
    

 
 

PREHĽAD NAJČASTEJŠÍCH NEDOSTAKOV ZO STRANY ŽIADATEĽOV 

V RÁMCI ADMINISTRATÍVNEHO OVEROVANIA  ŽONFP 

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej aj „MH SR“ „alebo „poskytovateľ“) 

vypracovalo tento dokument s cieľom poskytnúť žiadateľom o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku  (ďalej aj „NFP“) pomôcku pri predkladaní žiadostí o NFP (ďalej aj 

„ŽoNFP“), ako aj pri odstraňovaní nedostatkov na základe výzvy na doplnenie ŽoNFP.  

 

Proces administratívneho overenia ŽoNFP zahŕňa overenie splnenia podmienok doručenia 

ŽoNFP a overenie splnenia podmienok poskytnutia príspevku (ďalej aj „PPP“) určených vo 

výzve na predkladanie ŽoNFP (ďalej len „výzva“). Dovoľujeme si však upriamiť pozornosť na 

to, že každá výzva je jedinečná, tzn. že aj značenie príloh ŽoNFP a jednotlivých častí 

v prílohách, sa pri jednotlivých výzvach môže líšiť. Označenie jednotlivých príloh ŽoNFP a ich 

častí uvedených v tomto dokumente sa nemusí zhodovať s ich označením použitým 

v jednotlivých výzvach. 
 

Zoznam najčastejších chýb v predkladaných ŽoNFP 

 

a) Týkajúce sa podmienok doručenia ŽoNFP 

 

1. nepodpísanie (elektronickým podpisom) formulára ŽoNFP predloženého 

prostredníctvom elektronickej schránky (napr. podpísanie len elektronickej správy, 

avšak nie prílohy tejto správy/podania, ktorou bol formulár ŽoNFP). 

 

2. nepodpísanie formulára ŽoNFP v súlade s konaním spoločnosti v zmysle príslušného 

registra (napr. podľa výpisu z obchodného registra platí, že za spoločnosť konajú vždy 

minimálne dvaja konatelia a formulár ŽoNFP bol podpísaný iba jedným konateľom). 

 

Poznámka:  

 

Bez splnenia podmienok doručenia nie je možné začať proces posudzovania samotných 

podmienok poskytnutia príspevku. 

 
b) Týkajúce sa podmienok poskytnutia príspevku  

 

1. nepredloženie niektorej/niektorých z povinných príloh ŽoNFP spolu s formulárom 

ŽoNFP. 

 

Poznámka:  

 

Bez predloženia niektorej z príloh ŽoNFP nemôže dôjsť zo strany poskytovateľa k 
vecnej kontrole chýbajúcich príloh ŽoNFP a teda predmetom výzvy na doplnenie 

ŽoNFP nemôže byť žiadosť na vysvetlenie prípadných nedostatkov a pod., čo môže mať 

dopad na posúdenie PPP, ktorých overenie poskytovateľ vykonáva prostredníctvom 

jednotlivých príloh ŽoNFP a tak aj negatívny dopad na výsledok konania o ŽoNFP. 

 



    

2. nesúlad medzi údajmi uvedenými v ŽoNFP (medzi formulárom ŽoNFP a prílohami  

ŽoNFP, a/alebo medzi prílohami ŽoNFP). 

 

Príklady (nesúlad údajov medzi formulárom ŽoNFP a prílohami ŽoNFP) : 

 

o Nesúlad miesta realizácie uvedeného vo formulári ŽoNFP, časť  „6.A Miesto 

realizácie projektu“ s údajmi o mieste realizácie uvedenými v rámci prílohy č. 6 

ŽoNFP – Doplňujúce údaje (napr. v časti týkajúcej sa hodnotenia kritéria 3.2 Do 

akej miery sú zabezpečené kapacity na realizáciu projektu?). 

 

o Nesúlad harmonogramu realizácie aktivít projektu vo formulári ŽoNFP, časť 

„Harmonogram realizácie aktivít“ s údajmi o časovej realizovateľnosti uvedenými 

v rámci prílohy č. 6 ŽoNFP – Doplňujúce údaje (napr. v časti týkajúcej sa 

hodnotenia kritéria 2.2 Do akej miery sú plánované aktivity vhodne nastavené z 

vecného a časového hľadiska?). 

 

o Nesúlad merateľných ukazovateľov a/alebo ich cieľových hodnôt vo formulári 

ŽoNFP, časť „Aktivity projektu a očakávané merateľné“ s údajmi o merateľných 

ukazovateľoch /typoch inovácie uvedenými v rámci prílohy č. 6 ŽoNFP – 

Doplňujúce údaje (napr. v časti týkajúcej sa hodnotenia kritéria 1.4 - Aký je 

inovačný potenciál projektu a hodnotiaceho kritéria 2.1 - Do akej miery sú aktivity 

projektu vhodne nastavené vo vzťahu k východiskovej situácii a k plneniu cieľov a 

výsledkov projektu?) 

 

o Logický nesúlad, resp. prelínanie časového obdobia trvania obstarávania, obdobia 

realizácie hlavnej aktivity projektu a obdobia, za ktoré je potrebné vyplniť vstupy do 

finančnej analýzy (napr. vstupy: náklady, výnosy odpisy,  v rámci prílohy č. 2 

ŽoNFP - finančná analýza sú vyplnené už za obdobie, v ktorom ešte nebola 

ukončená realizácia hlavnej aktivity projektu, resp. už za obdobie, v ktorom 

investícia, ktorá je predmetom obstarania v rámci predloženého projektu, ešte 

nebude zaradená do majetku žiadateľa a teda nemôže byť ešte odpisovaná). 

 

 

Príklad (nesúlad údajov medzi prílohami ŽoNFP): 

 

o Údaje v predloženej prílohe č. 2 ŽoNFP- Finančná analýza sú v matematickom 

a logickom nesúlade s údajmi uvedenými  prílohe č 6 ŽoNFP- Doplňujúce údaje, 

časť  Kritérium 4.4 - Aká je finančná udržateľnosť projektu?. 

 

3. predloženie príloh ŽoNFP, ktoré sú vydané v elektronickej forme príslušnými orgánmi, 

bez elektronického podpisu zodpovedného pracovníka príslušného orgánu, resp. bez 

dokladu na základe ktorého by bolo možné overiť, že príloha ŽoNFP/dokument bol 

podpísaný elektronickým podpisom. 

 

Príklady:  

 

o Predloženie (vloženie do ITMS2014+) výpisu z registra trestov za člena 

štatutárneho orgánu vydaného niektorým z pracovísk Slovenskej pošty – 

integrované obslužné miesta bez kompletnej osvedčovanej doložky. 

 



    

o Predloženie (vloženie do ITMS2014+) dokumentu preukazujúci oprávnenosť z 

hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie 

bez dokladu, na základe ktorého by  bolo možné overiť, že tento dokument bol 

podpísaný elektronickým podpisom (napr. bez podpisového kontajnera, samostatnej 

elektronickej doložky D.Viewer a pod.) 

 

4. predloženie príloh ŽoNFP, ktoré neboli vyplnené v súlade s inštrukciami na ich 

vyplnenie v zmysle výzvy 

 

Príklady:  

o Príloha č. 2 ŽoNFP- Finančná analýza: 

– vypracovanie finančnej analýzy za dobu (roky), ktorá nie je zhodná s dobou 

ekonomickej životnosti obstaranej investície (majetku, ktorý je predmetom 

projektu), t.j. táto doba nie je zhodná s dobou (rokmi, resp. ich podielmi) počas 

ktorých bude prostredníctvom daňových odpisov daná investícia odpisovaná podľa 

zaradenia do príslušnej odpisovej triedy, 

– nevyplnenie hodnôt v jednotke tis. EUR, 

–  nesprávne vyplnenie roku začiatku realizácie projektu vzhľadom na údaj uvedený 

vo formulári ŽoNFP, časť 9.Harmonogram realizácie aktivít. 

 

o Príloha č. 4 ŽoNFP- Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa: 

- údaje nie sú vyplnené na základe účtovnej závierky, ktorá je požadovaná 

v zmysle výzvy, 

- údaje nie sú vyplnené v súlade s údajmi v príslušnej účtovnej závierke, 

- výška celkových oprávnených výdavkov nie je vyplnená, resp. nie je v  súlade 

s údajmi v prílohe Príloha č. 5 ŽoNFP-Dokumentácia k oprávneným výdavkom. 

 

o Príloha č. 5 ŽoNFP-Dokumentácia k oprávneným výdavkom, záložka „Záznam z 

vykonania  prieskumu trhu“: 

- nie je vyplnená, 

- z dátumu vypracovania cenových ponúk vyplýva, že ku dňu realizácie/vykonania 

prieskumu trhu sú staršie, ako je požadované v zmysle výzvy/prílohy výzvy – 

podmienky oprávnenosti výdavkov, 

- neobsahuje minimálny počet cenových ponúk v zmysle výzvy/ prílohy výzvy – 

podmienky oprávnenosti výdavkov. 

 

o Príloha č. 6 ŽoNFP- Doplňujúce údaje, časť  týkajúca sa hodnotenia kritéria 1.1 - 

Je projekt v súlade s intervenčnou stratégiou operačného programu?“, súlad 

projektu s RIS SK:  

- preukazovanie zamerania projektu na odvetvie SK NACE v inej doméne RIS3 SK 

ako v doméne RIS3 SK, v ktorej sa preukazuje zameranie projektu na produktovú 

líniu, 

- nedostatočné/nerelevantné zdôvodnenie zamerania projektu na príslušné 

odvetvie SK NACE, 

- nedostatočné/nerelevantné preukázanie funkčnej väzby na hlavné odvetvie SK 

NACE (v prípade deklarovania zamerania projektu na vedľajšie odvetvie). 

 

o Príloha č 6 ŽoNFP- Doplňujúce údaje, časť Kritérium 4.4 - Aká je finančná 

udržateľnosť projektu?: 

- nevyplnenie zdôvodnenia nezahrnutia vstupov do finančnej analýzy (FA), 



    

- neuvedenie zdroja, na základe ktorého boli stanovené vstupy do FA, 

- nezahrnutie všetkých typov / druh nákladov v nadväznosti na charakter 

produktu, 

- nerelevantné/nedostatočné preukázanie, resp. popis spôsobu stanovenia 

hodnoty vstupu do FA v prvom roku FA, v ďalších rokoch FA (častokrát len 

veľmi strohé zdôvodnenie, bez matematických a logických prepočtov, 

podkladov, konkrétnej a relevantnej metódy stanovenia), 

- stanovenie hodnoty vstupu do FA v prvom a v poslednom roku bez zohľadnenia 

alikvotnej časti roku v prípade začiatku odpisovania majetku/stanovenia 

začiatku obdobia FA v priebehu roka, 

- zahrnutie nerelevantných výnosov (napr. tržby za tovary, pričom projekt je 

zameraný len na výrobu výrobkov a výstupom je len predaj týchto výrobkov) 

 

 
Zoznam najčastejších chýb vo vzťahu k predkladaniu doplnení na základe výzvy na 

doplnenie ŽoNFP: 

 

1. predloženie (vloženie do ITMS2014+) viacerých verzií doplnených príloh ŽoNFP 

v rámci viacerých podmienok poskytnutia príspevku, t.j. nepredloženie doplnených 

príloh ŽoNFP iba v rámci jednej podmienky poskytnutia príspevku určenej vo výzve. 

 

2. úprava formuláru ŽoNFP v ITMS2014+ a/alebo predloženie (vloženie do ITMS2014+) 

úpravy/doplnenia niektorej z príloh ŽoNFP nad rámec nedostatkov identifikovaných vo 

výzve na doplnenie ŽoNFP (bez relevantného zdôvodnenia ich súvislostí vo vzťahu k 

predmetu výzvy na doplnenie ŽoNFP). 

 

3. neodstránenie, alebo len čiastočné odstránenie identifikovaných nedostatkov vo výzve 

na doplnenie ŽoNFP. 

 

4. nezohľadnenie potreby úpravy formuláru ŽoNFP/príloh ŽoNFP v nadväznosti na ich 

súvis s odstránením nedostatkov identifikovaných vo výzve na doplnenie ŽoNFP. 

 

Príklad:  

 

o Úprava celkovej výšky oprávnených výdavkov v niektorej časti/prílohe ŽoNFP 

v nadväznosti na výzvu na doplnenie ŽoNFP predstavuje potrebu jej úpravy aj vo 

všetkých relevantných častiach formuláru ŽoNFP/prílohách ŽoNFP, v rámci 

ktorých žiadateľ vypĺňal údaj o ich výške.  

 

5. nezohľadnenie potreby úpravy formuláru ŽoNFP/všetkých relevantných príloh ŽoNFP 

v nadväznosti na vecnú/logickú prepojenosť údajov.  

 

Príklad:  

 

o Žiadateľ upravil údaje prílohe č 6 ŽoNFP- Doplňujúce údaje, časť  Kritérium 4.4 - 

Aká je finančná udržateľnosť projektu, avšak nepredložil/neupravil údaje v  rámci 

prílohy č. 2 ŽoNFP -Finančná analýza. 


