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Príručka pre prijímateľa, verzia 5.0, účinná k 18.1.2022 
– žiadne zmeny v prílohách, zmeny iba v texte- doplnené bolo nasledovné: 
 
kap. 3.9 Zmenové konanie, časť Dodatok k zmluve o NFP 

Poskytovateľ má právo iniciovať dodatok k zmluve o NFP v prípade výziev na podporu výskumno-vývojových 

kapacít umožňujúcich začatie realizácie projektu pred ich vyhlásením, ak sa v priebehu implementácie projektu 

zúžil Zoznam projektových merateľných ukazovateľov o nepovinný merateľný ukazovateľ s príznakom alebo je 

potrebné vykonať opravu cieľovej hodnoty povinného merateľného ukazovateľa bez príznaku podľa usmernenia 

Poskytovateľa. 

 

kap. 3.9.1.3. Významnejšia zmena projektu, časť Zmena merateľných ukazovateľov projektu – MU projektu s 

príznakom 

Prijímateľ je oprávnený požiadať o zmenu zmluvy o NFP v prípade zníženia merateľného ukazovateľa s príznakom 

najviac o 50 % oproti výške, ktorá bola uvedená v schválenej žiadosti o NFP. V prípade výziev na podporu 

výskumno-vývojových kapacít umožňujúcich začatie realizácie projektu pred ich vyhlásením, Prijímateľ nepožiada 

o zmenu zmluvy o NFP, ak ide o nepovinný merateľný ukazovateľ s príznakom, o ktorý sa počas implementácie 

projektu zúžil Zoznam projektových merateľných ukazovateľov, pričom zmena zmluvy o NFP sa v tomto prípade 

vykoná z iniciatívy Poskytovateľa a za poskytnutia súčinnosti Prijímateľa.  

Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého merateľného ukazovateľa projektu s príznakom o viac ako 50 % oproti 

výške, ktorá bola schválená v ŽoNFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu 

projektu138. V takomto prípade ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľa a Poskytovateľ je oprávnený 

odstúpiť od zmluvy o NFP. V prípade výziev na podporu výskumno-vývojových kapacít umožňujúcich začatie 

realizácie projektu pred ich vyhlásením, sa za cieľovú hodnotu nepovinného merateľného ukazovateľa s 

príznakom, o ktorý sa počas implementácie projektu zúžil Zoznam projektových merateľných ukazovateľov, 

považuje hodnota dosiahnutá pri implementácii projektu, preto zníženie jeho hodnoty o viac ako 50 % oproti 

výške, ktorá bola schválená v ŽoNFP, nepredstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu, a tým Podstatnú zmenu 

projektu, za predpokladu, že táto zmena nepredstavuje nesplnenie podmienok poskytnutia príspevku. 

 

kap. 3.9.2 Zmenové konanie z iniciatívy Poskytovateľa 

Poskytovateľ informuje prijímateľa o akceptácii významnejšej zmeny projektu písomnou formou. Uvedená 

zmena je riešená formou Dodatku k zmluve o NFP. 

Dodatok k zmluve o NFP  

V prípade schválenia Žiadosti o zmenu projektu (v prípade významnejšej alebo podstatnej zmene), poskytovateľ 

vypracuje návrh Dodatku k zmluve o NFP v počte rovnopisov, ktoré zodpovedajú počtu rovnopisov zmluvy o NFP, 

ktoré sú po podpise štatutárnym orgánom poskytovateľa, resp. jeho zástupcom zaslané prijímateľovi na 

oboznámenie sa s ich obsahom a následné podpísanie. Prijímateľ podpíše všetky rovnopisy, jeden rovnopis si 

ponechá a následne ostatné podpísané rovnopisy doručí listom s doručenkou späť do 7 pracovných dní odo dňa 

doručenia návrhu Dodatku k zmluve o NFP zo strany poskytovateľa, ak poskytovateľ neurčí inak.  

Poskytovateľ má právo iniciovať dodatok k zmluve o NFP aj bez predchádzajúcej písomnej žiadosti prijímateľa za 

predpokladu, ak sa uvedeným krokom zabezpečí úspešná a riadna implementácia projektu s prihliadnutím na 

zabezpečenie naplnenia cieľov projektu a s prihliadnutím na VZP článok 2 odsek 6, kedy sa zmluvné strany 

zaviazali vzájomne poskytnúť si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto zmluvy o NFP.  

Poskytovateľ má právo iniciovať dodatok k zmluve o NFP v prípade výziev na podporu výskumno-vývojových 

kapacít umožňujúcich začatie realizácie projektu pred ich vyhlásením, ak sa v priebehu implementácie projektu 
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zúžil Zoznam projektových merateľných ukazovateľov o nepovinný merateľný ukazovateľ s príznakom alebo je 

potrebné vykonať opravu cieľovej hodnoty povinného merateľného ukazovateľa bez príznaku podľa usmernenia 

Poskytovateľa.  

Dodatok k zmluve o NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 

47a ods. 2 Občianskeho zákonníka nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia poskytovateľom v 

Centrálnom registri zmlúv.  

V prípade, že poskytovateľ aj prijímateľ sú povinné osoby podľa zákona o slobode informácií, je pre nadobudnutie 

účinnosti rozhodujúce prvé zverejnenie Dodatku k zmluve o NFP. Zmluvné strany sa vzájomne informujú o 

dátume zverejnenia Dodatku k zmluve o NFP.  

Poskytovateľ je oprávnený rozhodnúť, že návrh Dodatku k zmluve o NFP bude odovzdaný prijímateľovi po dohode 

s ním na pracovisku poskytovateľa. Prijímateľ je oprávnený rozhodnúť sa nevyužiť lehotu určenú poskytovateľom 

na prijatie návrhu Dodatku k zmluve o NFP a o následnom prijatí, resp. odmietnutí návrhu na uzavretie Dodatku 

k zmluve o NFP.  

V prípade, že sa na realizácii projektu podieľa partner, zaslaniu návrhu Dodatku k zmluve o NFP predchádza 

kontrola návrhu Dodatku k zmluve o partnerstve v prípade, ak je požadovanú zmenu potrebné premietnuť do 

zmluvy o partnerstve a následne po súhlase poskytovateľa s návrhom aj podpísaný Dodatok k zmluve o 

partnerstve.  

Na schválenie zmeny zmluvy o NFP, ani na uzatvorenie Dodatku k zmluve o NFP nie je právny nárok. 

 

kap. 3.11 Sankčný mechanizmus pri nenapĺňaní merateľných ukazovateľov 

Sankčný mechanizmus sa uplatňuje na základe posúdenia skutočne dosiahnutých hodnôt uvedených v 

monitorovacej správe „typu záverečná“ vo vzťahu k plánovaným hodnotám uvedeným zmluve o NFP v čase jej 

uzatvorenia. Uvedené sa nevzťahuje na prípady, kedy na základe zmenového konania z iniciatívy Poskytovateľa 

dôjde k zmene cieľových hodnôt ukazovateľov počas doby platnosti a účinnosti zmluvy o NFP a v prípade zmien 

cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov predstavujúcich opravu v rámci výziev na podporu výskumno-

vývojových kapacít umožňujúcich začatie realizácie projektu pred ich vyhlásením, ktoré sú uvedené v kapitole 3.9 

tejto Príručky. 
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