
Dňa 27.05.2022 nadobudla účinnosť Príručka pre prijímateľa pre dopytovo orientované projekty OP II, 

verzia 7.0 vrátane príloh (ďalej aj „príručka“), ktorej aktualizácia vyplynula predovšetkým z podnetov 

na úpravu príručky doručených od jej poslednej zverejnenej verzie 6.3, zmien vyplývajúcich 

z aktualizácie Systému riadenia EŠIF, verzia 12.0, zmien vyplývajúcich z aktualizácie Systému 

finančného riadenia, verzia 4.0, zmien vyplývajúcich z novely zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej 

kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinnej od 1.3.2022 a potreby úprav chýb, 

nepresností a nejasností vykonaných v aktualizácii príručky verzia 6.3, platná a účinná od 28. decembra 

2021.  

Aktualizovaná verzia 7.0 príručky obsahuje predovšetkým nasledovné zmeny: 

 Zapracovanie podnetov na úpravu príručky od jej poslednej zverejnenej verzie 6.3, týkajúcich sa: 
- Zadefinovania možnosti predloženia relevantného ekvivalentu dokumentácie, 

požadovanej k predloženiu ŽoP (kapitola č. 3.4.3 Dokumentácia k Žiadosti o platbu) alebo 
k predloženiu OoZ/ŽoZ (kapitola č. 3.7.1.2 Požadovaná dokumentácia k najčastejšie 
predkladaným typom zmien), v prípade, ak Prijímateľ nedisponuje presne takým 
dokumentom, ako je definovaný v týchto kapitolách, 

- Doplnenia vysvetľujúcej poznámky pod čiarou v prípade predloženia účtovného dokladu 
pri dokladovaní osobných výdavkov, vrátane doplnenia potreby predloženia účtového 
dokladu aj pri tých ŽoP, ktorých predmetom sú osobné výdavky a ktoré sú predkladané len 
systémom sumarizačných hárkov, 

- Doplnenia požiadavky na dokladovanie/vykazovanie „paušálnej sadzby na nepriame 
výdavky“, 

- Doplnenia upozornenia na evidenciu „paušálneho výdavku“ a „účtovného dokladu pri 
osobných výdavkoch“ v systéme ITMS2014+,   

- Jasného zadefinovania prevodu výšky oprávnených výdavkov pri špecifických výdavkoch,  
- Doplnenia vysvetľujúcich spôsobov úhrady výdavkov pri systéme financovania „zálohové 

platby“, 
- Precizovania textu v prípade definície systému predfinancovania,  
- Úpravy v kapitole 3.7 Zmenové konanie – úprava typov formálnych zmien a doplnenie 

významnejších zmien o typy zmien relevantných pre výzvu č. OPII-MH/DP/2021/9.5-34, 
dodefinovanie požadovanej dokumentácie v prípade zmeny čísla účtu (formálna zmena) 
a úprava výšky % možnej akceptovateľnej zmeny MU tak, aby v príručke boli zahrnuté 
všetky výzvy vyhlásené MH SR, 

- Doplnenia vysvetľujúcej poznámky pod čiarou, kedy je možné sa odvolať na už raz 
predloženú dokumentáciu, a využitie možnosti nepredkladať takúto dokumentáciu 
opätovne (doplnené vo všetkých relevantných kapitolách a všetkých relevantných 
procesoch).  

 Zapracovanie zmien vyplývajúcich z aktualizácie Systému riadenia  EŠIF, verzia 12.0, týkajúcich 
sa: 

- Doplnenia odkazov na aktualizovanú Jednotnú príručku pre žiadateľov/prijímateľov k 
procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania a vypustenie odkazov na MP CKO 
za oblasť VO/O, ktoré boli zrušené (predovšetkým odkazy na MP CKO č. 12),  

- Doplnenia prípadu predloženia požadovanej dokumentácie len listinne a nie elektronicky 
cez ITMS2014+ (doplnené vo všetkých relevantných kapitolách a všetkých relevantných 
procesoch), 

- Doplnenie textu pri elektronickej komunikácii pri odosielaní dodatku k Zmluve 
o poskytnutí NFP. 

 Zapracovanie zmien vyplývajúcich z aktualizácie Systému finančného riadenia, verzia 4.0, 
týkajúcich sa: 

- Úpravy možnosti zahrnutia výdavkov uhradených pred pripísaním FP zo zálohovej platby 
do ŽoP zúčtovanie zálohovej platby – precizovanie textu,  



- Doplnenia povinnosti partnera, ktorým je štátna rozpočtová organizácia prijímať NFP od 
prijímateľa, ktorý nie je štátna rozpočtová organizácia, na samostatný účet, 

- Doplnenia možnosti úhrady FP za zdroje EÚ a ŠR v prípade systému predfinancovania pred 
pripísaním FP z poskytnutého predfinacovania, nie však skôr ako po predložení ŽoP 
poskytnutie predfinancovania.  

 Zapracovanie zmien vyplývajúcich z novely zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinnej od 1.3.2022, týkajúcich sa: 

- Doplnenia povinností a postupov pri výkone kontroly (viď. úvod kapitoly 3.9), 
- Doplnenia a úpravy postupov pri výkone finančnej kontroly na mieste.  

 Odstránenia chýb v písaní a nepresností z predchádzajúcej verzie príručky 6.3. 

 Ďalších spresňujúcich a formálnych úprav textu príručky a precizovanie textu. 
 
V prípade príloh Príručky pre prijímateľa pre dopytovo orientované projekty OP II, verzia 7.0 
nedochádza k žiadnym zmenám. 


