výziev s kódom: OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03, OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04, OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-
07, OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08, OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09, OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10, OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14, OPII-MH/DP/2020/11.3-30 
a pre ŽoNFP predložené do 7. 7.2020 vrátane v rámci výziev s kódom: OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18 a OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19, ako aj na všetky 
výzvy vyhlásené po nadobudnutí účinnosti verzie 4 tohto dokumentuOkrem výziev v režime pomoci de minimis vyhlásených po nadobudnutí účinnosti 
verzie 2.2 tohto dokumentu, kde je jediným rozhodným momentom pre posúdenie splnenia danej PPP moment poskytnutia pomoci, t.j. moment nadobudnutia 
účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.  
78 Uvedené nevylučuje možnosť poskytovateľa opätovne overiť splnenie PPP k stanovenému časovému momentu. 
79 V súlade s podmienkami stanovenými Systémom riadenia EŠIF. 
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Pričom pri dynamických PPP, ktoré sú v čase konania o ŽoNFP (schvaľovací proces) overované poskytovateľom 
v príslušných elektronických verejných registroch/informačných systémoch verejnej správy, resp. prostredníctvom 
ITMS 2014+ bez súčinnosti žiadateľa, je poskytovateľ oprávnený overiť ich plnenie rovnakým spôsobom ešte pred 
odoslaním návrhu na uzavretie  Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. pred odoslaním žiadosti o poskytnutie súčinnosti, 
aby v prípade zistenia akýchkoľvek pochybností o plnení daných PPP mohla byť súčasťou žiadosti o poskytnutie súčinnosti aj 
výzva na preukázanie splnenia PPP. 

 

6 Postup poskytovateľa v prípade identifikácie nesplnenia PPP 
v jednotlivých fázach projektového cyklu 

Fáza pred vydaním rozhodnutia o schválení ŽoNFP: 

V prípade, že poskytovateľ identifikuje nesplnenie PPP v čase konania o ŽoNFP na základe dokumentov predložených 
žiadateľom, vydá rozhodnutie o neschválení ŽoNFP. Postupuje pritom podľa ustanovení príslušnej výzvy, Príručky pre 
žiadateľa a Systémom riadenia EŠIF.  

V prípade, že poskytovateľ overením v elektronickom verejnom  registri/ITMS2014+ identifikuje nesplnenie PPP, resp. 
poskytovateľ má pochybnosti o splnení PPP, vyzve žiadateľa na preukázanie splnenia predmetnej PPP formou zaslania 
výzvy na doplnenie ŽoNFP, resp. formou zaslania výzvy na preukázanie splnenia PPP80. 

Fáza po vydaní rozhodnutia o schválení ŽoNFP/Fáza počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP:  

Vo všetkých ďalších fázach projektového cyklu platí, že ak poskytovateľ identifikuje nesplnenie PPP, resp. má akékoľvek 
pochybnosti o splnení PPP, vyzve žiadateľa na preukázanie splnenia PPP formou zaslania výzvy na preukázanie splnenia 
PPP, pričom: 

- V prípade, že ide o dynamickú PPP, ktorá musí byť splnená kontinuálne bez prerušenia, poskytovateľ vo výzve na 
preukázanie splnenia PPP informuje žiadateľa/prijímateľa o nemožnosti prerušiť plnenie danej PPP a vyzve 
žiadateľa/prijímateľa iba na preukázanie skutočnosti, že k prerušeniu plnenia PPP nedošlo, resp. na doplnenie 
neúplných údajov, vysvetlenie nejasností alebo nápravu nepravdivých údajov; 

- V prípade, že ide o dynamickú PPP, pri ktorej sa pripúšťa možnosť prerušenia jej plnenia v čase, poskytovateľ okrem 
výzvy na preukázanie splnenia PPP, identifikuje vo výzve postup pre žiadateľa/prijímateľa pre prípad, že došlo z  jeho 
strany skutočne k prerušeniu plnenia danej PPP a určí pre taký prípad primeranú lehotu na odstránenie daného 
skutkového stavu; 

- V prípade, že ide o statickú PPP, ktorá sa preukazuje k istému dátumu/momentu, poskytovateľ odošle 
žiadateľovi/prijímateľovi výzvu na preukázanie splnenia PPP, ktorá bude obsahovať: 

o žiadosť o preukázanie skutočnosti, že predmetná PPP je k požadovanému momentu splnená (v prípade, 
že k posúdeniu splnenia PPP na základe reálnych skutočností ešte zo strany poskytovateľa v minulosti 
nedošlo a PPP bola posudzovaná len na základe čestného vyhlásenia žiadateľa, resp. na základe obsahu 
ŽoNFP a jej príloh) alebo 

o žiadosť o preukázanie skutočnosti, že informácie, na základe ktorých poskytovateľ v minulosti vyhodnotil 
predmetnú PPP k požadovanému momentu ako splnenú, boli správne a/alebo pravdivé a/alebo úplné (v 
prípade, že k posúdeniu splnenia PPP na základe reálnych skutočností už zo strany poskytovateľa 
v minulosti došlo a ide o opakované overovanie splnenia PPP). 

Výzva na preukázanie splnenia PPP zároveň obsahuje informácie o tom, že v opačnom prípade môže dôjsť zo strany 
poskytovateľa k  

o vydaniue rozhodnutia o neschválení ŽoNFP, resp. o zastavení konania o ŽoNFP  alebo  
o preskúmaniue rozhodnutia o schválení mimo odvolacieho konania v súlade s § 24 Zákona o príspevku z 

EŠIF s negatívnym výsledkom pre žiadateľa, resp. nezaslanie návrhu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo 
o aplikovaniue ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP o podstatnom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP v 

súvislosti s PPP, alebo uplatneniue iných postupov, ktoré pre prípad nesplnenia PPP upravuje Zmluva 
o poskytnutí NFP, Zákon o príspevku z EŠIF alebo iné uplatniteľné právne predpisy SR alebo právne akty 
EÚ 

podľa toho v akej fáze projektového cyklu sa momentálne projekt nachádza a čo je pre daný prípad relevantné. 

Upozornenie:  

 
80 Platí v prípade, že výzva na doplnenie ŽoNFP už bola odoslaná, t.j.  k identifikácii nesplnenia PPP došlo až po odoslaní výzvy na doplnenie ŽoNFP. 
Zároveň platí, že musia byť dodržané postupy vyplývajúce z platného znenia Systému riadenia EŠIF. 
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Poskytovateľ je oprávnený zvážiť okolnosti nesplnenia PPP zo strany žiadateľa/prijímateľa, a to aj vo vzťahu ku 
konkrétnej fáze projektového cyklu a pri posúdení všetkých špecifík konkrétnej PPP umožniť žiadateľovi 
opakovanú nápravu nesplnenia PPP81, resp. opakované preukázanie skutočnosti, že k prerušeniu plnenia PPP 
nedošlo82. Poskytovateľ je však  zároveň povinný dodržiavať princípy primeranosti a rovnakého zaobchádzania. 

 

 
81 Vo fáze pred vydaním rozhodnutia sa poskytovateľ riadi ustanoveniami výzvy, Systému riadenia EŠIF a zákona o príspevku z EŠIFUvedené sa netýka 
fázy pred vydaním  rozhodnutia o schválení ŽoNFP. 
82 Podľa toho o aký typ PPP ide. 


