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Stromová 1,  813 30 Bratislava 1 

sekcia štrukturálnych fondov EÚ 

odbor platieb projektov 

 

 

                 - podľa rozdeľovníka – 

 

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava 

 2017- 15576/52832:2 -35FO Ing. Martin Jamnický/59374543 6.11.2017 

                                             martin.jamnicky@minedu.sk 

Vec 

Hraničné termíny pre vysporiadanie finančných vzťahov v roku 2017 

 

V nadväznosti na aktualizáciu č. 3.1. Usmernenia MFSR č. 2/2009-U k postupu 

financovania projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné 

hospodárstvo v súvislosti s ukončením rozpočtového roka a vzhľadom na špecifiká rozpočtových 

pravidiel a informačných systémov ITMS, ITMS2014+, ISUF, RIS, IS Štátnej pokladnice, je 

potrebné aby prijímatelia, ako RO/SO dodržiavali pri vysporiadaní finančných vzťahov nasledovné 

termíny a zásady. 

Programové obdobie 2007 – 2013 

Prijímateľ: 

Ak sa prijímateľ rozhodne uhradiť identifikované nezrovnalosti v rámci svojej lehoty na 

vrátenie uvedenej v zaslanej žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov(ŽoV) ešte v roku 2017, 

prosíme vykonať úhradu najneskôr do 27.12.2017 na účty uvedené v ŽoV. Prijímateľ je zároveň 

povinný vystaviť ku každému vráteniu oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov (OoVFV) 

a zaslať písomne na RO/SORO (aj k vráteniam z vlastnej iniciatívy). 

 

Riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (RO/SORO): 

RO/SORO je povinný zaevidovať OoVFV k nezrovnalostiam a finančným vyrovnaniam 

prijatým na účty PJ do 31.12.2017 v  ITMS do stavu „oznámenie rozpísané“ a zaslať na PJ písomne 

najneskôr do 5.1.2018. 

 

 

http://www.minedu.sk/
mailto:martin.jamnicky@minedu.sk
http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=7398
http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=7398
http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=7398


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Telefón Internet Bankové spojenie IČO 

+421 2/59 374 111 www.minedu.sk  SK8081800000007000065236  00164381 

Programové obdobie 2014 – 2020 

 

Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou(ŠRO), vráti nepoužité finančné 

prostriedky, t.j. ak ešte nedošlo k čerpaniu limitov zálohovej platby, rozpočtovým opatrením na PJ 

v termíne do 06.12.2017, a to konkrétne zaevidovaním pohľadávkového dokladu 

v ITMS2014+. V prípade, ak už došlo k čerpaniu limitov, a teda použitiu zálohovej platby,  

a prijímateľovi RO/SO zaslal ŽoV, prijímateľ uhradí svoj záväzok na účty uvedené v ŽoV 

najneskôr do 27.12.2017, ak sa rozhodne vysporiadať svoj záväzok ešte v roku 2017.  

 

Prijímateľ, ktorý nie je štátnou rozpočtovou organizáciou, a bola mu zo strany RO/SO 

zaslaná ŽoV a rozhodne sa vysporiadať svoj záväzok ešte v roku 2017, prosíme vykonať úhradu 

najneskôr do 6.12.2017, ak je v ŽoV uvedený účet PJ SK88 8180 0000 0070 0053 8937(výdavkový 

účet PJ) a do 27.12.2017, ak je v ŽoV uvedený účet PJ SK41 8180 0000 0070 0053 8910(príjmový 

účet PJ). 

 

Nakoľko PJ viaže dňa 11.12.2017 nevyčerpaný rozpočet príjmov i výdavkov podľa            

§8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, budú prijaté prostriedky pripísané na výdavkový účet PJ                            

SK88 8180 0000 0070 0053 8937 po 6.12.2017 vrátené späť prijímateľovi ako mylná platba. 

 

V záujme čo najefektívnejšieho ukončenia rozpočtového roka prosím riadiaci 

orgán/sprostredkovateľský orgán o informovanie o uvedených skutočnostiach Vašich zamestnancov 

a hlavne prijímateľov nenávratného finančného príspevku. 

 

S pozdravom 

 

            v. r. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                 Ing. Denis Knotka 

                   riaditeľ odboru 
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Rozdeľovník: 

 

Ing. Dagmar Hrudkayová 

poverená riadením odboru 

Odbor prierezových činností 

TU 

 

Ing. Roman Hegedüš 

riaditeľ odboru 

Odbor pre programy EFRR 

TU 

 

Mgr. Stanislav Gernic 

riaditeľ odboru  

Odbor pre programy ESF 

TU 

 

Ing. Peter Baláž 

riaditeľ odboru 

Odbor technickej pomoci a podporných činností prijímateľa 

TU 

 

PhDr. Lenka Vavreková, PhD. 

riaditeľka sekcie 

Sekcia implementácie OP Výskum a inovácie 

Výskumná agentúra 

Sliačska 1 

831 02 Bratislava 

 

Mgr. Daniel Kuchta 

riaditeľ odboru 

Odbor udržateľnosti Operačný program Vzdelávanie a Operačný  program Výskum a vývoj 

Výskumná agentúra 

Sliačska 1 

831 02 Bratislava 
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