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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02 (ďalej len „Usmernenie č. 1“) je zabezpečenie 
optimalizácie výzvy vo vzťahu k informáciám týkajúcim sa spôsobu vypracovania povinnej prílohy 
č. 16 ŽoNFP – Finančná analýza. 

Usmernením č. 1 sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie (ďalej aj “SO 
pre OP VaI“) v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z 
európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
,,zákon o príspevku z EŠIF“) mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza 
k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

Zmena Prílohy č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy na 
predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02 (ďalej aj „Príručka pre 
žiadateľa“). 

V rámci Príručky pre žiadateľa bola vykonaná úprava inštrukcie týkajúcej sa vypracovania povinnej 
prílohy č. 16 ŽoNFP – Finančná analýza. Dôvodom bola oprava ustanovenia týkajúceho sa osobných 
nákladov, ktoré vstupujú ako prevádzkové náklady do výpočtu finančnej analýzy projektu. V zmysle 
upraveného znenia sú za osobné náklady považované náklady na zamestnancov a zmluvy uzatvorené 
podľa zákonníka práce, ktorí vykonávajú práce súvisiace s realizovaným projektom (napr. obsluha 
zariadenia), pričom ide o celkovú cenu práce (t.j. hrubá mzda a odvody za zamestnancov). Zároveň 
bola v tejto časti odstránená zjavná chyba v písaní vzťahujúca sa informáciám uvádzaným vo vzťahu 
k tabuľke č. V - Výpočet miery výnosovosti. 

Usmernením č. 1 sa v plnom rozsahu nahrádza príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa 
o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaI-
MH/DP/2016/1.2.2-02, verzia č. 1 na verziu č. 2. 

Uvedený dokumenty sú zverejnené v úplnom znení, ako aj vo forme so sledovaním vykonaných 

zmien na webovom sídle www.opvai.sk. 

 

ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽONFP 

Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 26. augusta 2016.  

Zmeny vykonané Usmernením č. 1 sa vzťahujú na všetky predložené ŽoNFP, o ktorých nebolo ku dňu 
zverejnenia tohto usmernenia rozhodnuté vydaním rozhodnutia o ŽoNFP, ako aj na všetky ŽoNFP 
predložené po zverejnení Usmernenia č. 1. 

Žiadateľom, ktorí doručia ŽoNFP na SIEA pred nadobudnutím účinnosti Usmernenia č. 1 a ktorých sa 
zmena podľa odseku vyššie týka, bude umožnené zmeniť ŽoNFP. SIEA písomne informuje dotknutých 
žiadateľov o možnosti a potrebnom rozsahu zmeny/doplnenia ŽoNFP za účelom jej zosúladenia so 
zmenami vykonanými Usmernením č. 1. Lehota na zmenu alebo doplnenie žiadosti o NFP je 10 
pracovných dní od doručenia písomnej informácie o možnosti vykonania zmeny/doplnenia ŽoNFP 
žiadateľovi. 

http://www.opvai.sk/

