
 
 

Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

na podporu teamingových výskumných centier 

mimo Bratislavského kraja 

Kód výzvy:  OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04 

Zmena výzvy na základe: 

 

§ 17 ods. 6 a 7 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 EŠIF“)  

Usmernenia č. 1 sprostredkovateľského orgánu pre operačný 

program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 

zákona o EŠIF mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza 

k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. 

Druh zmeny: 
zmena formálnych náležitostí uvedených v § 17 ods. 2 písm. h) 

zákona o EŠIF 

Časť výzvy dotknutá zmenou: 

Výzva – kapitola 2.8 Splnenie podmienok vyplývajúcich 

z osobitných predpisov – podmienka poskytnutia príspevku 2.8.1 

Podmienka týkajúca sa štátnej pomoci a vyplývajúca zo schém 

štátnej pomoci 

Príloha č. 1 výzvy – Formulár žiadosti o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku – kapitola 14. Zoznam povinných príloh 

žiadosti o NFP, podmienka poskytnutia príspevku 2.8.1 

Podmienka týkajúca sa štátnej pomoci a vyplývajúca zo schém 

štátnej pomoci 

Príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa – kapitola 3. Podmienky 

poskytnutia príspevku, podmienka poskytnutia príspevku 2.8.1 

Podmienka týkajúca sa štátnej pomoci a vyplývajúca zo schém 

štátnej pomoci 

Nová príloha Prílohy č. 2 výzvy – Príručky pre žiadateľa  - č. 2.06 

Prehľad hospodárskeho využitia podporených kapacít 

Príloha č. 1.13 Formuláru ŽoNFP – Preukázanie príspevku projektu 

k RIS3 SK 

Zdôvodnenie vykonanej 

zmeny 

Formálna zmena vyplývajúca z potreby reálneho overovania 

podmienky poskytnutia príspevku 2.8.1 Podmienka týkajúca sa 

štátnej pomoci a vyplývajúca zo schém štátnej pomoci, 

a to v nadväznosti na zverejnenie Metodiky vykazovania ročnej 

kapacity hospodárskych činností, v aktuálne platnom znení, 

na www.opvai.sk (v časti dokumenty/metodické dokumenty 

v gescii MŠVVaŠ SR). Do textácie podmienky poskytnutia 

príspevku bol doplnený text s uvedením konkrétnej prílohy, ktorá 

je zároveň doplnená do výzvy ako nová príloha.  

Z uvedenej metodiky vyplýva povinnosť príjemcu každoročne 

monitorovať a predložiť Výskumnej agentúre výpočet podielu 

hospodárskej činnosti na celkovej ročnej kapacite príslušného 

http://www.opvai.sk/


 

2 
 

subjektu za predchádzajúci kalendárny rok, a to najneskôr 

do 30.4. nasledujúceho kalendárneho roka, prostredníctvom 

vyplnenia prílohy č. 4 Prehľad hospodárskeho využitia 

podporených kapacít danej metodiky. Zároveň je žiadateľ 

povinný tento Prehľad hospodárskeho využitia podporených 

kapacít predložiť Výskumnej agentúre za účelom preukázania 

splnenia podmienky poskytnutia príspevku 2.8.1. 

Prehľad hospodárskeho využitia podporených kapacít je 

doplnený do výzvy ako nová príloha Príručky pre žiadateľa 

s číslom 2.06. 

Príloha č. 1.13 Formuláru ŽoNFP – Preukázanie príspevku projektu 

k RIS3 SK bola zmenená z dôvodu sprístupnenia funkcionalít 

vzorcov a ich prepojenia na jednotlivé bunky, prostredníctvom 

zmeny prílohy (excelu) za prílohu (excel). Uvedená zmena nemá 

vplyv na obsahovú štruktúru, ale na skvalitnenie.  

Dátum platnosti a účinnosti 

usmernenia: 
30.05.2018 

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum 

a inovácie vydáva 30.05.2018 toto usmernenie pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie 

žiadosti o poskytnutie NFP s kódom: OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04 v súvislosti s nasledovnými 

zmenami:  

1. V časti Výzva – kapitola 2.8 Splnenie podmienok vyplývajúcich z osobitných predpisov 

– podmienka poskytnutia príspevku 2.8.1 Podmienka týkajúca sa štátnej pomoci 

a vyplývajúca zo schém štátnej pomoci sa pôvodný text podmienky 

 

2.8.1 

Podmienka týkajúca sa 

štátnej pomoci a 

vyplývajúca zo schém 

štátnej pomoci 

V prípade partnera podliehajúceho Schéme štátnej 

pomoci, sa podmienky týkajúce štátnej pomoci aplikujú 

prostredníctvom: 

o Schémy na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej 

pomoci) MŠVVaŠ v znení dodatku č. 1. 

o V prípade, že partner – podnik využije počas 

implementácie projektu kombináciu viacerých 

kategórií pomoci v zmysle Schémy štátnej pomoci, 

je povinný v jednotlivých aktivitách v ŽoNFP jasne 

definovať uvedenú kategóriu výskumu z vecného, 

časového a finančného hľadiska, pričom v jednej 

aktivite nie je možné uviesť viacero kategórií pomoci. 

Subjekt žiadateľa v rámci projektu realizuje nezávislý 

výskum a vývoj s cieľom rozšíriť poznatky a lepšie 

porozumieť daným témam vrátane spolupráce 

pri výskume a vývoji, ak sa výskumná organizácia alebo 

výskumná infraštruktúra zapájajú do efektívnej 

spolupráce (t. j. príspevok poskytovaný týmto 

organizáciám alebo infraštruktúram nemá charakter 

štátnej pomoci). 

Táto podmienka je splnená, ak na hospodárske činnosti 

sa budú spotrebúvať tie isté vstupy (materiál, zariadenia, 

pracovná sila a fixný kapitál) ako na nehospodárske 

činnosti (príjmy z hospodárskej činnosti sa opätovne 

investujú do základných činností), a v prípade, 
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že kapacita pridelená každoročne na takéto 

hospodárske činnosti nepresiahne 20 % celkovej ročnej 

kapacity príslušnej výskumnej infraštruktúry/organizácie.  

Podmienky, za ktorých sa na financovanie činností 

výskumných organizácií a výskumných infraštruktúr 

vzťahujú pravidlá štátnej pomoci sú bližšie stanovené 

v Schéme na podporu výskumu a vývoja (Schéma 

štátnej pomoci) a v čl. 2.1 Oznámenie Komisie Rámec 

Spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj 

a inovácie (2014/C 198/01).  

Ak partner nedodrží všetky podmienky poskytnutia 

príspevku vyplývajúce zo schémy štátnej pomoci, nesie 

za svoje konanie plnú právnu zodpovednosť. Partner 

zároveň berie na vedomie, že rovnaké právne následky 

nastanú aj v prípade, ak v rámci ním realizovaných 

hlavných aktivít dôjde k poskytnutiu, tzv. nepriamej 

štátnej pomoci alebo k poskytnutiu inej formy výhody, 

ktorá na základe Zmluvy o fungovaní EÚ znamená 

porušenie pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci.  

 

dopĺňa textom 

 

 

2.8.1 

Podmienka týkajúca sa 

štátnej pomoci a 

vyplývajúca zo schém 

štátnej pomoci 

V prípade partnera podliehajúceho Schéme štátnej 

pomoci, sa podmienky týkajúce štátnej pomoci aplikujú 

prostredníctvom: 

o Schémy na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej 

pomoci) MŠVVaŠ v znení dodatku č. 1. 

o V prípade, že partner – podnik využije počas 

implementácie projektu kombináciu viacerých 

kategórií pomoci v zmysle Schémy štátnej pomoci, 

je povinný v jednotlivých aktivitách v ŽoNFP jasne 

definovať uvedenú kategóriu výskumu z vecného, 

časového a finančného hľadiska, pričom v jednej 

aktivite nie je možné uviesť viacero kategórií pomoci. 

Subjekt žiadateľa v rámci projektu realizuje nezávislý 

výskum a vývoj s cieľom rozšíriť poznatky a lepšie 

porozumieť daným témam vrátane spolupráce 

pri výskume a vývoji, ak sa výskumná organizácia alebo 

výskumná infraštruktúra zapájajú do efektívnej 

spolupráce (t. j. príspevok poskytovaný týmto 

organizáciám alebo infraštruktúram nemá charakter 

štátnej pomoci). 

Táto podmienka je splnená, ak na hospodárske činnosti 

sa budú spotrebúvať tie isté vstupy (materiál, zariadenia, 

pracovná sila a fixný kapitál) ako na nehospodárske 

činnosti (príjmy z hospodárskej činnosti sa opätovne 

investujú do základných činností), a v prípade, 

že kapacita pridelená každoročne na takéto 

hospodárske činnosti nepresiahne 20 % celkovej ročnej 

kapacity príslušnej výskumnej infraštruktúry/organizácie. 
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Daný limit sú výskumné organizácie povinné 

monitorovať, a to aj za účtovné obdobie 

predchádzajúce obdobiu pred predložením ŽoNFP 

a predložiť prílohu Príručky pre žiadateľa č. 2.06 Prehľad 

hospodárskeho využitia podporených kapacít spolu 

so ŽoNFP a následne každoročne monitorovať 

prostredníctvom danej prílohy1. 

 

Podmienky, za ktorých sa na financovanie činností 

výskumných organizácií a výskumných infraštruktúr 

vzťahujú pravidlá štátnej pomoci sú bližšie stanovené 

v Schéme na podporu výskumu a vývoja (Schéma 

štátnej pomoci) a v čl. 2.1 Oznámenie Komisie Rámec 

Spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj 

a inovácie (2014/C 198/01).  

Ak partner nedodrží všetky podmienky poskytnutia 

príspevku vyplývajúce zo schémy štátnej pomoci, nesie 

za svoje konanie plnú právnu zodpovednosť. Partner 

zároveň berie na vedomie, že rovnaké právne následky 

nastanú aj v prípade, ak v rámci ním realizovaných 

hlavných aktivít dôjde k poskytnutiu, tzv. nepriamej 

štátnej pomoci alebo k poskytnutiu inej formy výhody, 

ktorá na základe Zmluvy o fungovaní EÚ znamená 

porušenie pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci.  

 

 

2. V časti Príloha č. 1 výzvy – Formulár žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku – kapitola 14. Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP, podmienka 

poskytnutia príspevku 2.8.1 Podmienka týkajúca sa štátnej pomoci a vyplývajúca 

zo schém štátnej pomoci sa pôvodný text podmienky 

 
1.  (2.8.1) Podmienky týkajúce sa 

štátnej pomoci a vyplývajúce zo 

schém štátnej pomoci 

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, 

vrátane všetkých povinných príloh (najmä Prehľad 

o poskytnutej štátnej pomoci príloha formuláru ŽoNFP 

č. 1.08 - ak relevantné) 

 

V prípade naplnenia podmienok v zmysle Schémy 

na podporu výskumu a vývoja, budú oprávnené aktivity 

stanovené touto výzvou poskytovaním štátnej pomoci, 

a teda vo vzťahu k oprávneným aktivitám sa uplatňujú 

pravidlá štátnej pomoci. Ak žiadateľ/partner/prijímateľ 

uvedené pravidlo poruší a nezachová striktne charakter 

svojho projektu, ktorý svojimi aktivitami predstavuje štátnu 

pomoc, nesie za svoje konanie plnú právnu zodpovednosť 

v súvislosti s porušením pravidiel týkajúcich sa štátnej 

pomoci. Žiadateľ/partner/prijímateľ zároveň berie 

na vedomie, že rovnaké právne následky nastanú 

aj v prípade, ak v rámci jeho projektu dôjde k poskytnutiu, 

tzv. nepriamej štátnej pomoci alebo k poskytnutiu inej formy 

výhody, ktorá na základe Zmluvy o fungovaní EÚ znamená 

porušenie pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci. 

Žiadateľ/partner/prijímateľ si je zároveň vedomý, že štátnou 

pomocou sa v tejto súvislosti rozumie každá pomoc 

v akejkoľvek forme, ktorú poskytuje na podnikanie alebo 

                                                        
 
1 Príloha č. 4 dokumentu „Metodika vykazovania ročnej kapacity hospodárskych činností“ 

https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v_gescii_msvvassr/  

https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v_gescii_msvvassr/
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v súvislosti s ním poskytovateľ priamo alebo nepriamo 

z prostriedkov štátneho rozpočtu, zo svojho rozpočtu alebo 

z vlastných zdrojov podniku, pričom však nezáleží na právnej 

forme žiadateľa/partnera/prijímateľa a spôsobe jeho 

financovania.  

dopĺňa textom 

 
2.  (2.8.1) Podmienky týkajúce sa 

štátnej pomoci a vyplývajúce zo 

schém štátnej pomoci 

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, 

vrátane všetkých povinných príloh (najmä Prehľad 

o poskytnutej štátnej pomoci príloha formuláru ŽoNFP 

č. 1.08 - ak relevantné) 

Prehľad hospodárskeho využitia podporených kapacít2 

(príloha príručky pre žiadateľa ŽoNFP č. 2.06) 

 

V prípade naplnenia podmienok v zmysle Schémy 

na podporu výskumu a vývoja, budú oprávnené aktivity 

stanovené touto výzvou poskytovaním štátnej pomoci, 

a teda vo vzťahu k oprávneným aktivitám sa uplatňujú 

pravidlá štátnej pomoci. Ak žiadateľ/partner/prijímateľ 

uvedené pravidlo poruší a nezachová striktne charakter 

svojho projektu, ktorý svojimi aktivitami predstavuje štátnu 

pomoc, nesie za svoje konanie plnú právnu zodpovednosť 

v súvislosti s porušením pravidiel týkajúcich sa štátnej 

pomoci. Žiadateľ/partner/prijímateľ zároveň berie 

na vedomie, že rovnaké právne následky nastanú 

aj v prípade, ak v rámci jeho projektu dôjde k poskytnutiu, 

tzv. nepriamej štátnej pomoci alebo k poskytnutiu inej formy 

výhody, ktorá na základe Zmluvy o fungovaní EÚ znamená 

porušenie pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci. 

Žiadateľ/partner/prijímateľ si je zároveň vedomý, že štátnou 

pomocou sa v tejto súvislosti rozumie každá pomoc 

v akejkoľvek forme, ktorú poskytuje na podnikanie alebo 

v súvislosti s ním poskytovateľ priamo alebo nepriamo 

z prostriedkov štátneho rozpočtu, zo svojho rozpočtu alebo 

z vlastných zdrojov podniku, pričom však nezáleží na právnej 

forme žiadateľa/partnera/prijímateľa a spôsobe jeho 

financovania.  

 

3. V časti Príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa – kapitola 3. Podmienky poskytnutia 

príspevku, podmienka poskytnutia príspevku 2.8.1 Podmienka týkajúca sa štátnej 

pomoci a vyplývajúca zo schém štátnej pomoci sa pôvodný text podmienky 

 
(2.8.1) Podmienky týkajúce sa štátnej 

pomoci a vyplývajúce  

zo schém štátnej pomoci 

Forma preukázania: Žiadosť o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku, vrátane všetkých povinných príloh 

(najmä Prehľad o poskytnutej štátnej pomoci príloha 

formuláru ŽoNFP č. 1.08 - ak relevantné); 

Spôsob overenia: ITMS2014+, 

http://www.antimon.gov.sk/centralny-register-informacny-

system-pre-evidenciu-a-monitorovanie-pomoci-is-semp/, sken 

účtovnej závierky vo forme skenu s čestným vyhlásením – ak 

relevantné 

V prípade naplnenia podmienok v zmysle Schémy 

na podporu výskumu a vývoja, budú oprávnené aktivity 

stanovené touto výzvou poskytovaním štátnej pomoci, a teda 

                                                        
 
2 Príloha č. 4 dokumentu „Metodika vykazovania ročnej kapacity hospodárskych činností“ 

https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v_gescii_msvvassr/  

http://www.antimon.gov.sk/centralny-register-informacny-system-pre-evidenciu-a-monitorovanie-pomoci-is-semp/
http://www.antimon.gov.sk/centralny-register-informacny-system-pre-evidenciu-a-monitorovanie-pomoci-is-semp/
https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v_gescii_msvvassr/
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vo vzťahu k oprávneným aktivitám sa uplatňujú pravidlá 

štátnej pomoci. 

Ak žiadateľ/partner/prijímateľ uvedené pravidlo poruší 

a nezachová striktne charakter svojho projektu, ktorý svojimi 

aktivitami predstavuje štátnu pomoc, nesie za svoje konanie 

plnú právnu zodpovednosť v súvislosti s porušením pravidiel 

týkajúcich sa štátnej pomoci. Žiadateľ/partner/prijímateľ 

zároveň berie na vedomie, že rovnaké právne následky 

nastanú aj v prípade, ak v rámci jeho projektu dôjde 

k poskytnutiu, tzv. nepriamej štátnej pomoci alebo 

k poskytnutiu inej formy výhody, ktorá na základe Zmluvy 

o fungovaní EÚ znamená porušenie pravidiel týkajúcich 

sa štátnej pomoci. Žiadateľ/partner/prijímateľ si je zároveň 

vedomý, že štátnou pomocou sa v tejto súvislosti rozumie 

každá pomoc v akejkoľvek forme, ktorú poskytuje 

na podnikanie alebo v súvislosti s ním poskytovateľ priamo 

alebo nepriamo z prostriedkov štátneho rozpočtu, zo svojho 

rozpočtu alebo z vlastných zdrojov podniku, pričom však 

nezáleží na právnej forme žiadateľa/partnera/prijímateľa 

a spôsobe jeho financovania. 

Žiadateľ do tejto PPP v ITMS2014+ nevloží žiadnu prílohu.  

 

Podmienka bude posudzovaná v rámci administratívneho 

overenia. 

dopĺňa textom 

 
(2.8.1) Podmienky týkajúce sa štátnej 

pomoci a vyplývajúce  

zo schém štátnej pomoci 

Forma preukázania: Žiadosť o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku, vrátane všetkých povinných príloh 

(najmä Prehľad o poskytnutej štátnej pomoci príloha 

formuláru ŽoNFP č. 1.08 - ak relevantné); 

Prehľad hospodárskeho využitia podporených kapacít3 

(príloha príručky pre žiadateľa ŽoNFP č. 2.06); 

 

Spôsob overenia: ITMS2014+, 

http://www.antimon.gov.sk/centralny-register-informacny-

system-pre-evidenciu-a-monitorovanie-pomoci-is-semp/, sken 

účtovnej závierky vo forme skenu s čestným vyhlásením – ak 

relevantné 

V prípade naplnenia podmienok v zmysle Schémy 

na podporu výskumu a vývoja, budú oprávnené aktivity 

stanovené touto výzvou poskytovaním štátnej pomoci, a teda 

vo vzťahu k oprávneným aktivitám sa uplatňujú pravidlá 

štátnej pomoci. 

Ak žiadateľ/partner/prijímateľ uvedené pravidlo poruší 

a nezachová striktne charakter svojho projektu, ktorý svojimi 

aktivitami predstavuje štátnu pomoc, nesie za svoje konanie 

plnú právnu zodpovednosť v súvislosti s porušením pravidiel 

týkajúcich sa štátnej pomoci. Žiadateľ/partner/prijímateľ 

zároveň berie na vedomie, že rovnaké právne následky 

nastanú aj v prípade, ak v rámci jeho projektu dôjde 

k poskytnutiu, tzv. nepriamej štátnej pomoci alebo 

k poskytnutiu inej formy výhody, ktorá na základe Zmluvy 

o fungovaní EÚ znamená porušenie pravidiel týkajúcich 

                                                        
 
3 Príloha č. 4 dokumentu „Metodika vykazovania ročnej kapacity hospodárskych činností“ 

https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v_gescii_msvvassr/  

http://www.antimon.gov.sk/centralny-register-informacny-system-pre-evidenciu-a-monitorovanie-pomoci-is-semp/
http://www.antimon.gov.sk/centralny-register-informacny-system-pre-evidenciu-a-monitorovanie-pomoci-is-semp/
https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v_gescii_msvvassr/
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sa štátnej pomoci. Žiadateľ/partner/prijímateľ si je zároveň 

vedomý, že štátnou pomocou sa v tejto súvislosti rozumie 

každá pomoc v akejkoľvek forme, ktorú poskytuje 

na podnikanie alebo v súvislosti s ním poskytovateľ priamo 

alebo nepriamo z prostriedkov štátneho rozpočtu, zo svojho 

rozpočtu alebo z vlastných zdrojov podniku, pričom však 

nezáleží na právnej forme žiadateľa/partnera/prijímateľa 

a spôsobe jeho financovania. 

Podmienky, za ktorých sa na financovanie činností 

výskumných organizácií a výskumných infraštruktúr vzťahujú 

pravidlá štátnej pomoci sú bližšie stanovené v Schéme 

na podporu výskumu a vývoja (Schéma štátnej pomoci) 

a v čl. 2.1 Oznámenie Komisie Rámec pre štátnu pomoc 

na výskum, vývoj a inovácie (2014/C 198/01). Na účely tohto 

rámca bude podľa Komisie táto podmienka splnená, 

ak na hospodárske činnosti sa budú spotrebúvať tie isté 

vstupy (materiál, zariadenia, pracovná sila a fixný kapitál) ako 

na nehospodárske činnosti (príjmy z hospodárskej činnosti 

sa opätovne investujú do základných činností), a v prípade, 

že kapacita pridelená každoročne na takéto hospodárske 

činnosti nepresiahne 20 % celkovej ročnej kapacity príslušnej 

výskumnej organizácie/ infraštruktúry. Daný limit sú výskumné 

organizácie povinné monitorovať a to aj za účtovné obdobie 

predchádzajúce obdobiu pred predložením ŽoNFP a predložiť 

prílohu Príručky pre žiadateľa č. 2.06 Prehľad hospodárskeho 

využitia podporených kapacít spolu so ŽoNFP a následne 

každoročne monitorovať prostredníctvom danej prílohy4. 

Žiadateľ do tejto PPP v ITMS2014+ nevloží žiadnu prílohu. 

Žiadateľ/partner do tejto PPP v ITMS2014+ nevloží žiadnu 

prílohu, ale uvedenú prílohu vloží každý samostatne za seba 

do PPP s názvom Podmienka oprávnenosti žiadateľa (právna 

forma) alebo Podmienka oprávnenosti partnera (právna 

forma). 

Podmienka bude posudzovaná v rámci administratívneho 

overenia. 

4. V časti Príloha č. 2 Príručka pre žiadateľa sa medzi pôvodné prílohy 

dopĺňa nová príloha 

č 2.06 Prehľad hospodárskeho využitia kapacít 

 

5. V časti Príloha č.1 výzvy Formuláru ŽoNFP sa pôvodná príloha  

 

č. 1.13 Preukázanie príspevku projektu k RIS3 SK 

 

nahrádza prílohou 

 

č. 1.13 Preukázanie príspevku projektu k RIS3 SK 

 

                                                        
 
4 Príloha č. 4 dokumentu „Metodika vykazovania ročnej kapacity hospodárskych činností“ 

https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v_gescii_msvvassr/ 

https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v_gescii_msvvassr/

