
 

Usmernenie č. 1/2017 pre prijímateľov OP VaI  

Kód výzvy:  OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02 

Predmet usmernenia: Pozastavenie poskytovania NFP 

Dátum platnosti a účinnosti 

usmernenia: 
24.11.2017 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán  

pre Operačný program Výskum a Inovácie (ďalej len „RO pre OP VaI“) listom zo dňa  

08. 08. 2017, č. 2017/12066-1:35YO-36778 požiadal Výskumnú agentúru (ďalej len „VA“) ako 

sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie o pozastavenie 

procesu zazmluvňovania a implementácie v rámci výzvy OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02 (ďalej 

len „PVVC“),  

RO pre OP VaI zároveň listom zo dňa 24. 08. 2017, č. 2017/12066-2:35Y0-39406 požiadal VA 

ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie o pozastavenie 

poskytovania nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) vrátane všetkých 

procesov s tým súvisiacich v rámci výzvy PVVC, a to podľa článku 8 ods. 6 písm. f) alebo g) 

VZP. 

V zmysle vyššie uvedeného môže poskytovateľ pozastaviť poskytovanie nenávratného 

finančného príspevku v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na 

úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej prijímateľ podal žiadosť o poskytnutie NFP, bez ohľadu 

na porušenie právnej povinnosti prijímateľom alebo v prípade, ak je projekt predmetom 

výkonu auditu alebo kontroly na úrovni poskytovateľa a zistenia počas prebiehajúceho 

auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie 

poskytovania NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti prijímateľom. 

V nadväznosti na vyššie uvedené, VA listom zo dňa 04. 09. 2017 oznámila prijímateľom 

skutočnosť, že RO pre OP VaI usmernením požiadal VA o pozastavenie poskytovania NFP 

v rámci výzvy PVVC. Doručením tohto oznámenia prijímateľovi nastali účinky pozastavenia 

poskytovania NFP, ktoré budú trvať až do odstránenia vystavenej Nezrovnalosti. 

Účinky pozastavenia poskytovania NFP nastávajú doručením oznámenia pozastavenia 

poskytovania NFP, čo znamená, že poskytovateľ neposkytuje od tohto dňa prijímateľovi NFP, 

a to aj v prípade, ak už prijímateľ predložil VA dokumentáciu súvisiacu s realizáciou aktivít 

projektu.  

 

Na základe vyššie uvedeného Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán  

pre operačný program Výskum a inovácie vydáva usmernenie pre prijímateľov, ktorým  

sa v čase pozastavenia implementácie objasňujú postupy vykonávaných  procesov: 

  

Žiadosť o zmenu projektu 

Doručené žiadosti o zmenu projektu VA príjme a riadne zaeviduje v zmysle interných 

postupov, avšak nevyzve prijímateľov na doplnenie žiadosti o zmenu projektu a neinformuje 

prijímateľov o schválení/neschválení žiadosti o zmenu projektu. Uvedená žiadosť o zmenu 

projektu bude posúdená až po oznámení zrušenia pozastavenia poskytovania NFP. 



Vyššie uvedený postup sa bude uplatňovať aj pre žiadosti o zmenu projektu, ktoré boli 

doručené na VA pred dátumom 8.8.2017, nakoľko lehoty na ich vybavenie, ktoré mali  

uplynúť po tomto dátume, pozastavením procesov v rámci výzvy neplynú, preto budú 

vybavené po ukončení pozastavenia poskytovania NFP. Predmetný postup sa uplatňuje 

z dôvodu, že VA bola dňa 24. 08. 2017 oboznámená listom RO pre OP VaI o zaevidovaní 

systémovej nezrovnalosti č. 313PO170003 a požiadaná pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane 

všetkých procesov s tým súvisiacich. 

Žiadosť o platbu 

Doručené žiadosti o platbu VA príjme a riadne zaeviduje v zmysle interných postupov, avšak 

nevyzve prijímateľov na doplnenie údajov prostredníctvom Výzvy na doplnenie/zmenu 

žiadosti o platbu a neinformuje prijímateľov o výsledku kontroly žiadosti o platbu zaslaním 

Návrhu čiastkovej správy/Návrh správy z kontroly resp. Čiastkovej správy/Správy z kontroly. 

Uvedená žiadosť o platbu bude posúdená až po oznámení zrušenia pozastavenia 

poskytovania NFP. 

Vyššie uvedený postup sa bude uplatňovať aj pre žiadosti o platbu, ktoré boli doručené               

na VA pred dátumom 8.8.2017, nakoľko lehoty na ich vybavenie, ktoré mali  uplynúť po 

tomto dátume, pozastavením procesov v rámci výzvy neplynú, preto budú vybavené po 

ukončení pozastavenia poskytovania NFP. Predmetný postup sa uplatňuje z dôvodu, že VA 

bola dňa 24. 08. 2017 oboznámená listom RO pre OP VaI o zaevidovaní systémovej 

nezrovnalosti č. 313PO170003 a požiadaná pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých 

procesov s tým súvisiacich. 

Verejné obstarávanie 

V prípade vyhlásených verejných obstarávaní pred pozastavením poskytovania NFP, je                

na rozhodnutí prijímateľa, či v predmetnom  verejnom obstarávaní bude pokračovať,                    

či predmetné verejné obstarávanie pozastaví alebo zruší. Pokiaľ sa prijímateľ rozhodne 

pokračovať vo verejnom obstarávaní počas pozastavenia poskytovania NFP, výdavky 

súvisiace s predmetným verejným obstarávaním budú považované za neoprávnené, 

v zmysle článku 8 ods. 9 Všeobecných zmluvných podmienok(ďalej len „VZP“). Všetky 

výdavky, ktoré prijímateľ vynakladá počas obdobia pozastavenia projektu a ktoré by inak 

boli oprávnené, budú považované za neoprávnené, pretože nevznikli počas realizácie aktivít 

projektu. 

Doručenú dokumentáciu k verejnému obstarávaniu VA príjme a riadne zaeviduje v zmysle 

interných postupov, avšak nevyzve prijímateľov na doplnenie údajov prostredníctvom 

Žiadosti o doplnenie/vysvetlenie/opravu dokumentácie k verejnému obstarávaniu                         

a neinformuje prijímateľov o výsledku kontroly verejného obstarávania zaslaním Návrhu 

správy/ správy z kontroly. Uvedená dokumentácia k verejnému obstarávaniu bude posúdená 

až po oznámení zrušenia pozastavenia poskytovania NFP. 

Vyššie uvedený postup sa bude uplatňovať aj pre verejné obstarávania, ktoré boli doručené 

na VA pred dátumom 8.8.2017, nakoľko lehoty na ich vybavenie, ktoré mali  uplynúť                       

po tomto dátume, pozastavením procesov v rámci výzvy neplynú, preto budú vybavené                        

po ukončení pozastavenia poskytovania NFP. Predmetný postup sa uplatňuje z dôvodu,               

že VA bola dňa 24. 08. 2017 oboznámená listom RO pre OP VaI o zaevidovaní systémovej 

nezrovnalosti č. 313PO170003 a požiadaná pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých 

procesov s tým súvisiacich. 

 

 



Realizácia aktivít projektu 

V prípade nárokovania výdavkov súvisiacich s realizáciou aktivít projektu prebiehajúcich 

pred pozastavením poskytovania NFP, budú tieto výdavky považované za oprávnené  

do dňa doručenia oznámenia prijímateľovi. Pri posudzovaní oprávnenosti výdavkov je 

rozhodujúce, či výdavok je vynaložený a skutočne uhradený počas obdobia oprávnenosti 

výdavkov.  

V prípade nárokovania výdavkov súvisiacich s realizáciou aktivít projektu prebiehajúcich 

v čase pozastavenia poskytovania NFP, budú tieto výdavky považované za neoprávnené. 

Všetky výdavky, ktoré prijímateľ vynakladá počas obdobia pozastavenia projektu a ktoré by 

inak boli oprávnené, budú považované za neoprávnené, pretože nevznikli počas realizácie 

aktivít projektu, v zmysle článku 8 ods. 10 VZP s výnimkou uvedenou v článku 8 ods. 6 písm. 

c) VZP. Podstata uvedenej výnimky spočíva aj v tom,  že mzda zamestnanca, ktorá vznikla 

počas doby oprávnenosti výdavkov, ale jeho úhrada bola vykonaná v čase trvania účinkov 

pozastavenia, je v zmysle predmetnej výnimky oprávneným výdavkom projektu. 

V čase pozastavenia poskytovania NFP nie je prijímateľ povinný doručiť VA Harmonogram 

finančnej realizácie projektu. V prípade obnovenia poskytovania NFP bude obdobie 

realizácie aktivít projektu upravené  aktualizáciou harmonogramu projektu uvedeného v 

Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP) tak, že sa predlží doba realizácie aktivít projektu, pri 

dodržaní podmienok a ustanovení definovaných výzvou PVVC. 

Vyhlásenie o začatí realizácie aktivít projektu je prijímateľ povinný zaslať VA v prípade, ak 

s realizáciou aktivít/aktivity začal pred pozastavením poskytovania NFP. Ak prijímateľ začne 

s realizáciou aktivít/aktivity počas pozastavenia poskytovania NFP, výdavky súvisiace 

s realizáciou aktivít/aktivity projektu budú považované za neoprávnené. Všetky výdavky, 

ktoré prijímateľ vynakladá počas obdobia pozastavenia projektu a ktoré by inak boli 

oprávnené, budú považované za neoprávnené, pretože nevznikli počas realizácie aktivít 

projektu. 

Žiadosti a iné písomnosti 

V prípade doručenia akýchkoľvek žiadostí a iných písomností týkajúcich sa realizácie aktivít 

projektu (ďalej len „písomnosti“), VA tieto písomnosti zaeviduje v súlade s internými postupmi, 

avšak prijímateľa o tejto skutočnosti neinformuje, resp. prípadné vyjadrenie k uvedeným 

písomnostiam budú zaslané prijímateľovi až po oznámení zrušenia pozastavenia poskytovania 

NFP. 

Vyššie uvedený postup sa bude uplatňovať aj pre písomnosti, ktoré boli doručené na VA pred 

dátumom 8.8. 2017, nakoľko lehoty na ich vybavenie, ktoré mali  uplynúť po tomto dátume, 

pozastavením procesov v rámci výzvy neplynú, preto budú vybavené po ukončení 

pozastavenia poskytovania NFP. Predmetný postup sa uplatňuje z dôvodu, že VA bola dňa 

24. 08. 2017 oboznámená listom RO pre OP VaI o zaevidovaní systémovej nezrovnalosti          

č. 313PO170003 a požiadaná pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým 

súvisiacich. 

 

 

 

 

 



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE  

Prijímatelia zo strany VA budú o zrušení pozastavenia poskytovania NFP oboznámení 

listom.  

Účinky pozastavenia poskytovania NFP nastali doručením oznámenia Prijímateľom 

listom zo dňa 04. 09. 2017, pričom výdavky, ktoré prijímateľom vznikli odo dňa 

doručenia oznámenia o pozastavení poskytovania NFP, sú neoprávnené v súlade 

s čl. 8, ods. 9 VZP. 

Pri posudzovaní oprávnenosti výdavkov je rozhodujúce, či výdavok je vynaložený a 

skutočne uhradený počas obdobia oprávnenosti výdavkov. 

Prijímateľov upozorňujeme, že všeobecné obdobie oprávnenosti výdavkov v zmysle 

výzvy PVVC, t.j. začiatočný ako aj konečný dátum oprávnenosti výdavkov, kedy 

výdavok musí skutočne vzniknúť a byť uhradený prijímateľom je medzi 1. januárom 

2014 a 30. júnom 2023.  

VA upozorňuje prijímateľov, že po doručení oznámenia o pozastavení poskytnutia 

NFP (zo dňa 04.09.2017) bude stav projektu v systéme ITMS2014+ posunutý do stavu 

„Zmluva uzavretá – pozastavenie realizácie projektu“. 


