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1. ÚVOD 
 
 

1.1 Cieľ  príručky 
 

Sociálna implementačná agentúra (ďalej len „SIA“) ako Sprostredkovateľský orgán 
pod riadiacim orgánom (ďalej len „SORO“) Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVR SR“) vydáva túto príručku s cieľom oboznámiť 
žiadateľa s  podmienkami poskytnutia pomoci, so spôsobom predkladania a vyplnenia 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“ resp. „žiadosť“), 
s povinnosťami prijímateľa v oblasti implementácie projektu, ako aj o postupoch pri 
obstarávaní.  

 
Okrem informácií, ktoré sú obsiahnuté v tejto príručke je však potrebné, aby sa 

žiadateľ oboznámil s príslušnými časťami Operačného programu Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia (ďalej len „OP ZaSI“), Programového manuálu k OP ZaSI,  hodnotiacimi a 
výberovými kritériami a inými dokumentami.  

 
OP ZaSI je referenčný dokument, na základe ktorého bude v programovom období 

2007 – 2013 poskytovaná podpora v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, zvyšovania 
zamestnanosti, zvyšovania sociálnej inklúzie a budovania kapacít. Podpora bude 
poskytovaná z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (ďalej len „ESF“) 
a z prostriedkov štátneho rozpočtu SR. Dokument definuje globálny cieľ, hlavné ciele, 
prioritné osi, opatrenia, rámcové aktivity a aktivity, ktoré budú podporované na celom 
území Slovenskej republiky. 

Prostredníctvom dvoch cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť 
a zamestnanosť bude podpora rozdelená medzi regióny podľa ich ekonomickej 
výkonnosti.  

OP ZaSI je vypracovaný v súlade s nariadeniami k štrukturálnym fondom a so 
zameraním Národného strategického referenčného rámca na roky 2007 – 2013 (ďalej len 
„NSRR“). Pri formovaní jeho obsahu vychádzali tvorcovia z potreby zharmonizovať 
nastavenie operačného programu s ostatnými strategickými dokumentmi zameranými na 
oblasť zamestnanosti a sociálnej inklúzie. 
 

OP ZaSI, Programový manuál k OP ZaSI a hodnotiace a výberové kritériá sú 
zverejnené na web-stránke ESF – www.esf.gov.sk a taktiež zverejnené na web-stránke 
SIA – www.sia.gov.sk.  
 
 
 

1.2 Definícia pojmov 
 

 
a) Dopytovo orientovaný projekt – projekt, pri ktorom sa predkladatelia projektov 

uchádzajú o podporu zo ŠF na základe výzvy na predkladanie projektov. Medzi 
predkladateľov patria inštitúcie verejného, súkromného a tretieho sektora.  

 
b) Európsky sociálny fond (ďalej „ESF“) - finančný nástroj štrukturálnej a regionálnej 

politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu pomoci na posilnenie ekonomickej a 
sociálnej súdržnosti zlepšovaním podmienok pre zamestnanosť a tvorbu pracovných 
príležitostí, podporou vyššej úrovne zamestnanosti a väčšieho počtu a lepších 
pracovných miest cestou podpory politík členských krajín s cieľom dosiahnuť plnú 
zamestnanosť, kvalitu a produktivitu práce, propagovať sociálne začleňovanie 
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(inklúziu) vrátane prístupu znevýhodnených ľudí k práci, a  znižovať národné, 
regionálne a miestne rozdiely (čl. 2 Nariadenia ES 1081/2006). 

 
c) Indikátor (ukazovateľ) – merateľný ukazovateľ, ktorý umožňuje monitorovať 

realizáciu programu, prioritnej osi, opatrenia a projektu a hodnotiť jeho výkonnosť 
vzhľadom na stanovený cieľ. Nástroj na meranie dosiahnutia cieľa, mobilizácie 
zdrojov, dosiahnutých výsledkov, meranie kvality alebo kontextovej premennej. 
Ukazovateľ je tvorený definíciou, jednotkou, časovým vymedzením, počiatočnou 
hodnotou a požadovanou hodnotou. 

 
d) IT monitorovací systém (ďalej „ITMS“) – informačný systém, spravovaný 

a vyvíjaný centrálnym koordinačným orgánom (ďalej „CKO“) v spolupráci s riadiacimi 
orgánmi, certifikačným orgánom a orgánom auditu, ktorý zabezpečí evidenciu údajov 
o NSRR, všetkých operačných programoch, projektoch, overeniach, kontrolách 
a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých 
procesov spojených s implementáciou štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. 
Zabezpečuje komunikáciu s databázou SFC2007 EK, monitorovacími systémami 
okolitých členských krajín, ako aj prijímateľmi. Poskytuje prepojenie s Informačným 
systémom účtovníctva fondov (ISUF). Každý žiadateľ môže získať prístup do ITMS 
prostredníctvom portálu http://www.itms.sk, o ktorom bude včas informovaný. 
 

e) Národný strategický referenčný rámec (ďalej „NSRR“) - národný referenčný 
dokument o národnej stratégii rozvoja pripravený v zmysle čl. 27 Nariadenia Rady ES 
1083/2006 predstavujúci referenčný nástroj na prípravu programovania fondov cez 
operačné programy v súlade so Strategickými usmerneniami Spoločenstva. 

  
f) Nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) - suma finančných prostriedkov 

poskytnutá prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o 
poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so 
zákonom 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 
g) Neoprávnené výdavky - sú výdavky, ktoré vznikli mimo obdobia oprávnenosti 

výdavkov alebo boli predmetom financovania inej nenávratnej pomoci alebo spadajú 
do účtovnej kategórie neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov OP alebo 
nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu projektu alebo sú 
v rozpore so zmluvou o poskytnutí NFP 

 
h) Nezrovnalosť (iregularita) - akékoľvek porušenie ustanovení práva spoločenstva 

vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je 
alebo by bolo poškodenie všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev alebo 
rozpočtov nimi spravovaných, buď zmenšením, alebo stratou 

 
i) Opatrenie - prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná 

os operačného programu, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý 
umožňuje financovanie projektov.  

 
j) Operačný program - dokument predložený členským štátom a schválený EK, ktorý 

určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať 
s pomocou fondu alebo v prípade cieľa 1 z Kohézneho fondu a ERDF. 

 
k) Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré boli skutočne vynaložené v rámci obdobia 

stanoveného v rozhodnutí o poskytnutí pomoci vo forme nákladov alebo výdavkov 
prijímateľa a ktoré boli vynaložené na operácie vybrané na podporu v rámci 
operačných programov v súlade s kritériami výberu a obmedzeniami stanovenými 
nariadeniami Rady (ES)  č. 1083/2006, nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1080/2006, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 
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a nariadením Rady (ES) č. 1084/2006. Oprávnené výdavky pre projekty generujúce 
príjem upravuje čl. 55 naradenia Rady (ES) č. 1083/2006. V podmienkach SR za 
stanovenie minimálnych štandardov k oprávnenosti výdavkov zodpovedá centrálny 
koordinačný orgán.  

 
l) Oprávnenosť - je charakterizovaná ako súlad parametrov projektu (predkladateľ, 

prioritná téma, cieľová skupina, oblasť, región, výdavky) so skupinou kritérií 
vymedzených výzvou na predkladanie žiadostí o NFP 

 
m) Prijímateľ (Beneficiary) - orgán, organizácia, právnická osoba, fyzická osoba alebo 

administratívna jednotka, ktorej sú za účelom realizácie projektu alebo operácie 
poskytované prostriedky štátneho rozpočtu určené na spolufinancovanie a prostriedky 
zo štrukturálnych fondov alebo Kohézneho fondu.  

 
n) Prioritná os – priorita - jedna z priorít stratégie v operačnom programe, ktorá sa 

skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými 
cieľmi. 

 
o) Programový manuál - dokument na národnej úrovni vypracovaný riadiacim 

orgánom pre každý operačný program cieľa Konvergencia a cieľa Regionálna 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť, prostredníctvom ktorého sa realizuje stratégia 
a priority pomoci, obsahujúci podrobné prvky na úrovni opatrení. 

 
p) Riadiaci orgán (RO) – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo 

súkromný orgán určený členským štátom, ktorý je zodpovedný za riadenie 
operačného programu. Riadiaci orgán je menovaný pre každý operačný program. 
V podmienkach SR určuje jednotlivé riadiace orgány vláda SR. 

 
q) Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SORO) - verejný alebo 

súkromný orgán konajúci v zodpovednosti riadiaceho orgánu, alebo vykonávajúci 
úlohy v mene riadiaceho orgánu. Rozsah a definovanie úloh sprostredkovateľského 
orgánu pod riadiacim orgánom je v kompetencii riadiaceho orgánu a tvorí súčasť 
splnomocnenia o delegovaní právomocí (podrobná zmluva medzi RO a SORO). 
V prípade OP ZaSI sú SORO Sociálna implementačná agentúra (SIA) a Fond 
sociálneho rozvoja (FSR) 

 
r) Štatistická klasifikácia ekonomických činností (ďalej aj „ŠKEČ“) - číselník 

štatistickej klasifikácie ekonomických činností, ktorý obsahuje zoznam pracovných 
činností, ktoré sú vykonávané tak kolektívom ako aj  individuálnymi subjektmi 
korešpondujúci s klasifikáciou ekonomických činností EU  NACE 

 
s) Štrukturálne fondy (ŠF) - nástroje štrukturálnej politiky ES využívané na 

dosiahnutie jej cieľov. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho 
rozvoja a Európsky sociálny fond. 

 
t) Vlastné zdroje prijímateľa - finančné prostriedky, ktorými sa podieľa prijímateľ na 

financovaní projektu v stanovenej výške a určenom podiele. Za tieto zdroje sa 
považujú aj tie prostriedky, ktoré prijímateľ získal z iného zdroja (okrem zdroja 
štátneho rozpočtu), ako napr. úver z banky alebo príspevok tretej osoby.  

 
u) Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - podrobná zmluva 

o podpore projektu financovaného zo štrukturálnych fondov alebo Kohézneho fondu 
a štátneho rozpočtu uzatvorená medzi riadiacim orgánom/sprostredkovateľským 
orgánom pod riadiacim orgánom a prijímateľom určujúca podmienky poskytnutia 
pomoci, ako aj práva a povinnosti zúčastnených strán. Právny akt stanovujúci práva 
a povinnosti zmluvných strán ako aj podmienky platné pre podporu projektu 
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prostriedkami verejných rozpočtov najmä v súlade so zákonom 523/2004 Z. z. 
v znení neskorších predpisov. 

 
v) Žiadosť o NFP - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, 

ktorým žiadateľ o NFP žiada o poskytnutie NFP, a na základe ktorého RO prijme 
rozhodnutie o poskytnutí NFP na realizáciu projektu. 

 
w) Žiadateľ o NFP - hospodársky subjekt, orgán alebo podnik, či už verejnoprávny 

alebo súkromný, ktorý žiada o prostriedky na spolufinancovanie navrhovaného 
projektu/operácie. 

 
 
 

1.3 Použité skratky 
 
CKO – Centrálny koordinačný orgán 
 
EK – Európska komisia 
 
ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja 
 
ES – Európske spoločenstvo 
 
ESF - Európsky sociálny fond  
 
FAQ - Frequently Asked Questions 
 
FSR – Fond sociálneho rozvoja 
 
ISUF – Informačný systém účtovníctva fondov 
 
ITMS – IT monitorovací systém 
 
MPSVR - Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  
 
MVO – Mimovládne organizácie 
 
NFP – Nenávratný finančný príspevok 
 
NR SR – Národná rada Slovenskej republiky 
 
NSRR – Národný strategický referenčný rámec 
 
OP ZaSI – Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
 
RO – Riadiaci orgán 
 
SIA – Sociálna implementačná agentúra 
 
SORO - Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom  
 
ŠF - Štrukturálny fond 
 
ŠR – Štátny rozpočet 
 
ŽoNFP - Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 
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2. PLATNOSŤ PRÍRUČKY 
 
 
Daná príručka je záväzná pre všetkých žiadateľov, ktorí chcú získať podporu 
z prostriedkov ESF v rámci danej výzvy.  
 
Nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia Riadiacim orgánom pre OP ZaSI a je 
platná počas trvania výzvy. 
 
SIA si vymedzuje právomoc upravovať danú príručku v zmysle platných Usmernení CKO 
a RO a Nariadení ES. 
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3. PODMIENKY POSKYTNUTIA NFP 
 
 
3.1 Všeobecné podmienky poskytnutia pomoci 
 
Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len 
„poskytovateľ“) ako Riadiaci orgán pre OP ZaSI. Poskytovateľ pomoci poskytuje pomoc 
v rámci opatrenia 4.1 žiadateľovi prostredníctvom Sociálnej implementačnej 
agentúry (ďalej len „SIA“) ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom (ďalej 
len „SORO“) a ako vykonávateľ pomoci (ďalej len „vykonávateľ“) na základe zmluvne 
postúpených práv a povinností. 
 
Pomoc v rámci výzvy je realizovaná formou nenávratného finančného príspevku (ďalej 
len „NFP“) za účelom spolufinancovania preukázateľných oprávnených výdavkov 
bezprostredne súvisiacich s uskutočnenými aktivitami uvedenými v Žiadosti o NFP. 
 
Pomoc žiadateľovi  bude  poskytovaná na obdobie určené vo výzve s vyplatením 
pomoci postupne počas realizácie projektu.  

Minimálna dĺžka realizácie projektu je 6 mesiacov a maximálna dĺžka trvania projektu je 
24 mesiacov (vrátane realizácie neoprávnených nákladov definovaných v projekte). Doba 
realizácie projektu začína dňom uvedeným v Oznámení o začatí realizácie projektu 
a končí dňom uvedeným v Záverečnej monitorovacej správe projektu.  

 
Indikatívna výška finančných prostriedkov (tvoreného zo zdrojov Európskeho sociálneho 
fondu a príspevku zo Štátneho rozpočtu SR), vyčlenená v rámci Opatrenia 4.1 na danú 
výzvu, predstavuje sumu 320.000.000,- Sk. 
 

Minimálna výška NFP jednému žiadateľovi   1.000.000,- Sk 
Maximálna výška NFP jednému žiadateľovi 10.000.000,- Sk 

 
Celkové oprávnené výdavky 

Zdroje EÚ Národné 
verejné zdroje 

Súkromné zdroje 

ESF  
Štátny 
rozpočet 

Prijímateľ 
(spolufinancovanie) 

Spolu 

Štruktúra 
financovania 
celkových 

oprávnených 
výdavkov na 
projekt (%) 80,75 % 14,25 % 5,0 % 100,0 % 

 
Pomoc poskytnutá jednému prijímateľovi nesmie presiahnuť 95% celkových 
oprávnených výdavkov a minimálny podiel prijímateľa na spolufinancovaní je 5% 
oprávnených výdavkov. 

Systém platieb 

Na základe  Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre 
programové obdobie 2007-2013 sa pre subjekty mimovládneho sektora uskutočňuje 
financovanie projektov systémom refundácie alebo systémom zálohových platieb.  
 

Kritériá pre špecifikáciu mimovládnych organizácií s nárokom na zálohové platby: 
 

a) Mimovládna organizácia spĺňa podmienku, že vo svojej činnosti má zadefinovaný 
minimálne jeden predmet z nižšie uvedených činností: 

- sociálna služba/sociálna starostlivosť; 



Sociálna implementačná agentúra    
SORO pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia     

Príručka pre žiadateľa v rámci opatrenia 4.1  Rámcová aktivita 3       
 

 10

- vzdelávanie; 
- zdravotná služba/zdravotná starostlivosť, 

a zároveň 

b) Mimovládna organizácia nemá podlžnosť voči štátu a v minulosti sa nedopustila    
závažného porušenia pravidiel platných pre realizáciu projektov ESF. 

 

Upozornenie: Na poskytnutie NFP nie je právny nárok. V tejto súvislosti 
upozorňujeme žiadateľov, ak začnú realizovať projekt skôr, ako s nimi bude podpísaná 
Zmluva o poskytnutí NFP, budú všetky náklady vzniknuté žiadateľom pred podpísaním 
Zmluvy o poskytnutí NFP považované za neoprávnené. 

 
 
 
3.2 Geografický rozsah realizácie projektu 
 
V rámci tohto opatrenia je možné poskytnúť pomoc na rozvoj regiónov oprávnených na 
financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Konvergencia, t.j. regiónom, 
ktorých hrubý domáci produkt na obyvateľa v parite kúpnej sily (HDP/obyv. v PKS) 
vypočítaný na základe údajov Spoločenstva za obdobie 2000 - 2002 nedosiahol 75 %, 
zlepšovaním podmienok rastu a zamestnanosti prostredníctvom zvyšovania a zlepšovania 
kvality investícií do hmotného a ľudského kapitálu, rozvoja inovácie a znalostnej 
spoločnosti, prispôsobivosti na hospodárske a sociálne zmeny, ochrany, zlepšovania 
životného prostredia a administratívnej efektívnosti. 
  
Ide o regióny: Západné Slovensko (Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny 
kraj, Trenčiansky samosprávny kraj), Stredné Slovensko (Žilinský samosprávny kraj, 
Banskobystrický samosprávny kraj) a Východné Slovensko (Prešovský samosprávny kraj, 
Košický samosprávny kraj).  
 
Pomoc je adresovaná výhradne cieľovým skupinám zamestnaným v rámci 
územia cieľa Konvergencia (t.j. miesto výkonu práce je na celom území SR 
okrem Bratislavského samosprávneho kraja), pričom žiadateľom môže byť 
subjekt registrovaný a pôsobiaci v rámci územia celej Slovenskej republiky. 
 
 
 
3.3 Oprávnenosť žiadateľa 
 
O pomoc môže žiadať každý subjekt, ktorý je zadefinovaný v Programovom 
manuáli podľa Opatrenia 4.1 aktivita 3 ako prijímateľ a je zároveň konkrétne 
špecifikovaný v príslušnej výzve na predkladanie žiadostí.  
 
Žiadateľom/prijímateľom môžu byť subjekty mimovládneho neziskového 
sektora, registrované na území SR v súlade s platnou legislatívou SR, ktoré 
plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených aktivít, a sú to najmä: 
 

- občianske združenia v súlade so zákonom SNR č. 83/1990 Z. z. o združovaní 
občanov, 

- nadácie založené v súlade so zákonom NR SR č. 34/2002 Z. z. o nadáciách, 
- neinvestičné fondy, založené v súlade so zákonom NR SR č. 147/1997 Z. z. 

o neinvestičných  fondoch, 
- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, založené 

v súlade so zákonom NR SR č. 213/1997 Z. z.  o neziskových organizáciách 
v znení neskorších predpisov, 
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- účelové zariadenie cirkvi v súlade so zákonom SNR č. 308/1991 Zb. o slobode 
náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona 
z 31. októbra 2000 číslo 394/2000 Z. z., napr. Slovenská katolícka charita, 
Evanjelická diakonia a pod.; 

- Slovenský Červený kríž v súlade so zákonom NR SR č. 84/1994 Z. z. 
o Slovenskom Červenom kríži a o ochrane znaku a názvu Červeného kríža. 

 
Podmienkou je však vznik/registrácia žiadateľa najneskôr do 
30. septembra 2007. Splnenie uvedenej podmienky žiadateľ musí náležite 
zdokladovať v závislosti od typu subjektu (viď. Povinná príloha č. 7 ŽoNFP). 
 
 
3.4 Oprávnené aktivity 
 
Aktivity podporované v rámci prioritnej osi 4 budú prispievať k naplneniu hlavného cieľa 3 
(Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov a ich riadenia v oblasti verejnej politiky). Prioritná 
os je zameraná na postupné zlepšovanie kvality poskytovaných verejných služieb 
a zároveň aj na ich postupné zlepšovanie na základe procesného riadenia 
organizácie.  

 

Výzva je zameraná na Rámcovú aktivitu „Podpora rozvoja ľudských zdrojov 
a zlepšenia kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami“, prostredníctvom 
ktorej budú napĺňané ciele Opatrenia 4.1. Príklady aktivít obsiahnutých v Rámcovej 
aktivite 3 sú nasledovné: 

 
� Investície do skvalitnenia kapacity ľudských zdrojov mimovládnych organizácií 

(napr. workshopy ukončujúce vzdelávanie, tréningy, stáže pre zamestnancov, 
atď.).  

 
� Investície do rozvoja, podpory a zvyšovania prístupu k ďalšiemu vzdelávaniu 

zamestnancov MVO zavádzaním nových foriem vzdelávania (napr. e-learning za 
účelom zvýšenia úrovne všeobecnej, špecifickej a digitálnej gramotnosti, a iné). 

 
� Vzdelávacie aktivity zamerané na zlepšenie adaptability a profesionalizácie 

zamestnancov MVO v rámci skvalitňovania poskytovania služieb (rozvoj 
kvalifikácie a spôsobilostí zamestnancov MVO, obnovovanie zručností 
zamestnancov MVO smerom k inováciám, získavanie certifikátu, povolenia na 
profesionálnu činnosť zamestnanca MVO v zmysle platnej legislatívy SR, podpora 
zvýšenia profesionalizácie v dobrovoľníckej činnosti). 

 
� Vzdelávanie zamestnancov MVO v oblasti rozvoja ľudských zdrojov vo všeobecnej 

aj odbornej oblasti (napr. oblasť manažmentu, marketingu, účtovníctvo, ochrany 
životného prostredia, cudzích jazykov, rozvíjania komunikačných zručností, 
psychosociálneho výcviku, psychológie práce, zlepšovania pracovných podmienok, 
personalistiky, poradenstva atď.). 

 
� Implementácia vzdelávacích programov/kurzov zameraných na získanie zručností 

v oblasti informačných a komunikačných technológií (napr. s cieľom realizácie 
inovatívnych spôsobov poskytovania služieb prostredníctvom internetu).  

 
� Rozvoj mechanizmov zameraných na zlepšenie tvorby a implementácie verejných 

politík a obhajobu verejných záujmov, mapovanie, monitoring a vyhodnotenie 
procesov verejnej politiky mimovládnych organizácií. 
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� Budovanie a rozvoj partnerstiev na regionálnej, lokálnej, národnej a 
medzinárodnej úrovni. 

 
� Investície do podpory budovania a rozvoja zamestnancov MVO (posilnenie 

budovania vedomostí prenosom a výmenou skúseností v rámci vnútroštátneho a 
medzinárodného sieťovania v rámci vzdelávania medzi neziskovými 
organizáciami). 

 
 
 
3.5 Oprávnené cieľové skupiny 
 
Oprávnené cieľové skupiny, na ktoré bude projekt zameraný 

� Zamestnanci pracujúci v trvalom pracovnom pomere (pracovná zmluva)1 
� Zamestnanci pracujúci na Dohodu o pracovnej činnosti2 

 
Žiadateľ môže popri vlastných zamestnancoch vzdelávať aj zamestnancov svojho 
partnera uvedeného v projekte. Podmienkou však je, že súbor cieľových skupín musí 
zahŕňať aj zamestnancov žiadateľa, nie len zamestnancov partnera/ov. 
 
Partnerom žiadateľa môže byť: 

� organizácia z neziskového sektora  
� samospráva 

� územná samospráva 
1. miestna územná samospráva – obce a mestá 
2. regionálna územná samospráva – vyššie územné celky, ktorými sú 

samosprávne kraje 
 
Pomoc je adresovaná výhradne cieľovým skupinám zamestnaným v rámci 
územia cieľa Konvergencia (t.j. miesto výkonu práce je na celom území SR 
okrem Bratislavského samosprávneho kraja), pričom žiadateľom môže byť 
subjekt registrovaný a pôsobiaci v rámci územia celej Slovenskej republiky. 
 
 
 
3.6 Ako požiadať o nenávratný finančný príspevok 
 

Súčasť výzvy na predkladanie žiadostí tvoria:  

1. Formulár ŽoNFP 

2. Zoznam povinných príloh 

Žiadatelia vypracovávajú a predkladajú ŽoNFP výhradne v priebehu stanoveného obdobia 
zverejnenia výzvy. Minimálna dĺžka zverejnenia výzvy je stanovená na 60 kalendárnych 
dní. Spôsob vyplnenia formulára žiadosti a povinných príloh sa nachádza v časti 4.1 
a 4.2. danej Príručky. 

Z dôvodu zabezpečenia rovnakých podmienok pre všetkých žiadateľov o NFP sa 
zásadné podmienky poskytnutia pomoci vo vzťahu k žiadateľovi definované vo 
výzve nemôžu po zverejnení výzvy meniť. 

Forma zverejnenia výzvy má jednotnú podobu elektronickej verzie na webových 
stránkach www.esf.gov.sk, www.sia.gov.sk.  
                                                 
1 V zmysle Zákonníka práce 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov § 42 až § 50 
2 V zmysle Zákonníka práce 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov § 228a 
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Doklady žiadateľa doručené na SORO už v čase účinnosti zmenenej verzie príručky, 
avšak vyhotovené ešte počas účinnosti predošlej verzie príručky sa posudzujú podľa 
pravidiel platných a účinných v čase ich vyhotovenia. 

 

 

3.7 Poskytovanie informácií 

 

V rámci zverejnenia výzvy je zabezpečené poskytovanie priebežných informácií o výzve.  

Žiadateľom odporúčame konzultovať prípravu projektu priamo s pracovníkmi SIA. 
Otázky je možné zasielať elektronicky, poštou, faxom alebo konzultovať 
telefonicky. 
 
Odpovede na otázky zaslané poštou, faxom alebo elektronicky budú žiadateľom zasielané 
v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) najneskôr do 8 pracovných dní.  
 
Všetky odpovede zverejnené na zodpovedajúcich webových stránkach alebo poskytnuté 
žiadateľovi v písomnej forme sa považujú za záväzné a prijímateľ sa na ne môže 
v prípade potreby odvolávať. Odpovede poskytnuté žiadateľovi telefonicky ústnou 
formou, pokiaľ neboli spracované do písomnej podoby, nemožno považovať za 
záväzné a nie je možné  sa na ne odvolávať. 

 
Odpovede na otázky, ktoré sú často kladené žiadateľmi o NFP, ako aj otázky 
všeobecného charakteru súvisiace s predkladaním žiadostí o NFP, budú zverejnené na 
vyššie uvedených internetových stránkach  SIA a  MPSVR SR vo forme FAQ (Frequently 
Asked Questions – Často kladené otázky). 
 

Odporúčame žiadateľom, aby až do uzávierky na predkladanie žiadostí o NFP 
sledovali internetovú stránku www.sia.gov.sk, kde budú v prípade potreby 
zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou. 

 
Zároveň žiadateľov upozorňujeme, že v čase hodnotiaceho procesu nebudú 
poskytované žiadne informácie o žiadateľoch, hodnotiteľoch a priebežných 
výsledkoch hodnotiaceho procesu.  
Informácie o počte prijatých žiadostí, celkovej výške žiadaných NFP  
a informácie o fáze hodnotiaceho procesu budú zverejňované len 
prostredníctvom webovej stránky www.sia.gov.sk.  
 
 
Konzultácie na Sociálnej implementačnej agentúre 
 
Písomné otázky týkajúce sa výzvy môžete zasielať:  
 

poštou 
Sociálna implementačná agentúra  
Špitálska 6  
816 43 Bratislava 

elektronicky info@sia.gov.sk 

faxom 02/5975 3523 

 
Otázky je potrebné označiť kódom - „DOP–SIA–2008/4.1.3/01“.  
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Telefonicky je možné sa informovať na telefónnych číslach:  

� 02/5975 3528 alebo  
� 02/5975 3518. 

  
Osobné konzultácie budú prebiehať v SIA v utorok a štvrtok v čase od 9.00 hod. do 
15.00 hod. v budove MPSVR SR na vyššie uvedenej adrese SIA. Záujem o osobné 
konzultácie je potrebné nahlásiť vopred na telefónnom čísle 02/5975 3528 alebo 
02/5975 3518. 
 
Otázky k výzvam je možné konzultovať aj na informačných seminároch.  
Informácie o termínoch a mieste konania seminárov sú uvedené priamo vo výzve 
a v dokumente Informačné semináre, ktorý je zverejnený spolu s výzvou ako 
podporný dokument.  
 
 
 
3.8 Kam poslať / doručiť ŽoNFP 
 

 
A.  V rámci prechodného obdobia  

Formulár žiadosti vrátane zoznamu povinných príloh a formulárov čestných vyhlásení 
k niektorým povinným prílohám sú súčasťou balíka výzvy na predkladanie žiadostí. 
Uvedené formuláre sú k dispozícii na webovej stránke SIA www.sia.gov.sk 
a www.esf.gov.sk. Vyplnený formulár žiadosti spolu s povinnými prílohami je 
potrebné zaslať v tlačenej verzii (1 originál a 2 kópie) na nižšie uvedenú adresu. 

 
B.  Od 1. 1. 2009 

Žiadateľ vypracuje žiadosť o NFP vyplnením elektronického formulára a zašle ju 
prostredníctvom verejnej časti ITMS (pozn. IT monitorovací systém pre štrukturálne 
fondy. Každý žiadateľ môže získať prístup do ITMS prostredníctvom portálu 
http://www.itms.sk. Užívateľ bude mať povolený prístup  ku všetkým jeho 
evidenciám). Vyplnený formulár žiadosti spolu s povinnými prílohami je potrebné 
zaslať aj v tlačenej verzii (1 originál a kópie – presný počet kópií je špecifikovaný 
v príslušnej výzve) na nižšie uvedenú adresu. 

 
Žiadateľ je povinný doručiť žiadosť o NFP osobne, poštou alebo kuriérom na 
nižšie uvedenú adresu do stanoveného termínu, pričom rozhodujúci je termín 
skutočného (fyzického) doručenia žiadosti.  
 
  Sociálna implementačná agentúra 
  Odbor implementácie 

Špitálska 6 
816 43  Bratislava 

 
V prípade veľkého množstva žiadateľov v deň uzávierky, SIA zabezpečí vytvorenie 
systému časeniek, t.j. časového záznamu prijatia jednotlivých žiadostí. 
Žiadosti je potrebné doručiť najneskôr v deň a hodinu uzávierky prijímania žiadostí 
v uzavretom, nepoškodenom a nepriehľadnom obale na ktorom musia byť uvedené 
nasledovné údaje:  

Žiadateľ v prechodnom období, t.j. do 31. 12. 2008 nemá povinnosť zasielať 
ŽoNFP elektronicky prostredníctvom verejného portálu ITMS. V období od 1. 1. 
2009 sú všetci žiadatelia povinní zasielať ŽoNFP elektronicky prostredníctvom 
verejného portálu ITMS. 
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•••• názov a adresa žiadateľa o NFP; 
•••• názov a adresa SIA; 
•••• názov OP ZaSI; 
•••• názov projektu; 
•••• názov a číslo opatrenia; 
•••• kód výzvy: „DOP–SIA–2008/4.1.3/01“; 
•••• nápis „ŽIADOSŤ O NFP“; 
•••• nápis „NEOTVÁRAŤ“. 

 
Uzávierka prijímania žiadostí je 7. mája 2008 do 16.00 hod. 
 
 
Osobné doručenie 

 
Každý žiadateľ pri príchode na SIA dostane predvyplnený formulár potvrdenia o prijatí 
žiadosti, do ktorého doplní nasledovné údaje: Žiadateľ - Meno/Obchodné meno, Názov 
projektu. 

Po prijatí žiadosti poverený pracovník vystaví a odovzdá žiadateľovi Potvrdenie o prijatí 
žiadosti k výzve, ktoré obsahuje evidenčné číslo, názov žiadateľa, názov projektu, názov 
SIA, meno zamestnanca, ktorý žiadosť prijal a presný dátum a čas doručenia žiadosti.  

Ak žiadosť nebude fyzicky doručená v súlade s podmienkami a termínom a 
hodinou stanovenou pre uzávierku vo výzve, žiadosť nebude zo strany SIA 
prijatá! 

 
Doručenie poštou alebo kuriérom 

 
V prípade, že žiadateľ pošle svoju žiadosť poštou alebo kuriérom, musí byť zásielka 
doručená doporučene najneskôr v deň a hodinu uzávierky výzvy. V prípade 
poštového doručenia sa neberie do úvahy poštová pečiatka, ale fyzické 
doručenie žiadosti (to znamená, že žiadateľ musí žiadosť poslať v dostatočnom 
časovom predstihu).  
 
Po prijatí žiadosti poverený pracovník vystaví Potvrdenie o prijatí žiadosti o NFP, 
ktoré bude bezodkladne zaslané žiadateľovi doporučene poštou.  

 
Ak pošta alebo kuriér žiadosť fyzicky nedoručí v súlade s podmienkami a 
termínom stanoveným pre uzávierku vo výzve, žiadosť nebude prijatá. 
V takýchto prípadoch SIA neprevezme zásielku a prostredníctvom doručovateľa, resp. 
kuriéra, ju vráti späť žiadateľovi. 
 
Žiadosti poslané inak ako je uvedené vyššie (napr. faxom alebo prostredníctvom 
e-mailu) alebo doručené na inú adresu, nebudú akceptované! 
 
 
 
3.9 Termíny 
 
 
Predloženie ŽoNFP 
 
Termín uzávierky na predloženie ŽoNFP je uvedený vo Výzve na predkladanie žiadostí 
a je určený na minimálne 60 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia výzvy.  
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Výzva na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP 
  
Výzva na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP znamená možnosť doplnenia 
formálnych náležitostí žiadosti. Žiadateľ na základe výzvy SIA môže napraviť zistenú 
chybu do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie.  

V rámci výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP sa dožaduje len 
doplnenie chýbajúcich povinných príloh alebo formálnych náležitostí. 

 
 

Oznámenie o schválení/neschválení ŽoNFP 
 
Proces hodnotenia žiadostí trvá maximálne 70 pracovných dní. To znamená, že do 70 
pracovných dní od termínu uzávierky výzvy SIA zašle všetkým žiadateľom 
oznámenia o schválení/neschválení ŽoNFP. V závislosti od množstva prijatých 
projektov je možné túto lehotu predĺžiť. 

Oznámenia o schválení/neschválení ŽoNFP budú žiadateľom zasielané výhradne poštou. 

 
 
 
3.10 Kritériá oprávnenosti výdavkov 
 
1. Výdavok je oprávnený, ak spĺňa všetky nasledujúce podmienky: 
 

a) vznikol a bol skutočne uhradený od nadobudnutia platnosti a účinnosti Zmluvy 
o poskytnutí NFP,  

b) je vynaložený na projekt schválený výberovou komisiou, 
c) je realizovaný na oprávnenom území  
d) je podložený účtovnými záznamami a dokladmi, ktoré sú riadne evidované 

v účtovníctve prijímateľa v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a podmienkami definovanými zmluvou o poskytnutí NFP; 

e) je primeraný, t.j. zodpovedá obvyklým cenám v danom mieste a čase; 
f) je vynaložený v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 

(napr. zákon 18/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, Zákonník práce, 
Občiansky zákonník); 

g) spĺňa podmienky hospodárnosti (minimalizácia výdavkov pre rešpektovaní cieľov 
projektu), efektívnosti (maximalizácia pomeru medzi vstupom a výstupom 
projektu) a účelnosti (nevyhnutnosť pre realizáciu aktivít projektu a priama väzba 
na ne). 

 

Materiálne príspevky, odpisy a nepriame náklady (napríklad prevádzkové náklady, ktoré 
sa preúčtujú na projekt pro rata) sú oprávnené iba v prípade, ak sú splnené nasledujúce 
podmienky: 

- na príslušný majetok nezískal prijímateľ pomoci žiadnu inú nenávratnú finančnú 
pomoc; 
- spolufinancovanie projektu z operačného programu v prípade materiálnych 
príspevkov nepresiahne celkové oprávnené výdavky bez hodnoty takýchto 
príspevkov. 

 
 
Výdavky na realizáciu aktivít súvisiace s dodávkou služieb, tovarov a prác od tretích 
subjektov sú oprávnené iba v prípade, že zákazka bola zadaná v súlade so základnými 
princípmi verejného obstarávania a pri dodržaní všeobecne záväzných právnych 
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predpisov ES a SR v oblasti verejného obstarávania. Výnimku tvoria zákazky s nízkou 
hodnotou. 
 
 
 
 
3.10.1    Kategórie oprávnených výdavkov 
 
 
 
Oprávnenými výdavkami sú nasledovné položky v rámci jednotlivých kategórií: 
 
 
1. Personálne výdavky 

 
Mzdy sú oprávneným výdavkom v oblasti personálnych výdavkov – hrubá mzda, vrátane 
prémií, resp. odmien alebo odmien z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 
pomeru zamestnancov pracujúcich na projekte (prípadne jej alikvotná časť 
zodpovedajúca počtu hodín odpracovaných na projekte) vrátane zákonných 
náhrad/príplatkov  napr. za prácu nadčas, prácu vo sviatok, pokiaľ zamestnanec 
vykonával v tomto časovom období práce priamo súvisiace s projektom.  
 
Oprávnenými výdavkami sú aj náklady spojené s dovolenkou, náhradou mzdy za sviatky 
a práceneschopnosť v tom prípade, že ich skutočne a definitívne znáša prijímateľ. Ďalej 
sú oprávnenými výdavkami zákonom stanovené obligatórne výdavky zamestnávateľa za 
zamestnanca pracujúceho na danom projekte, prípadne ich alikvotná časť zodpovedajúca 
pracovnému vyťaženiu zamestnanca na projekte, za predpokladu, že spĺňajú zásadné 
princípy oprávnenosti výdavkov, sú platené v súlade s platnými právnymi predpismi 
a predstavujú pre prijímateľa skutočný výdavok na daný projekt.  
 
Výška oprávneného výdavku odborného personálu t. j.: externých3 a interných4 
lektorov a expertov, vychádza z ceny obvyklej na trhu (hrubej mzdy) v národnom 
hospodárstve a povinných odvodov zamestnávateľa až do úrovne celkovej ceny práce. 
Uvedené platí aj pre vykonané práce mimo pracovnoprávneho vzťahu5 a služieb. Hrubá 
mzda vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch môže byť maximálne 
desaťnásobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve, zverejnenej Štatistickým 
úradom SR v období vykonania práce. Ak takýto údaj nie je k dispozícii, použije sa 
posledná známa priemerná mzda v národnom hospodárstve, zverejnená Štatistickým 
úradom SR napr. na internetovej stránke (www.statistics.sk).  
 
Výška oprávneného výdavku cieľovej skupiny – zamestnancov žiadateľa, 
vychádza z ceny obvyklej na trhu (hrubej mzdy) v národnom hospodárstve, ktorá vo 
výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch môže byť maximálne dvojnásobok 
poslednej známej priemernej mzdy v národnom hospodárstve, zverejnenej Štatistickým 
úradom SR napr. na internetovej stránke (www.statistics.sk) a povinných odvodov 
zamestnávateľa až do úrovne celkovej ceny práce.  
Náhrada mzdových výdavkov cieľovej skupiny – zamestnancov žiadateľa sa poskytuje iba 
počas trvania aktivity. 
                                                 
3 vykonávajúci činnosť na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (Dohoda 
o vykonaní práce, Dohoda o pracovnej činnosti, Dohoda o brigádnickej práci študentov v zmysle Zákona č. 
311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov) 

4 interní zamestnanci prijímateľa v trvalom pracovnom pomere (plný pracovný úväzok, čiastočný pracovný 
úväzok, pracovná zmluva podľa Zákona č. 311/2001 Zákonníka práce) 

5 externí pracovníci (služby pracovného charakteru zabezpečené dodávateľsky - na základe mandátnej zmluvy, 
príkaznej zmluvy, prípadne zmluvy obchodného charakteru a pod.) podľa zákona č. 513/1991 Z.z.  Obchodný 
zákonník a zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník. 
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V prípade, že žiadateľ má v projekte  partnera, mzdové výdavky zamestnancov partnera 
sú neoprávnené. 
 
V prípade zmluvných vzťahov vznikajúcich na základe pracovnoprávneho vzťahu však 
výška hrubej mzdy musí byť v pracovnej zmluve dohodnutá v súlade s ustanovením       
§ 119 ods. 1 a § 120 Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších 
predpisov. 
 
V prípade obligatórnych výdavkov je prijímateľ povinný špecifikovať obligatórne výdavky 
uvedením stručného popisu a konkrétneho paragrafu, odseku a čísla právneho predpisu 
zverejneného v Zbierke zákonov, z ktorého mu povinnosť výdavku vyplýva. Každý takýto 
obligatórny výdavok uvedie prijímateľ samostatne v osobitnom riadku ako podpoložku 
obligatórnych výdavkov napr.: „1.3.4.1 Ochranný štít (§ 2 ods. 1 a 2 položka 3.1.13 
prílohy č. 3 Nar. vlády č.  395/2006 Z. z.)“. 
 
 
Výdavky, ktoré nie sú oprávnenými personálnymi výdavkami v OP ZaSI, sú 
najmä: 

• ostatné výdavky na zamestnanca, ku ktorým nie sú zamestnávatelia zaviazaní 
podľa osobitných právnych predpisov (príspevky na penzijné pripoistenie, dary, 
a pod.), 

• mzdy zamestnancov, ktorí sa na realizácii projektu nepodieľali a 
pri zamestnancoch, ktorí sa na realizácii projektu podieľali, alikvotná časť 
osobných výdavkov, ktorá nezodpovedá pracovnému vyťaženiu zamestnanca na 
danom projekte. 

• prídel (tvorba) zamestnávateľa do sociálneho fondu v zmysle zákona č. 152/1994 
Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov 

• odstupné, odchodné podľa § 76 Zákonníka práce 
• náklady na vzdelávanie a rekvalifikáciu zamestnancov6 - lektorov, ktorých 

zamestnávateľ vyškolí pre oblasť, v  ktorej budú  ďalej školiť  - t. j. školenie 
školiteľa. 

• náhrada mzdy zamestnancov partnera (počas aktivity). 
 
 
Pre účely sledovania personálnych výdavkov v rámci OP ZaSI sa personálne výdavky 
členia do nasledovných skupín: 
 
 1.1 Personálne výdavky odborného personálu (externého a interného) 

v pracovnoprávnom vzťahu 
1.1.1   mzdové výdavky odborného personálu (externého a interného)  

  1.1.2  cestovné náhrady interného odborného personálu7  
  1.1.3  príspevok na stravovanie interného odborného personálu8  

1.1.4 ostatné obligatórne výdavky interného odborného personálu9  
 1.1.4.1 (vytvorenie podpoložiek pre osobitné uvedenie obligatórneho    

výdavku s uvedením §, ods., č. zákona z ktorého výdavok vyplýva 
a jeho stručný popis) 

 
1.2  Personálne výdavky odborného personálu, s ktorým nie je uzatvorený pracovno-

právny vzťah 

                                                 
6 Týka sa len skupiny výdavkov 1.1 Personálne výdavky odborného personálu (externého a interného) 
v pracovnoprávnom vzťahu 

7 V zmysle Zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov 
8 V zmysle Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov 
9 Napr. Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 
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 1.2.1 výdavky odborného personálu (externého) - dodávateľsky10 
 

 1.3 Personálne výdavky cieľových skupín (vlastní zamestnanci11) 
1.3.1 mzdové výdavky cieľových skupín  

  1.3.2 cestovné náhrady12 
1.3.3  príspevok na stravovanie cieľových skupín13 
1.3.4  ostatné obligatórne výdavky cieľových skupín14 
         1.3.4.1 (vytvorenie podpoložiek pre osobitné uvedenie obligatórneho 

výdavku s uvedením §, ods., č. zákona z ktorého  výdavok 
vyplýva a jeho stručný popis) 

  
 

 
2. Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku (hmotného aj nehmotného) 

podľa § 22 a § 23 Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov formou krížového financovania 

 
 
Krížové financovanie sa týka výlučne financovania dlhodobého hmotného 
a nehmotného majetku, ktorého cena obstarania je vyššia ako suma ustanovená 
osobitným predpisom15 a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. 
 
Odpisovaným hmotným majetkom sú: 
 
a) samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné 

technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 30 000 Sk a 
prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok,  

 
b)  budovy a iné stavby16 okrem: 
  1. prevádzkových banských diel 
          2. drobných stavieb na lesnej pôde slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby  

a poľovníctva a oplotení slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a  
poľovníctva17 

 

                                                 
10 Obstarané tovary alebo služby fyzickými, alebo právnickými osobami, ktorých je vykonaná činnosť 
predmetom ich činnosti v zmysle Zákona č. 455/1991 Zb. Živnostenského zákona v znení neskorších 
predpisov, prípadne je výsledkom ich práce, ktorá je vykonávaná podľa osobitných predpisov napr. podľa 
Zákona č. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov, Zákona Slovenskej národnej rady č. 
78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov, 
Zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v 
znení neskorších predpisov, prípadne sú výsledkom ich samostatnej zárobkovej činnosti z použitia alebo 
z poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva vrátane autorských práv a práv 
súvisiacich s autorským právom to vrátane príjmov z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych 
a iných diel na vlastné náklady, prípadne sú výsledkom z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním 
vykonávané napr. podľa § 58 Zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, 
taktiež práca znalcov a tlmočníkov vykonávaná podľa osobitného predpisu (Zákon č. 382/2004 Z. z. o 
znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

11 Zamestnanci pracujúci v trvalom pracovnom pomere (pracovná zmluva), a zamestnanci pracujúci na Dohodu 
o pracovnej činnosti v zmysle Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov 

12 V zmysle Zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov 
13 V zmysle Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov 
14 Napr. Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

15 Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
16 § 43a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/2000 Z. z., ktorým sa 
vyhlasuje klasifikácia stavieb. 

17 Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov 
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c)  pestovateľské celky trvalých porastov18 podľa § 22 odseku 5 Zákona č. 595/2003 
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky, 

d) zvieratá uvedené v prílohe Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov 

 
e)  iný majetok podľa § 22 odseku 6 Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 

neskorších predpisov. 
 
Odpisovaným nehmotným majetkom sú práva priemyselného vlastníctva19, autorské 
práva20 alebo práva príbuzné autorskému právu vrátane počítačových programov a 
databáz, projekty, výrobné a technologické postupy, utajované informácie, lesné 
hospodárske plány, technické a hospodársky využiteľné znalosti, ktorých vstupná cena je 
vyššia ako 50 000 Sk a majú prevádzkovo-technické funkcie alebo použiteľnosť dlhšiu 
ako jeden rok a sú obstarané odplatne alebo vytvorené vlastnou činnosťou s cieľom 
obchodovať s nimi, aktivované náklady na vývoj, zriaďovacie výdavky vyššie ako 50 000 
Sk a technické zhodnotenie plne odpísaného nehmotného majetku vyššie ako 30 000 Sk. 
 
Z odpisovania sú vylúčené: 

a) pozemky, 
b) pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky, ktoré 

nedosiahli plodonosnú starobu, 
c) ochranné hrádze a úpravy bystrín a lesnícko-technické meliorácie 
d) umelecké diela, ktoré nie sú súčasťou stavieb a budov,  
e) hnuteľné národné kultúrne pamiatky a ich súbory, 
f) povrchové a podzemné vody, lesy, jaskyne, meračské značky, signály a iné 

zariadenia vybraných geodetických bodov a tlačové podklady štátnych mapových 
diel,  

g) predmety múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty. 
 
 
Tento spôsob financovania je možné uplatniť len vtedy, keď pre úspešné dosiahnutie 
cieľov projektu je krížové financovanie nevyhnutné a to iba pri takých aktivitách, ktoré 
s daným projektom priamo súvisia. 

 
Z prostriedkov ESF nie je možné poskytnúť príspevok na obstaranie dlhodobého 
majetku formou krížového financovania a súčasne poskytnúť príspevok na účtované 
odpisy z takto nadobudnutého majetku.  
 
Na účely OP ZaSI sa odpisovaným majetkom financovaným formou krížového 
financovania rozumie len odpisovaný dlhodobý majetok obstaraný do vlastníctva, 
ktorého odpisovanie vyplýva z ustanovenia § 28 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z 
príjmov v znení neskorších predpisov. 

                                                 
18 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych 
a iných práv k nehnuteľnostiam (Katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. Vyhláška Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon NRSR o katastri 
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (Katastrálny zákon) v znení neskorších 
predpisov 

19 Napríklad Zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení 
neskorších predpisov, Zákon č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov, Zákon č. 
55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení Zákona č. 577/2001 Z. z., Zákon č. 469/2003 Z. z. o 
označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, Zákon č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov, Zákon č. 444/2002 Z. z. o 
dizajnoch. 

20 Zákon č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších 
predpisov v znení Zákona č. 234/2000 Z. z. 
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V prípade, že je pre úspešné dosiahnutie cieľov projektu nevyhnutné obstaranie 
odpisovaného dlhodobého majetku, ktorý nie je priamo obstaraný do vlastníctva, je 
možné uplatnenie si takýchto výdavkov vo forme odpisov, ktoré sú zahrnuté vo 
výdavkoch projektu „4. Odpisy majetku, ktorý nebol obstaraný z oprávnených výdavkov 
projektu“. 
 
Výdavky na nákup pozemkov sú oprávnené do výšky 10 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu. 
 
Pre účely sledovania výdavkov na obstaranie dlhodobého majetku formou krížového 
financovania v rámci OP ZaSI sa tieto výdavky členia do nasledovných skupín: 
  
 2.1 Dlhodobý nehmotný majetok 
  2.1.1 softvér 
  2.1.2 ostatný dlhodobý nehmotný majetok  
 2.2 Dlhodobý hmotný majetok 
  2.2.1 pozemky 
  2.2.2 stavby 
  2.2.3 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 
  2.2.4 pestovateľské celky trvalých porastov 
  2.2.5 základné stádo a ťažné zvieratá 
  2.2.6 ostatný dlhodobý hmotný majetok 
 
 
3. Výdavky na zabezpečenie neodpisovaného majetku (hmotného aj 

nehmotného) podľa § 22 Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov 

 
 
V tejto kategórii sa sledujú výdavky na vybavenie (zariadenie), ktoré sa bežne účtuje pri 
jeho obstaraní do výdavkov priamo do spotreby. Príspevok z ESF v tejto kategórii 
výdavkov je preto možné udeliť na drobný hmotný majetok, drobný nehmotný majetok, 
dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok, ktorého cena obstarania je nižšia ako 
suma ustanovená osobitným predpisom21. Napr. stoly, stoličky, flipchart a pod. 
 
Výdavky na zabezpečenie neodpisovaného majetku (hmotného aj nehmotného) SIA 
akceptuje do maximálnej úrovne 20 % z celkových nákladov projektu.  
 
Pre účely sledovania výdavkov na zabezpečenie neodpisovaného majetku (hmotného aj 
nehmotného) podľa § 22 Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov v rámci OP ZaSI sa tieto výdavky členia do nasledovných skupín: 
 
 3.1 softvér 
 3.2 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 
 
 
4. Odpisy majetku, ktorý nebol obstaraný z oprávnených výdavkov projektu 
  
Počas doby trvania realizácie projektu sú odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného 
majetku v zmysle nariadenia č. 1081/2006 o ESF, používaného pre účely projektu 
oprávneným výdavkom pri splnení podmienky, že nákup takéhoto majetku nie je 
súčasťou oprávnených výdavkov na projekt a súčasne tento majetok nebol 
obstaraný z verejných grantov, t. j. s podporou štátnych grantov alebo grantov ES. 
 

                                                 
21 Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
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Pre výpočet oprávnených odpisov bude vstupná cena majetku znížená tak, že bude 
obsahovať iba oprávnené výdavky. Napr. u finančného lízingu je vstupnou cenou výška 
istiny.   
 
Pokiaľ sa majetok využíva pre realizáciu projektu iba z časti, uvedené odpisy je potrebné 
zahrnúť do oprávnených výdavkov iba v alikvotnej časti. Pre účely posudzovania 
oprávnenosti výdavkov sa za oprávnený výdavok považuje daňový odpis22 (vypočítaný 
z oprávnenej ceny majetku) maximálne do výšky pomernej časti ročných odpisov 
stanovených s presnosťou na mesiace či dni pripadajúce na dobu realizácie projektu. 
 
Pre účely sledovania výdavkov na odpisy majetku, ktorý nebol obstaraný z oprávnených 
výdavkov projektu v rámci OP ZaSI sa uvedené výdavky členia do nasledovných skupín: 
 
 
 4.1 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku 
  4.1.1 softvér 
  4.1.2  ostatný dlhodobý nehmotný majetok 
 4.2 Odpisy dlhodobého hmotného majetku 
  4.2.1 stavby 
  4.2.2 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 
  4.2.3 pestovateľské celky trvalých porastov 
  4.2.4 základné stádo a ťažné zvieratá 
  4.2.5 ostatný dlhodobý hmotný majetok 
 
 
5. Lízing 
 
 
Oprávneným výdavkom môže byť ako finančný, tak i operatívny lízing. 
Operatívny lízing je charakteristický tým, že predmet lízingu sa po skončení prenájmu 
spravidla vracia prenajímateľovi. Operatívny lízing je oprávneným výdavkom aj 
v prípade, ak predmet tohto lízingu nie je oprávnený pre financovanie z ESF, avšak musí 
súvisieť s projektom (napr.: prenájom vozidla na prepravu materiálov na miesto konania 
aktivity, prenájom počítačových zostáv pre vzdelávací proces a pod.). 
V položke 5.1 operatívny lízing sa evidujú všetky výdavky na obstaranie hnuteľného aj 
nehnuteľného majetku, nevyhnutného na účely projektu, okrem prenájmu učebných 
priestorov, ktorý sa sleduje v položke 7.3 a prenájmu priestorov pre činnosť 
administratívneho/obslužného personálu, ktorý sa sleduje v rámci nepriamych nákladov. 
 
Pokiaľ nie je predmet lízingu využívaný iba pre účely projektu, je oprávnená iba alikvotná 
časť lízingových splátok za príslušné obdobie. Pri takomto type lízingových zmlúv musí 
byť nájomca schopný preukázať, že zmluva bola najhospodárnejšou metódou k získaniu 
zariadenia, t.j. využitie operatívneho lízingu musí byť finančne najvýhodnejším riešením 
pre projekt. Z tohto dôvodu nie je oprávneným výdavkom na lízing tá časť výdavkov, 
o ktorú presahujú výdavky na lízing výšku výdavkov, ktoré by predstavoval bežný 
prenájom rovnakého predmetu v danom čase a mieste.  
 
V zásade platí, že oprávneným výdavkom sú iba splátky vzťahujúce sa k obdobiu 
realizácie projektu. 

 
Pri finančnom lízingu je charakteristické, že predmet lízingu je spojený s právom, resp. 
povinnosťou prevodu do vlastníctva nájomcu za dohodnutú kúpnu cenu. Oprávnenosť 
lízingu sa viaže na podmienku, že predmet lízingu je oprávneným výdavkom. Počas 

                                                 
22 Podľa ustanovenia § 22 a nasl. Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
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realizácie projektu sú pre účely OP ZaSI výdavky na finančný lízing, pri dodržaní spôsobu 
ich účtovania, zahrnuté do oprávnených výdavkov formou odpisov v skupine výdavkov 
„4. Odpisy majetku, ktorý nebol obstaraný z oprávnených výdavkov projektu“. 
 
 
Maximálna výška oprávneného výdavku nesmie prekročiť trhovú hodnotu majetku 
získaného na lízing. Zároveň tento spôsob zabezpečenia predmetu nájmu musí byť tým 
najvhodnejším z hľadiska hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti. Nájomca musí byť 
schopný túto skutočnosť preukázať. 
 
Neoprávnenými výdavkami lízingu sú najmä: dane a ostatné finančné výdavky 
prenajímateľa súvisiace s lízingovou zmluvou u finančného lízingu, ako i splátky 
operatívneho lízingu, ktoré sa nevzťahujú k dobe realizácie projektu. 
 
Pre účely sledovania výdavkov na lízing v rámci OP ZaSI sa tieto výdavky 
sledujú v skupine:   
 

5.1 operatívny lízing 
 
 
6. Nepriame výdavky   
 
 
Nepriame výdavky sú bežné výdavky súvisiace so zabezpečením realizácie riadenia 
projektu a publicity a informovanosti: 

a.) výdavky prijímateľa na personál vyčlenený na riadenie projektu (projektový 
manažér, účtovník, apod.); 

b.) tovary a služby, ktoré súvisia s administratívnym a technickým zabezpečením 
realizácie projektu vrátane informovania a publicity.  

 
Nepriame výdavky nesmú prekročiť s ohľadom na priame náklady projektu (náklady 
hlavných aktivít) výšku 20 %.  
 
Nepriamymi výdavkami projektu sú:  
 
 6.1 Výdavky na administratívny/obslužný personál23 
   6.1.1 mzdové výdavky 
  6.1.2 výdavky na cestovné náhrady24 
  6.1.3 príspevok na stravovanie25  
       6.1.4 ostatné obligatórne výdavky26  

6.1.4.1 (vytvorenie podpoložiek pre osobitné uvedenie obligatórneho    
           výdavku s uvedením §, ods., č. zákona, z ktorého výdavok vyplýva 
           a jeho stručný popis 

 
 6.2 Výdavky na bežnú prevádzku 
       6.2.1 výdavky na vodné a stočné 
       6.2.2 výdavky na energie (napr. plyn, elektrickú energiu a pod.) 
       6.2.3 výdavky na upratovanie, opravy a údržbu 

                                                 
23 Administratívnym/obslužným personálom sa rozumie: projektový manažér, koordinátor, ekonóm, 
prípadne účtovník, administratívny pracovník, asistent a ostatné osoby obslužného personálu (napr. údržbár, 
upratovačka, vodič, doručovateľ a pod.), ktoré sa priamo nepodieľajú na aktivitách projektu 

 
24 V zmysle Zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov 
25 V zmysle Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov 
26 Napr. Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 
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       6.2.4 výdavky na prenájom priestorov pre činnosť administratívneho/obslužného  
      personálu 
       6.2.5 výdavky na internet  
       6.2.6 telekomunikačné poplatky 
           6.2.7 výdavky na prevádzku vozidla (napr.: spotreba PHM, zákonné poistenie   

motorových vozidiel) 
 

 6.3 Spotrebný materiál súvisiaci s prevádzkou a administráciou projektu (napr.       
tonery, kancelársky papier, kancelárske potreby a pod.) 

 
 6.4  Ostatné výdavky 

  6.4.1 bankové poplatky 
 6.4.2 poistenie dlhodobého majetku odpisovaného 
  6.4.3 právne služby 
  6.4.4 notárske poplatky 
  6.4.5 výdavky na bankové záruky 
  6.4.6 výdavky za vedenie účtovníctva externe 
  6.4.7 výdavky na monitorovanie a hodnotenie (externe aj interne) 
  6.4.8 výdavky na verejné obstarávanie 
  6.4.9 výdavky na preklady a tlmočenie 
  6.4.10 výdavky na publicitu 
 

Výdavky na publicitu tvoria výdavky na zviditeľnenie spoluúčasti ESF na realizácii 
projektu a na šírenie informácií o projekte. Presná špecifikácia oprávnených aktivít je 
uvedená v časti 3.13 venovanej publicite a v Manuáli pre informovanie a publicitu 
pre prijímateľov v rámci ESF (podporný dokument k výzve). 

 
Nepriame výdavky, ktoré sa týkajú všeobecnej prevádzky organizácie bez príčinnej väzby 
na projekt ako i výdavky zodpovedajúce svojím vymedzením účtovnej kategórii 
mimoriadnych nákladov/výdavkov, sú neoprávnenými výdavkami (jedná sa napr. 
o opravu nákladov minulých účtovných období, vyúčtovanie nárokov zamestnancov na 
odstupné pri skončení pracovného pomeru v súlade s § 63 ods. 1 písm. a) až c) 
Zákonníka práce; odškodnenie pri pracovných úrazoch, výdavky, ktorými nájomca podľa 
zmluvy uvádza po skončení nájmu vec do predošlého stavu, atď.) 
 
 
Neoprávnenými výdavkami  sú úroky z úverov a pôžičiek, správne a miestne poplatky, 
ktoré nemajú priamu väzbu na projekt, resp. ich neoprávnenosť bola stanovená SIA, 
výdavky na trovy konania ako i sankčné poplatky, pokuty a penále, prípadne ďalšie 
sankčné výdavky, či už zjednané v zmluvách alebo ktoré vznikajú z iných príčin a tzv. 
balíky produktov (služieb), ktoré poskytujú banky k úverom.  
 
 
Priamymi nákladmi projektu sú oprávnené výdavky jednotlivých skupín a položiek 
oprávnených výdavkov uvedených v tejto príručke, prípadne aj ďalšie výdavky 
nevyhnutné na realizáciu projektu, ktoré môže prijímateľ na základe tejto príručky 
zahrnúť do rozpočtu projektu, t.j. položky a podpoložky nasledovných skupín 
oprávnených výdavkov: 

1.  Personálne výdavky 
2. Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku (hmotného aj nehmotného) 
podľa § 22 a § 23 Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov formou krížového financovania 
3. Výdavky na zabezpečenie neodpisovaného majetku (hmotného aj 
nehmotného) podľa § 22 Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov 
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4. Odpisy majetku, ktorý nebol obstaraný z oprávnených výdavkov projektu 
5. Lízing 
7. Výdavky cieľových skupín a ostatné výdavky súvisiace s projektom 
 

 
 
Keďže skutočne vynaložené priame náklady sú základom na výpočet 
nepriamych výdavkov, akékoľvek zníženie, prípadne nedočerpanie priamych 
nákladov (t. j. vo vzťahu k plánovanému rozpočtu alebo v nadväznosti na 
finančnú opravu) bude mať vplyv na sumu nepriamych výdavkov.  
Akýkoľvek príjem, ktorý vznikne pri realizácií projektu ESF sa odpočítava od 
nepriamych výdavkov.  
 
 
7. Výdavky cieľových skupín a ostatné výdavky súvisiace s projektom 
 
V prípade výdavkov cieľových skupín a ostatných výdavkov súvisiacich s projektom je 
nevyhnutná priama väzba na aktivity  projektu a na výdavky súvisiace s cieľovou 
skupinou.  
 
Výnimku tvoria výdavky na cieľovú skupinu vlastných zamestnancov a obligatórnych 
výdavkov vyplývajúcich z pracovno-právneho vzťahu, ktoré sú zahrnuté do oprávnených 
výdavkov projektu  1. Personálne výdavky.  
 
Oprávnenými výdavkami cieľových skupín v rámci OP ZaSI sú najmä: 
 
 7.1  výdavky na učebné pomôcky 
 7.2  výdavky na odborné publikácie 
 7.3  výdavky na prenájom učebných priestorov 
 7.4  výdavky na ubytovanie cieľovej skupiny27 
 7.5  výdavky na stravovanie cieľovej skupiny28 
 7 6  výdavky na občerstvenie 
 7.7  výdavky na cestovné29 
 7.8  výdavky súvisiace s opatrovaním závislých osôb cieľovej skupiny 
 7.9  výdavky na úrazové poistenie frekventantov30 
 7.10-n   ostatné výdavky súvisiace s projektom (uviesť konkrétny názov položky) 
 
 
V prípade, že existujú výdavky priamo súvisiace s realizáciou projektu, ktoré nie sú 
obsiahnuté v skupinách výdavkov uvedených v tejto príručke a sú nevyhnuté pre 
dosiahnutie cieľov projektu, žiadateľ ich uvedie v nadväzujúcom číselnom slede s  
popisom výdavku, a to do kategórie č. 7. Výdavky cieľových skupín a ostatné výdavky 
súvisiace s projektom. Takýto výdavok sa stáva oprávneným len v prípade, že spĺňa 
všetky kritériá oprávneného výdavku a výberová komisia ho posúdila ako oprávnený 
výdavok. 
 
 
8. Oprávnené výdavky v súlade so zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti v znení neskorších predpisov 
 
Táto skupina oprávnených výdavkov sa netýka danej výzvy. 
 

                                                 
27 Okrem výdavkov na vlastných zamestnancov uplatňovaných v skupine výdavkov 1.3 
28 Okrem výdavkov na vlastných zamestnancov uplatňovaných v skupine výdavkov 1.3 
29 Okrem výdavkov na vlastných zamestnancov uplatňovaných v skupine výdavkov 1.3 
30 Okrem výdavkov na vlastných zamestnancov uplatňovaných v skupine výdavkov 1.3 



Sociálna implementačná agentúra    
SORO pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia     

Príručka pre žiadateľa v rámci opatrenia 4.1  Rámcová aktivita 3       
 

 26

 
9. Rezerva na vzniknuté výdavky pri zmene cien počas realizácie projektu 
 
Vzhľadom na uvádzanie reálnych cien výdavkov vo finančnom pláne v žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok, SIA umožňuje tvorbu rezervy na predpokladané zmeny 
zvýšenia cien tovarov a služieb do konca realizácie projektu.  
 
Nárok na čerpanie výdavkov na rezervu v prípade zvýšenia cien tovarov a služieb vznikne 
prijímateľovi len v tom prípade, ak táto zmena skutočne v priebehu realizácie projektu 
nastane.  
 
Čerpanie uvedenej položky sa neuskutoční priamo z tejto položky, ale sa vykoná 
presunom finančných prostriedkov do konkrétnej položky, v ktorej zmena cien nastala. 
Tento presun finančných prostriedkov podlieha schváleniu zmenovou komisiou SIA. 
 
Pre účely sledovania uvedených výdavkov v OP ZaSI sa výdavky sledujú v skupine: 
 
 9.1 rezerva na vzniknuté výdavky pri zmene cien počas realizácie projektu  
 
maximálne do výšky 6 % z oprávnených priamych aj nepriamych nákladov na projekt 
(skupiny výdavkov 1 až 7).  
 
 
DPH a iné dane 
 
Všeobecne možno vyjadriť, že dane a clá sú neoprávneným výdavkom ako napr. priame 
dane, daň z nehnuteľnosti, cestná daň a pod. 
 
Pri dani z pridanej hodnoty existuje výnimka, kedy táto daň je oprávneným výdavkom. 
 
U platiteľa dane z pridanej hodnoty (zdaniteľnej osoby) je daň z pridanej hodnoty 
oprávneným výdavkom v prípade, že nemá nárok na odpočet DPH v plnej výške pri 
danom prijatom plnení v súlade so Zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. 
 
U neplatiteľa DPH je daň z pridanej hodnoty oprávneným výdavkom, nakoľko táto osoba 
si nemôže nárokovať odpočet dane z pridanej hodnoty na vstupe. V takom prípade, keď 
je plnenie oprávnené iba v alikvotnej časti, je daň z pridanej hodnoty vzťahujúca sa 
k tomuto plneniu oprávnená v rovnakej alikvotnej časti. 
 
V prípade, že existuje zákonný nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty, táto 
daň nie je oprávneným výdavkom. 
 
Pre účely sledovania vynaložených výdavkov na DPH v OP ZaSI sa pre túto kategóriu 
výdavku nevytvára osobitná skupina výdavkov. Časť DPH, na ktorú neexistuje zákonný 
nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty tvorí súčasť ceny toho-ktorého výdavku. 

 
 
Prijímateľ je povinný v rámci realizácie schváleného projektu obstarávať dodávky 
tovarov, prác a služieb podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a s takto vybratými dodávateľmi tovarov, prác a služieb 
uzatvárať zmluvy v písomnej forme.  
V ostatných prípadoch je prijímateľ povinný vystavovať objednávky. 
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3.10.2 Kategórie neoprávnených výdavkov 
 
 
Neoprávnenými výdavkami Európskeho sociálneho fondu v zmysle čl. 11 Nariadenia ES 
1081/2006 sú najmä: 
 

a) úroky z dlhov; 
b) vratná daň z pridanej hodnoty; 
c) nákup nábytku, vybavenia, dopravných prostriedkov, infraštruktúry, nehnuteľností 

a pozemkov  
d) nepriame náklady, ktoré prekročia 20 % celkových oprávnených priamych 

nákladov na projekt. 
 
V súvislosti s bodom c) odseku vyššie sú tieto výdavky projektu oprávnené v súlade 
s článkom 34 Nariadenia Rady ES 1083/2006 za predpokladu, že sú potrebné na 
uspokojivé vykonávanie projektu a sú s ňou priamo spojené. 
 
 
 
3.11  Monitorovanie a hodnotiace indikátory/ukazovatele projektu  

 
Zoznam monitorovacích a hodnotiacich ukazovateľov určených pre Opatrenie 4.1 - je 
uvedený v Prílohe č. 3 – Prioritná os 4 Budovanie kapacít.  
Žiadateľ je povinný minimálne 1 ukazovateľ z každej kategórie uviesť do žiadosti o 
nenávratného finančného príspevku. Okrem týchto ukazovateľov si žiadateľ môže zvoliť 
ďalšie, ktoré sú špecifické pre jeho daný projekt. Pri voľbe ďalších ukazovateľoch žiadateľ 
postupuje tak, aby poskytli dostatočnú a úplnú informáciu o napĺňaní cieľov projektu.  

 
Vyššie uvedené ukazovatele je nevyhnutné sledovať počas celej realizácie projektu a 
prostredníctvom monitorovacích správ informovať SIA o pokroku pri realizácii projektu a 
o napĺňaní cieľov uvedených v projekte. Bližšie informácie o monitorovacích správach sú 
uvedené v Metodickom pokyne k realizácii projektov pre prijímateľov pomoci z ESF. 
 
 
 
3.12 Podmienky prijateľnosti projektu 
 

Poskytovaná pomoc musí byť v súlade so strategickým cieľom NSRR, globálnym cieľom 
OP ZaSI a zároveň s príslušným opatrením OP ZaSI. Predkladaná žiadosť musí definovať 
ciele a aktivity projektu, ktoré sú v súlade s vyššie uvedenými cieľmi. Výstupy a výsledky 
projektu musia byť vyjadrené prostredníctvom indikátorov /merateľných ukazovateľov/, 
ktoré sú súčasťou OP ZaSI i Programového manuálu, stanovené prijímateľom a schválené 
výberovou komisiou. Vzhľadom na povahu oprávnených aktivít tejto výzvy budú 
indikátory sledované počas jedného roku od ukončenia realizácie projektu. 

Pomoc môže byť žiadateľovi poskytnutá iba vtedy, ak: 

• podá žiadosť o NFP,  

• bude preukázaný súlad medzi predkladanou žiadosťou a vyššie uvedenými cieľmi,  

• budú sa vytvárať merateľné efekty pre dosiahnutie stanovených cieľov. 

Pomoc nemôže byť poskytnutá retroaktívne pred dňom podpísania Zmluvy o NFP a musí 
byť účinne monitorovaná zo strany SIA. 
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3.13 Publicita projektu 
 
Jednou z podmienok poskytnutia NFP z ESF je v súlade s nariadením Európskej komisie 
(EK) č. 1083/2006 a č. 1828/2006 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a usmerneniami RO spolupráca 
prijímateľov pri zabezpečovaní informovanosti a publicity o Európskom sociálnom fonde, 
predovšetkým však o výsledkoch a prínosoch tejto pomoci. V prípade, že táto požiadavka 
nebude splnená, môže dôjsť zo strany Európskej komisie k odobratiu poskytnutých 
finančných prostriedkov. 

 
V rámci projektov spolufinancovaných z ESF je nevyhnutné zdôrazniť spoluúčasť EÚ. Je 
nevyhnutné informovať všetky cieľové skupiny a  aj verejnosť o tom, že projekt je 
spolufinancovaný zo zdrojov ESF na základe OP ZaSI. 

Finančná spoluúčasť EU, resp. ESF musí byť zdôraznená v priebehu celej doby  realizácie 
projektu, pri jeho začiatku, v priebehu realizácie aktivít, ako aj po jeho ukončení, taktiež 
pri prezentácií projektu, napr. v médiách, na internete a výročných správach, počas 
konferencií a seminárov a pod. 

Voľba vhodných prostriedkov a opatrení na zabezpečenie publicity projektu a ich vecné 
a organizačné zabezpečenie závisia od rozhodnutia realizátora projektu. Konkrétne 
nástroje na zaistenie publicity uvádza žiadateľ v ŽoNFP v prílohe č. 3 Podrobný opis 
projektu, bod 8. 
Na úrovni každého projektu spolufinancovaného z ESF je potrebné dodržiavať  základné  
usmernenia, ktoré definuje Manuál pre informovanie a publicitu pre prijímateľov 
v rámci ESF (podporný dokument k výzve) a Manuál logotypu ESF, Manuál logotypu OP 
a Manuál logotypu  SIA zverejnené na webových stránka www.esf.gov.sk 
a www.sia.gov.sk. 
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4. POKYNY PRE ŽIADATEĽA V SÚVISLOSTI 
S VYPRACOVANÍM ŽoNFP 

 

Hlavným cieľom tejto kapitoly je pomôcť žiadateľovi pri vypracovaní formuláru žiadosti 
o NFP, ktorú predkladá v rámci vyhlásenej výzvy podľa špecifikácie SIA uvedenej v tejto 
výzve.   

Žiadateľ vyplní formulár žiadosti čo najzrozumiteľnejšie, presne a podrobne, 
aby bolo zo žiadosti jasné dosahovanie zámerov a cieľov projektu. Formulár 
žiadosti musí byť vyplnený na počítači alebo písacom stroji, nie rukou. K žiadosti je 
potrebné priložiť všetky povinné prílohy, ktoré musia byť so žiadosťou spojené 
hrebeňovou väzbou. 

 

4.1 Ako vypracovať ŽoNFP 
 
Žiadatelia musia striktne rešpektovať predpísaný formát žiadosti a povinných 
príloh, dodržať poradie strán, kontinuálne číselné označenie strán, ako aj 
číselné označenie jednotlivých povinných príloh v poradí, ako sú zadefinované v 
žiadosti. 

 
Žiadosť sa predkladá v slovenskom jazyku. Po vyplnení ŽoNFP je potrebné 
vykonať kontrolu vyplnených údajov. 
 
Vysvetlivky k formuláru žiadosti sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto príručky. 

Kritériá „3K“: 

� Korelácia – súlad s cieľmi programových dokumentov a splnenie kritérií 
oprávnenosti  

� Kvalita – napĺňanie cieľov, aktivít, metodológie a samozrejme finančné 
zhodnotenie žiadosti  

� Kontinuita – zachovanie výstupov a výsledkov žiadosti a ich udržateľnosť 
v nasledujúcom období. 

 
4.2 Povinné prílohy k ŽoNFP 
 
Žiadateľ prikladá k žiadosti povinné prílohy, ktorých originály môžu byť nahradené 
notárom overenou kópiou z originálu nie staršieho ako 3 mesiace. Zoznam povinných 
príloh je súčasťou ŽoNFP. 
 
Vysvetlivky k formulárom príloh k ŽoNFP sú uvedené v Prílohe č. 2 tejto príručky. 
 

Kritériá „3A“: 

� Aktuálnosť – dokumenty ku dňu podania žiadosti nie staršie ako tri mesiace  

� Adresnosť – v závislosti od typu dokumentu vystavené na to oprávneným 
orgánom v súlade s platnou legislatívou SR  

� Adekvátnosť – doklady, ktoré svojim obsahom korešpondujú so zoznamom 
povinných príloh ŽoNFP  
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5. USMERNENIE O POSTUPOCH PRI OBSTARÁVANÍ 
 
 

Žiadateľ, ktorý má záujem o prefinancovanie výdavkov zo štrukturálnych fondov je 
povinný realizovať obstarávanie akýchkoľvek tovarov, služieb a prác v súlade so 
zdravým finančným riadením výdavkov a dodržiavať v tejto súvislosti platnú legislatívu 
EU a SR.  

Verejné obstarávanie môže byť v závislosti od rozhodnutia žiadateľa vykonané 
pred alebo po podaní ŽoNFP.  

 

 

5.1  Verejné obstarávanie 
 
V zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“) sa žiadateľ stáva osobou povinnou postupovať v súlade 
s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a je povinný v zmysle zákona 
o verejnom obstarávaní používať relevantný postup zadávania. 
 
V tomto prípade žiadateľ vykoná verejné obstarávanie pred resp. po podaní ŽoNFP 
v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Ak sa rozhodne žiadateľ vykonať verejné 
obstarávanie po podaní ŽoNFP, je povinný vykonať prieskum trhu a zdokladovať formou 
povinnej prílohy k ŽoNFP vrátane čestného vyhlásenia, že bude postupovať v súlade so 
zákonom o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (príloha č. 14 k ŽoNFP). Žiadateľ by mal v zmysle 
uvedených paragrafov vyššie uvedeného zákona vysvetliť postup svojho výberu 
dodávateľa. 
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6.  PROCES SCHVAĽOVANIA ŽoNFP 
 
 
Proces vyhodnocovania žiadostí a projektov bude prebiehať v nasledujúcich fázach:  
 

1) kontrola formálnej správnosti 
2) odborné hodnotenie 
3) výberová komisia 

 
 
6.1 Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP 
 
 
Kontrolu formálnej správnosti žiadostí zabezpečuje SIA vytvorením Komisie pre kontrolu 
formálnej správnosti žiadostí zloženej z odborne spôsobilých interných pracovníkov. 
Komisia pre kontrolu formálnej správnosti žiadosti posudzuje: 

� splnenie kritérií oprávnenosti 

� splnenie kritérií úplnosti predložených ŽoNFP  

 

Kontrola kritérií oprávnenosti sa zameriava najmä na overenie, že v zmysle príslušnej 
výzvy na predkladanie ŽoNFP: 

� žiadateľ spĺňa definíciu prijímateľa (oprávnenosť žiadateľa); 
� projekt bude realizovaný na oprávnenom území (oprávnenosť miesta realizácie); 
� aktivity projektu sú v súlade s cieľmi a oprávnenými aktivitami daného OP/prioritnej 

osi/opatrenia (oprávnenosť aktivít projektu); 
� žiadaná výška pomoci pre daný projekt je v intervale medzi minimálnou 

a maximálnou stanovenou hranicou (oprávnenosť žiadanej výšky pomoci);  
� projekt bude realizovaný v súlade s podmienkami pre minimálnu a maximálnu dĺžku 

realizácie projektu (oprávnenosť časového rámca realizácie projektu); 
� projekt je v súlade s výberovými kritériami;  
� žiadateľ/žiadosť spĺňa iné kritériá, špecifikované SIA pre daný OP/prioritnú 

os/opatrenie, resp. výzvu na predkladanie ŽoNFP (oprávnenosť cieľových skupín, 
oprávnenosť výdavkov, zabezpečenie publicity projektu a pod.). 

 
Ak ŽoNFP nespĺňa minimálne jedno z kritérií oprávnenosti, je z ďalšieho procesu 
schvaľovania vylúčená. 

 

ŽoNFP je z hľadiska formálnej správnosti kompletná, ak: 
� predložený obal s označením „ŽIADOSŤ O NFP“ je nepriehľadný a obsahuje originál 

ŽoNFP a všetkých povinných príloh a kópie ŽoNFP a povinných príloh v  počte 
stanovenom SIA, v súlade s výzvou na predkladanie ŽoNFP; 

� originál a kópie ŽoNFP sú pevne zviazané; 
� sú predložené kópie ŽoNFP totožné s originálom žiadosti; 
� elektronická verzia žiadosti obsahuje totožné údaje ako predložená tlačená verzia, 

t.j. súlad elektronickej žiadosti s predloženou tlačenou verziou  
� je originál žiadosti podpísaný štatutárnym zástupcom žiadateľa; 
� sú všetky relevantné časti ŽoNFP vyplnené; 
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� povinné prílohy sú kompletné a právoplatné v súlade s požiadavkou uvedenou vo 
výzve na predkladanie ŽoNFP. 

 

V prípade, že Komisia pre kontrolu formálnej správnosti žiadostí zistí, že predložená 
žiadosť neobsahuje formálne náležitosti nezásadného charakteru, SIA využije tzv. 
klarifikáciu dokumentov (okrem kritérií oprávnenosti). Výzva na doplnenie chýbajúcich 
náležitostí ŽoNFP znamená možnosť doplnenia formálnych náležitostí žiadosti, t.j. 
žiadateľ môže napraviť zistenú chybu do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy. 
V rámci klarifikácie môžu byť žiadatelia požiadaní o doplnenie chýbajúcich príloh 
k žiadosti. Žiadatelia, ktorí nesplnili podmienky kontroly formálnej správnosti žiadostí 
a ani v prípade využitia termínu určeného na klarifikáciu neodstránili zistené nedostatky 
v stanovenom časovom limite, budú z ďalšieho hodnotenia vylúčení.  

 
 
6.2 Odborné hodnotenie ŽoNFP 
 

Odborné hodnotenie pozostáva z vyhodnotenia hodnotiacich kritérií na výber žiadostí 
pridelením počtu bodov k príslušnému kritériu spolu s odôvodnením. Odborné hodnotenie 
vykonávajú interní a externí hodnotitelia. nezávisle hodnotia technickú a finančnú 
stránku každej nimi hodnotenej žiadosti podľa hodnotiacich kritérií. Interní a externí 
hodnotitelia hodnotia žiadosť ako celok, berúc do úvahy aj povinné prílohy k žiadosti 
o NFP z pohľadu ich súladu s OP ZaSI, Programovým manuálom OP ZaSI a s 
podmienkami vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí. Proces hodnotenia žiadostí trvá 
maximálne 70 pracovných dní. Hodnotiace kritériá na výber žiadostí tvoria súčasť výzvy 
ako príloha.   
 
 
6.3 Výber a schvaľovanie ŽoNFP 
 
ŽoNFP sú schvaľované rozhodnutím Výberovej komisie na základe Výberových kritérií, 
ktoré tvoria súčasť výzvy ako príloha. Rozhodnutie výberovej komisie je konečné. Výber 
a schvaľovanie ŽoNFP sa uskutoční v súlade so Štatútom a Rokovacím poriadkom 
Výberovej komisie, schváleným Monitorovacím výborom pre OP ZaSI, ktoré tvoria súčasť 
výzvy ako podporné dokumenty. 

Výška príspevku, ktorú Výberová komisia schváli pre príslušnú ŽoNFP, je konečná a 
nemenná a nesmie byť navýšená v priebehu realizácie projektu. Toto ustanovenie je aj 
súčasťou zmluvy o NFP. Prípadné zmeny medzi položkami rozpočtu, avšak bez navýšenia 
schváleného NFP, vopred odsúhlasuje SIA. Výška skutočne poskytnutého NFP môže byť 
na základe výsledkov verejného obstarávania nižšia ako schválená výška NFP. 
Termín pre informovanie o schválení/neschválení žiadosti o NFP je v lehote do 70 
pracovných dní  od uzavretia výzvy. Oznámenia o schválení resp. neschválení 
ŽoNFP budú žiadateľom zasielané výhradne poštou.  
 
 
 
6.4 Sťažnosti 
 
Sťažnosti sú významným nástrojom spoločenskej kontroly činnosti orgánov verejnej 
správy a dodržiavanie zákonnosti. 

Pri vybavovaní sťažností je uplatňovaný postup v zmysle zákona č. 152/1998 Z. z. 
o sťažnostiach (ďalej len „zákon o sťažnostiach“). Tento zákon vymedzuje v pozitívnom, 
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ale aj v negatívnom zmysle slova pojem sťažnosť, určuje postup pri podávaní, prijímaní, 
prešetrovaní a vybavovaní sťažností. 

Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany 
svojich práv alebo právom chránených záujmov, pretože došlo k ich porušeniu alebo k 
ohrozeniu činnosťou, alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy, alebo upozorňuje na 
konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie si 
vyžaduje zásah orgánu verejnej správy.  

Sťažnosť sa podáva spravidla písomne alebo ústne v záujme jej urýchleného a 
efektívneho vybavenia orgánu príslušnému na jej vybavenie. 

Sťažovateľ svoju sťažnosť podáva ústnou alebo písomnou formou na adresu:  

 
  Sociálna implementačná agentúra 
  Útvar kontroly 
  Špitálska 6 

816 43  Bratislava 
 

V prípade, ak je sťažnosť v písomnej forme musí obsahovať náležitosti sťažnosti, ktoré 
stanovuje zákon o sťažnostiach.  

Ak je žiadosť podaná ústne, sťažovateľovi sa poskytne formulár, ktorý vyplní. Sťažovateľ 
na origináli a kópiách potvrdí súlad kópie s originálom svojim podpisom. Sťažovateľ 
originál odovzdá a kópia ostáva u sťažovateľa. 

V prípade, že je sťažnosť podaná telefonicky, bude sťažovateľ vyzvaný, aby zaslal 
sťažnosť písomne.  

Sťažnosť bude vybavená v lehote na vybavenie sťažnosti, ktoré stanovuje zákon 
o sťažnostiach.    

Vzhľadom na skutočnosť, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok, nie je 
možné podania, v ktorých sa žiadatelia dožadujú revízie rozhodnutia Výberovej komisie, 
kvalifikovať ako sťažnosti v zmysle zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach a ani ich 
v tomto režime vybavovať. 

Rovnako nie je možné podania v súvislosti s rozhodnutím Výberovej komisie kvalifikovať 
ako odvolania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov (správny poriadok) ani ich v zmysle správneho priadku vybavovať, pretože 
rozhodnutia Výberovej komisie nemajú charakter ani náležitosti rozhodnutia 
prvostupňového správneho orgánu. 
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7.  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP 
 
 
 

V prípade, ak bola ŽoNFP v rámci hodnotenia upravená, žiadateľovi sa spolu 
s vyrozumením zasiela aj akceptačný list na potvrdenie akceptácie uskutočnenej zmeny. 
Žiadateľ je povinný do 30 pracovných dní od dňa odoslania oznámenia o schválení NFP 
doručiť akceptačný list podpísaný štatutárnym zástupcom (notársky overený podpis), 
vrátane špecifikovaných príloh. 
 
Sociálna implementačná agentúra zabezpečí zaslanie 5 rovnopisov návrhu zmluvy o NFP, 
vrátane príloh, úspešnému žiadateľovi. Úspešný žiadateľ po oboznámení sa a súhlase 
s navrhnutými zmluvnými podmienkami zašle na SIA podpísanú zmluvu v 5 rovnopisoch 
najneskôr do 10 pracovných dní od dátumu prijatia návrhu zmluvy o NFP zo strany 
žiadateľa.  
 
Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP je neoddeliteľnou súčasťou výzvy ako príloha. 
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PRÍLOHA č. 1 

             
 

SOCIÁLNA IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA 
 

ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ 
PRÍSPEVOK31 

 
Názov projektu Žiadateľ vyplní úplný a presný názov žiadosti 

Žiadateľ Žiadateľ vyplní úplný a presný názov organizácie, 
ktorá žiadosť predkladá. 

Sektor Žiadateľ vyplní – verejný resp. súkromný sektor 

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

Prioritná os Prioritná os 4: Budovanie kapacít a zlepšenie kvality 
verejnej správy  

Opatrenie 
Opatrenie 4.1: Zlepšenie kvality služieb 
poskytovaných verejnou správou  
a neziskovými organizáciami 

Kód výzvy DOP–SIA–2008/4.1.3/01 

Celkové výdavky projektu (SKK) Žiadateľ vyplní po spracovaní kompletného rozpočtu 

Požadovaná výška NFP (SKK) Žiadateľ vyplní po spracovaní kompletného rozpočtu 

Názov lokálnej stratégie komplexného 
prístupu32 

––– 

Názov integrovanej stratégie rozvoja 
mestských oblastí33 

––– 

Identifikátor žiadosti34  

Kód ITMS35  

 

 

                   

Programové obdobie 2007 – 2013 

                                                 
31 Výstupná zostava z ITMS. 
32 Lokálna stratégia komplexného prístupu predstavuje komplexný projekt zameraný na riešenie problémov 
marginalizovaných rómskych komunít, ktorý pozostáva zo samotnej rozvojovej strednodobej stratégie 
a súboru samostatných projektov, ktoré v stanovenej postupnosti a časovej následnosti simultánne riešia 
potreby rôznych oblastí problematiky marginalizovaných rómskych komunít tak, aby tieto vzájomne tvorili 
ucelený synergický rozvojový celok. Neuplatňuje sa v danej výzve. Nie je potrebné vyplniť. 

33 Relevantné iba pre Regionálny operačný program a Operačný program Bratislavský kraj. Neuplatňuje sa 
v danej výzve. Nie je potrebné vyplniť. 

34 Vyplní poskytovateľ pomoci (po 1.1.2009 bude vygenerované automaticky systémom ITMS) 
35 Vyplní poskytovateľ pomoci. 
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1. Identifikácia žiadateľa 
Názov  
 
Sídlo 
PSČ  Obec Ulica Číslo 
    
Štát  Sektor Právna forma36 
  verejný   súkromný  
IČO DIČ Platca DPH IČ DPH 
   áno   nie  
Internetová stránka 
 
 

2. Štatutárny(-i) zástupca (-ovia) žiadateľa37 
Titul Meno Priezvisko Titul za menom 
    
Telefón (aj predvoľba) E-mail 
  
 

3. Profil žiadateľa 
Názov ŠKEČ (SK NACE) 
 
Kód ŠKEČ38 Dátum vzniku organizácie39 
  
Počet zamestnancov v trvalom pracovnom 
pomere ku koncu posledného 
kalendárneho štvrťroka pred podaním 
žiadosti o NFP 

Vedenie účtovníctva ku dňu podania 
žiadosti o NFP 

 0-10  11-50  51-250 251-500 
 500-1000  viac ako 1000 

 jednoduché     podvojné 

 
4. Identifikácia organizácie v pôsobnosti žiadateľa vo vzťahu k realizácii 

projektu40 
Názov  
 
Sídlo 
PSČ  Obec Ulica Číslo 
    
Názov ŠKEČ 
 

Kód ŠKEČ41 
Počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere ku 
koncu posledného kalendárneho štvrťroka pred 
podaním žiadosti o NFP 

  0-10  11-50  51-250 251-500 
 500-1000  viac ako 1000 

                                                 
36 Výber z aktuálne platných právnych foriem podľa číselníka ŠÚ SR.  
    http://www.statistics.sk/wmetis/ciselniky/katcis.jsp?wdetail=1&wkodcis=0056 
37  V prípade existencie viacerých štatutárnych zástupcov sa tabuľka 2 opakuje. 
38 Výber z číselníka ŠKEČ (SK NACE), t. j. odvetvová klasifikácia ekonomických činností, ak má žiadateľ viac 
ŠKEČ uvedie ŠKEČ súvisiaci s predmetom projektu http://www.infostat.sk/ELIS/RES/okec.html    

39 Dátum zápisu organizácie do verejného registra, pokiaľ nevznikla zákonom NR SR. 
40 Relevantné iba v prípade, ak aktivity projektu realizuje organizácia v pôsobnosti žiadateľa (napr. škola 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, fakulta univerzity a pod.). 

41 Výber z číselníka ŠKEČ (SK NACE), t. j. odvetvová klasifikácia ekonomických činností, ak má žiadateľ viac 
ŠKEČ uvedie ŠKEČ súvisiaci s predmetom projektu. 

 

Komentář [s1]:  
1.  
Žiadateľ vyplní základné 
údaje požadované podľa 
tabuľky. Údaj do kolónky 
„Právna forma“ žiadateľ 
vyberie z aktuálne platných 
foriem podľa číselníka 
Štatistického úradu SR. 

Komentář [s2]:  

2. 
V prípade viacerých 
štatutárnych zástupcov 
žiadateľ uvedie 
identifikačné údaje 
všetkých štatutárnych 
zástupcov, t.j. tabuľka sa 
skopíruje a do formulára sa 
vloží požadovaný počet 
vyplnených tabuliek 

Komentář [s3]:  

3. 
Žiadateľ uvedie presne 
a pravdivo údaje 
charakterizujúce žiadateľa. 
Názov a kód odvetvovej 
klasifikácie ekonomických 
činností (ŠKEČ/SK NACE) 
súvisiacej s predmetom 
predloženej žiadosti vyplní 
žiadateľ podľa platnej 
klasifikácie Štatistického 
úradu SR. V prípade 
viacerých činností uvedie 
žiadateľ len kód ŠKEČ tej 
činnosti, ktorá súvisí 
s predmetom predloženej 
žiadosti. 
 

Komentář [s4]:  
4.  
vyplní sa len v prípade 
fakúlt, pobočiek, 
rozpočtových 
a príspevkových organizácií 
a pod 
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5. Kontaktná osoba pre projekt 
Titul Meno Priezvisko Titul za menom 
    
Kontaktná adresa 
PSČ Obec Ulica Číslo 
    
Štát Funkcia 
  
Telefón (aj predvoľba) E-mail 
  

6. Partner (-i) žiadateľa42 
Bude žiadateľ pri realizácii projektu využívať inštitút 
partnerstva? Ak áno, uveďte ich. 

 áno   nie 

Partner 1 – Názov  
Partner n – Názov  

 

7. Projekt 
Názov projektu (max. 120 znakov) 
 
Operačný program 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

Kód výzvy 
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu / integrovanej 
stratégie rozvoja mestských oblastí43 

  
Číslo prioritnej osi Názov prioritnej osi 
  
Číslo opatrenia Názov opatrenia 
  

Prioritná téma44  

Podiel prioritnej   
témy z celkových 

výdavkov projektu45 
(v %) 

Forma financovania46 

81 X 01 
Hospodárska činnosť47 Podiel hospodárskej 

činnosti z celkových 
výdavkov projektu48 

(v %) 

Územná oblasť49 

  X  
   
Umiestnenie pomoci50 
 

                                                 
42 V prípade existencie partnera je žiadateľ povinný použiť pre identifikáciu partnera/ov ov vyplniť tabuľku 1.3 
pre každého partnera v Podrobnom opise projektu (Príloha č. 3 k ŽoNFP). 

43  Neuplatňuje sa v danej výzve. Nie je potrebné vyplniť. 
44 Prioritná téma je stanovená poskytovateľom pomoci podľa číselníka Kategorizácie pomoci (NARIADENIE 
KOMISIE (ES) č. 1828/2006  Príloha II. tab. 1. Viď. Výzva časť „Prioritná téma a forma financovania“  

45 Relevantné iba pre infraštrukturálne projekty v oblasti dopravy a životného prostredia. 
46 Forma financovania je stanovená poskytovateľom pomoci podľa číselníka Kategorizácie pomoci (NARIADENIE 
KOMISIE (ES) č. 1828/2006  Príloha II. tab. 2.  Viď. Výzva časť „Prioritná téma a forma financovania“ 

47 Výber z číselníka Hospodárskych činností (NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1828/2006  Príloha II. tab. 4 viď. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sk/oj/2006/l_371/l_37120061227sk00010155.pdf 

48 Relevantné iba pre infraštrukturálne projekty v oblasti dopravy a životného prostredia. 
49 Výber z číselníka Územných oblastí. (NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1828/2006  Príloha II. tab. 3 viď. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sk/oj/2006/l_371/l_37120061227sk00010155.pdf. 

50 Vyplní žiadateľ na základe definície miesta užívania výsledkov projektu – najnižšia možná spoločná lokalizácia   
všetkých miest užívania výsledkov projektu z číselníka NUTS (po 1.1.2009 bude vygenerované automaticky 
systémom ITMS). 

Komentář [s5]:  
5. 
Žiadateľ uvedie 
identifikačné údaje osoby, 
ktorá bude zodpovedná za 
riadenie projektu a za 
komunikáciu žiadateľa so 
SIA.  
 

Komentář [s6]:  

6. 
Partnerom žiadateľa môže 
byť organizácia 
z neziskového sektora 
a verejnej správy. 
Zmluvnou stranou je 
žiadateľ a nie jeho 
partner. Vzájomné 
partnerské vzťahy žiadateľa 
a jeho partnerov musia byť 
zmluvne ošetrené 
najneskôr pred podpisom 
zmluvy prijímateľa so SIA. 
Všetky dodávateľsko-
odberateľské vzťahy 
podliehajú zákonu o 
verejnom obstarávaní č. 
25/2006 Z. z., ktorý 
nemôže byť partnerstvom 
obchádzaný. Partnerstvo 
môže zvyšovať pridanú 
hodnotu žiadosti ak 
prípadní partneri žiadateľa 
sa podieľajú na navrhovaní 
projektu, ako aj na jeho 
realizácii. 
 

Komentář [s7]:  

7. 
Žiadateľ uvedie údaje 
o predkladanom projekte, 
t.j. presný a úplný názov 
projektu, číslo a názov 
výzvy, číslo a názov 
prioritnej osi, číslo 
a názov opatrenia. 
Hospodársku činnosť,  
územnú oblasť 
a umiestnenie pomoci 
vyplní žiadateľ podľa 
platných číselníkov.  
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8. Miesto realizácie projektu51 

Región52 (NUTS II): Vyšší územný celok (NUTS III): 
  
Okres Obec Ulica Číslo 
    
Existencia marginalizovaných rómskych 
komunít53 

 

 
9. Ciele projektu 

Cieľ projektu (max. 160 znakov) Väzba na príslušný cieľ opatrenia54 
  
Špecifické ciele projektu (max. 160 znakov 
pre každý špecifický cieľ) 

Väzba na príslušné aktivity opatrenia55 

  
  
  
 

                                                 
51 Miestom realizácie projektu sa rozumie miesto užívania výsledkov projektu (v prípade investičných projektov 
je miesto  realizácie projektu spravidla identické s miestom fyzickej realizácie projektu). Úroveň NUTS II a 
NUTS III sa vypĺňa vždy, nižšie úrovne sa vypĺňajú, ak sú jednoznačne určiteľné. V prípade, že existuje 
viacero miest užívania výsledkov projektu, tab. č. 8 sa opakuje. 

52 Výber: Západné, Stredné, Východné Slovensko 
53 Vyplní žiadateľ formou áno/nie (po 1.1.2009 bude vygenerované automaticky systémom ITMS) 
54 Názov cieľa/cieľov opatrenia na ktoré sa cieľ projektu viaže v zmysle výzvy na predkladanie ŽoNFP. 
55 Názov aktivity opatrenia na ktorú sa špecifický cieľ projektu viaže v zmysle výzvy na predkladanie ŽoNFP. 

Komentář [s8]:  

8. 
Miestom realizácie projektu 
sa rozumie miesto 
uskutočnenia plánovanej 
aktivity, resp. plánovaných 
aktivít, na ktoré sa žiada 
NFP. Ak sa projekt realizuje 
na viacerých miestach, 
tabuľka sa skopíruje 
v požadovanom množstve 
tak, aby sa uviedli všetky 
miesta realizácie projektu..  
 

Komentář [s9]:  

9. 
Žiadateľ uvedie celkový 
cieľ projektu a stručne 
vysvetlí, ako celkový cieľ 
a špecifické ciele 
predkladaného projektu 
súvisia s globálnym cieľom 
operačného programu a 
s cieľmi príslušnej prioritnej 
osi a opatrenia.  
 



Sociálna implementačná agentúra    
SORO pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia     

Príručka pre žiadateľa v rámci opatrenia 4.1  Rámcová aktivita 3       
 

 40

 

10. Stručný popis projektu 
a) Východisková situácia (max 900 znakov) 56 
 

b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu (max 900 znakov) 57  
 

c) Spôsob realizácie projektu (max 900 znakov) 58 
 

d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu (max 1200 znakov) 59 
 
 
 
 
 
e) Udržateľnosť výsledkov projektu (max 900 znakov) 60  
 

 

                                                 
56 Stručný popis východiskovej situácie v mieste/regióne užívania výsledkov projektu v oblasti, na ktorú sa 
projekt vzťahuje s ohľadom na cieľové skupiny / užívateľov výsledkov projektu a navrhované aktivity s 
použitím východiskových hodnôt ukazovateľov výstupu, výsledku a dopadu.  

57 Popis predpokladaných výsledkov realizácie projektu z pohľadu cieľových skupín / užívateľov výsledkov 
projektu s použitím výstupových, výsledkových a dopadových ukazovateľov, vrátane popisu schopnosti 
projektu umožniť realizáciu ďalších projektov v príslušnej oblasti/regióne, ktoré sú závislé na existencii jeho 
výsledkov, resp. schopnosti projektu umožniť realizáciu relevantného projektu tým istým alebo iným 
žiadateľom s použitím výstupov projektu. 

58 Definovanie a popis aktivít projektu, ich organizačné a technické zabezpečenie. V prípade projektov 
realizovaných v spolupráci s partnerom/mi uviesť, ktoré aktivity a prostriedky zabezpečí/-ia partner/-i. 

59 Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu vzhľadom na východiskovú situáciu a identifikované potreby 
cieľových skupín / užívateľov výsledkov projektu vrátane informácií o predchádzajúcich etapách (ak je projekt 
súčasťou väčšieho celku) a prepojení projektu s ďalšími relevantnými aktivitami/projektmi v regióne, vrátane 
zdôvodnenia. Ďalej sa v tejto časti uvádza popis spôsobilosti žiadateľa na realizáciu projektu - stručná 
charakteristika žiadateľa z hľadiska predmetu činnosti, organizačného zabezpečenia, profesnej histórie, 
kvalifikácie a skúseností s realizáciou podobných projektov alebo aktivít, na ktoré je projekt zameraný. 

60 Popis, ako bude projekt pokračovať po ukončení realizácie aktivít projektu, vrátane spôsobu zabezpečenia 
udržateľnosti výsledkov projektu žiadateľom z finančného a prevádzkového hľadiska po skončení realizácie 
aktivít projektu v stanovenom rozsahu a kvalite. Ak je to relevantné, uviesť aj zhrnutie výsledkov finančnej 
analýzy s a bez NFP. 

Komentář [s10]:  

10. 
Žiadateľ stručne 
(maximálne 900 znakov pre 
časť a), b), c) a e), 1200 
znakov pre časť d)) popíše 
projekt, podľa poznámok 
pod čiarou 
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11. Časový rámec realizácie projektu 

Dĺžka realizácie projektu v mesiacoch61  
Predpokladaný časový harmonogram navrhovaných aktivít 62v rámci projektu 
Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity 

(MM/RRRR) 
Ukončenie realizácie 
aktivity (MM/RRRR) 

Hlavné aktivity (max. 100 
znakov pre každú aktivitu) 

  

Aktivita 1   
Aktivita 2   
Aktivita 3   
Aktivita 4   
Aktivita 5   
Aktivita n   

Podporné aktivity   
Riadenie projektu63   
Publicita a informovanosť   

 
12. Hodnoty merateľných ukazovateľov 

Typ Názov64 Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota  

Rok Plánovaná 
hodnota 

Rok 

      

      

      

V
ý
sl
e
d
o
k
6
5
 

      

      

      

      

D
o
p
a
d
6
6
 

      

                                                 
61 Vyplní žiadateľ (po 1.1.2009 bude vygenerované automaticky systémom ITMS) 
62 Aktivitou sa rozumie súhrn činností realizovaných na to vyčlenenými finančnými zdrojmi, ktoré prispievajú 
k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre 
žiadateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. 
Aktivita je jasne vymedzená časom, prostriedkami a nákladmi, pričom realizácia a ukončenie aktivity je 
merateľné dosiahnutím výstupových indikátorov. 

63 Riadenie projektu pokrýva oblasť projektového riadenia, zúčtovania, realizácie verejného obstarávania a kde 
je to umožnené aj iné zabezpečenie realizácie hlavných aktivít. 

64 Výber zo zoznamu merateľných ukazovateľov, viď. Príručka pre žiadateľa – príloha č. 3 
65 Merateľné ukazovatele výsledku vyjadrujúce priamy, hmatateľný efekt intervencie bezprostredne po ukončení 
realizácie projektu na cieľové skupiny/užívateľov projektu, prostredníctvom ktorých bude sledované 
a hodnotené dosiahnutie stanovených cieľov projektu. 

66 Ukazovatele dopadu vyjadrujúce dlhodobý efekt intervencie na cieľovú skupinu/užívateľov projektu, ktorý 
môže nastať aj niekoľko rokov po ukončení realizácie projektu. Je viazaný na výsledky intervencií a 
prekračuje rámec okamžitých prínosov. 

Komentář [s11]:  

11. 
Žiadateľ uvedie názov 
aktivity a vyplní 
harmonogram – začiatok 
a koniec realizácie 
jednotlivých aktivít. Názvy 
aktivít musia byť 
chronologicky usporiadané  
Reálny začiatok a koniec 
realizácie projektu budú 
stanovené v zmluve 
o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku. 
Minimálna a maximálna 
možná dĺžka trvania 
realizácie projektu je 
uvedená v príslušnej výzve. 
Realizácia projektu môže 
začať až po podpise Zmluvy 
o poskytnutí NFP oboma 
zmluvnými stranami a končí 
až po uhradení celkových 
výdavkov. 
 

Komentář [s12]:  
12. 
Merateľné ukazovatele 
tvoria Prílohu č. 3 k tejto 
Príručke (jednotlivo za 
výsledok a dopad). Žiadateľ 
uvedie názov, mernú 
jednotku (počet, percento, 
atď.), východiskovú (na 
začiatku realizácie 
projektu) a plánovanú 
hodnotu (ku koncu alebo 
po skončení realizácie 
projektu) do tabuľky za 
každý ukazovateľ.  
Vyššie uvedené ukazovatele 
budú sledované počas celej 
realizácie projektu a sú 
dôležité pre úspešnú 
realizáciu projektu a jeho 
následné záverečné 
hodnotenie. 
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13. Rozpočet projektu (v  SKK) 

Názov skupiny výdavkov67 
Oprávnené 
výdavky 
(v SKK) 

Neoprávnené 
výdavky 
(v SKK) 

Celkové 
výdavky 
(v SKK) 

Podiel 
oprávnených 
výdavkov 
z celkových 
oprávnených 

výdavkov projektu 
(v %) 

1. Personálne výdavky     
2. Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku 
(hmotného aj nehmotného) podľa § 22 Zákona č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov formou krížového financovania 

    

3. Výdavky na zabezpečenie neodpisovaného majetku 
(hmotného aj nehmotného) podľa § 22 Zákona č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov 

    

4. Odpisy majetku, ktorý nebol obstaraný z oprávnených 
výdavkov projektu 

    

5. Lízing     
6. Nepriame náklady     
7. Výdavky cieľových skupín a ostatné výdavky súvisiace 
s projektom 

    

8. Oprávnené výdavky v súlade so zákonom č. 5/2004 
Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších 
predpisov68 

X 
 
X 

 
X 

 
X 

9. Rezerva na vzniknuté výdavky pri zmene cien počas 
realizácie projektu 

    

Spolu     
Bolo vykonané verejné obstarávanie (VO) pred predložením žiadosti o NFP69  áno nie 
Objem prostriedkov zazmluvnených na základe VO pred podaním žiadosti o NFP (SKK)  

 
14. Zdroje financovania projektu: 

Celkové výdavky projektu (v SKK) celková suma výdavkov na projekt 
Celkové oprávnené výdavky (v SKK) kategórie oprávnených výdavkov sú 

uvedené v časti 3.10.1 tejto príručky 

Celkové  neoprávnené výdavky (v SKK) kategórie neoprávnených výdavkov sú 
uvedené v časti 3.10.2 tejto príručky 

Požadovaná výška nenávratného finančného 
príspevku (v SKK) 

odpočíta sa výška vlastných zdrojov 
z celkových oprávnených výdavkov 
projektu podľa intenzity pomoci 

Intenzita pomoci70 (v %)  
Zdroje žiadateľa celkom (v SKK) výška vlastných zdrojov (súkromných 

alebo verejných) žiadateľa – 
spolufinancovanie žiadateľa 

Predpokladaný príjem z projektu (v SKK)71  
Objem oprávnených výdavkov realizovaných 
dodávateľmi (v SKK)72 

 

 

                                                 
67 Výber zo zoznamu oprávnených výdavkov, viď. Príručka pre žiadateľa – kapitola 3.10 
68 Táto skupina oprávnených výdavkov sa netýka danej výzvy. 
69 Úspešné verejné obstarávanie je charakterizované uzatvorením zmluvy medzi obstarávateľom a víťazom VO. 
70 Podiel NFP k celkovým oprávneným výdavkom projektu vyplní žiadateľ  (po 1.1.2009 bude vygenerované 
automaticky systémom ITMS). 

71 Príjem z projektu vytvorený počas realizácie aktivít projektu. 
72 V prípade verejného obstarávania - všetky práce, tovary a služby dodané na základe zmluvného vzťahu 
s právnickou/fyzickou osobou mimo pracovnoprávnych vzťahov, ktoré nie sú závislou prácou a ich vzťahy sa 
neriadia Zákonníkom práce.      

 

Komentář [s13]:  

13. 
Žiadateľ vyplní predloženú 
tabuľku. Pri zostavovaní 
rozpočtu sa 
nezaokrúhľuje 
a nespriemeruje.  
Sumy v tejto tabuľke 
musia byť v súlade so 
sumami uvedenými 
v prílohe Žiadosti o NFP 
č. 2 Rozpočet projektu.  
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15. Súlad s horizontálnymi prioritami 73 
A/ Má projekt74 vplyv na rozvoj informačnej spoločnosti? Ak áno, špecifikujte aký 
(max. 600 znakov). 

      áno nie 

 
 
 
 
 
 
 

Typ Názov Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota 

Rok Plánovaná 
hodnota 

Rok 

      

      

V
ý
sl
e
d
o
k
 

      

      

      

D
o
p
a
d
 

      

B/ Prispeje projekt k napĺňaniu cieľov Národnej stratégie trvalo udržateľného 
rozvoja? Ak áno, špecifikujte aký (max. 600 znakov). 

      áno nie 

 
 
 
 
 
 
 
 

Typ Názov Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota 

Rok Plánovaná 
hodnota 

Rok 

      

      

V
ý
sl
e
d
o
k
 

      

      

      

D
o
p
a
d
 

      

                                                 
73 V prípade relevantnosti projektu k jednotlivým horizontálnym prioritám použite pre opis ukazovatele pre 
príslušnú horizontálnu prioritu. Zoznam indikátorov horizontálnych priorít tvorí Prílohu č. 4 Príručky pre 
žiadateľa. 

74 Projekt, ktorého oprávnené, alebo neoprávnené výdavky, resp. ich časť, sú použité na nákup, vývoj, alebo 
prevádzku HW, SW, služby širokopásmového pripojenia, vzdelávanie v oblasti digitálnej gramotnosti 
a zručnosti, tvorbu pracovných  miest v sektore IT, iných služieb v oblasti IT. 

Komentář [s14]:  

15. 
Žiadateľ pravdivo a presne 
odpovie na všetky priložené 
otázky.  
Indikátory 
horizontálnych priorít 
tvoria Prílohu č. 4 Príručky. 
Žiadateľ je povinný si 
vybrať 1 ukazovateľ typu 
výsledok a typu dopad 
v rámci každej 
horizontálnej priority, ak 
zaškrtne políčko „áno“. 
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C/ Bude mať projekt dopad na marginalizované rómske komunity? Ak áno, 
špecifikujte aký (max. 600 znakov). 

      áno nie 

 
 
 
 
 
 

Typ Názov Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota 

Rok Plánovaná 
hodnota 

Rok 

      

      

V
ý
sl
e
d
o
k
 

      

      

      

D
o
p
a
d
 

      

D/ Bude projekt prispievať k zlepšeniu rovnosti príležitostí? Ak áno, špecifikujte 
aký (max. 600 znakov). 

     áno nie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ Názov Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota 

Rok Plánovaná 
hodnota 

Rok 

      

      

V
ý
sl
e
d
o
k
 

      

      

      

D
o
p
a
d
 

      

Komentář [s15]:  

15. D 
Žiadateľ pri špecifikácii 
zlepšenia rovnosti 
príležitostí musí vychádzať 
z Príručky pre 
uplatňovanie princípu 
rovnosti, príležitosti ako 
horizontálnej priority, 
ktorý tvorí neoddeliteľnú 
súčasť výzvy ako Podporný 
dokument. 
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16.  Zoznam povinných príloh k ŽoNFP 
 
 

P. č. 
 

Názov prílohy 
 

Počet 
(originál/ 
kópie) 

1. CD nosič (resp. DVD) s vyplnenou žiadosťou o nenávratného finančného príspevku spolu 
s prílohami (2, 3, 4). 

1 / 0 

2. Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu 1 / 2 
3. Podrobný opis projektu 1 / 2 
4. Dokument popisujúci činnosť organizácie (podľa vzoru) za predchádzajúci rok podpísaný 

a opečiatkovaný štatutárom/štatutármi. V prípade, že má žiadateľ vypracovanú Výročnú správu 
za rok predchádzajúci k predloženiu žiadosti, môže byť daný dokument nahradený touto 
Výročnou správou. V prípade vzniku subjektu počas roka, v ktorom sa uchádza o NFP predkladá 
žiadateľ dokument popisujúci činnosť organizácie ku dňu podania žiadosti o NFP. 

1 / 2 

5. Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou, resp. 
štatutárneho zástupcu/štatutárnych zástupcov, ktorí sú právnickými osobami.  

1 / 2 

6. a) Účtovná závierka za posledné ukončené účtovné obdobie overené audítorom a Správa 
o výsledku auditu (v prípade, že žiadateľ má povinnosť  auditu v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov) 
b) Účtovná závierka za posledné ukončené účtovné obdobie podpísaná štatutárom potvrdená 
Daňovým úradom (v prípade, že žiadateľ nemá povinnosť auditu v zmysle zákona č.431/2002 
o účtovníctve) 
c) V prípade vzniku subjektu počas roka, v ktorom sa uchádza o NFP predkladá žiadateľ 
mimoriadnu účtovnú závierku vykonanú ku koncu mesiaca predchádzajúcemu mesiacu 
podania žiadosti o NFP.  
d) V prípade osobitných subjektov, ktorí nevypracovávajú účtovnú závierku je nutné nahradiť  
prílohu originálom daňového priznania, alebo jeho notársky overenú kópiu nie staršiu ako 
3 mesiace. 
e) V prípade občianskych združení požadujeme doložiť Zápisnicu z výročného valného 
zhromaždenia za predchádzajúci rok vrátane schválenej Správy o hospodárení 

1 / 2 

7. a) Úradne overené kópie stanov, štatútu, zriaďovacej listiny alebo podobného dokumentu 
(nadačná listina a pod.) s okrúhlou pečiatku príslušného registračného úradu  
b) Doklad potvrdzujúci právnu subjektivitu (doklad o pridelení IČO) ak nie je relevantné, 
žiadateľ vyplní čestné vyhlásenie 
c) Dokument potvrdzujúci oprávnenosť konania štatutárneho zástupcu v mene 
organizácie (napr. menovací dekrétu štatutárneho zástupcu) 

1 / 2 

8. Doklad o zabezpečení zdrojov žiadateľa v prípade, ak je žiadateľ povinný spolufinancovať 
projekt vlastnými zdrojmi (napr. potvrdenie z komerčnej banky, prísľub  úveru z komerčnej 
banky, úverová zmluva, prísľub o darcovstve, prípadne čestné vyhlásenie žiadateľa 
o zabezpečení zdrojov) 

1 / 2 

9. Čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ nie je daňovým dlžníkom ku dňu podania ŽoNFP 1 / 2 
10. Čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ nie je dlžníkom poistného na dôchodkové 

zabezpečenie, sociálne poistenie, nemocenské poistenie, zdravotné poistenie a príspevku na 
poistenie v nezamestnanosti ku dňu podania ŽoNFP 

1 / 2 

11. Čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ nie je v konkurze, resp. nebol voči nemu podaný návrh 
na vyhlásenie konkurzu ku dňu podania ŽoNFP  

1 / 2 

12. Čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ nie je v likvidácii.   1 / 2 
13. a) Ak žiadateľ vykonal verejné obstarávanie:  

Čestné vyhlásenie o skutočnosti, že žiadateľ postupoval v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obsahujúce podpis 
štatutárneho zástupcu/-ov a podpis odborne spôsobilej osoby, ktorá vykonala verejné 
obstarávanie, predložená zápisnica z vyhodnocovania ponúk, predložená víťazná ponuka, 
predložená zmluva s dodávateľom v súlade s výsledkami verejného obstarávania) 
b) Ak žiadateľ  bude ešte len vykonávať verejné obstarávanie: 
Čestné vyhlásenie, že bude postupovať v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vrátane dokladu 
určujúceho predbežnú hodnotu zákazky pri verejnom obstarávaní (napríklad predbežná ponuka) - 
musí byť vyplnená vo forme predpísaného formuláru 

1 / 2 

14. Čestné vyhlásenie o tom, že mimovládna organizácia nemá pozdĺžnosť voči štátu a v minulosti 
sa nedopustili závažného porušenia pravidiel platných pre realizáciu projektov ESF. 

1 / 2 
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Poznámka: 
 
Formulár rozpočtu, podrobného opisu projektu, dokumentu popisujúceho činnosť 
organizácie a vzory čestných vyhlásení (prílohy 7b, 8, 9, 10, 11, 12, 13a, 13b, 15) tvoria 
prílohu k žiadosti o NFP. 
 
V prípade príloh č. 5, 6, 7a, 7c a 8, kde sa vyžaduje originál dokladu, postačujúce je aj 
notársky overená kópia. 
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17. Čestné vyhlásenie žiadateľa 

 
Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny zástupca žiadateľa) čestne vyhlasujem, že: 
 

� všetky informácie obsiahnuté v žiadosti o nenávratný finančný príspevok sú úplné, 
pravdivé a správne,  

� mám, resp. zabezpečím ku dňu podpisu zmluvy o NFP zdroje na spolufinancovanie 
projektu, 

� na oprávnené výdavky uvedené v projekte som v minulosti nezískal nenávratnú 
finančnú pomoc, 

� spĺňam podmienky oprávnenosti žiadateľa uvedené v príslušnej výzve na 
predkladanie žiadostí o NFP75, 

� údaje uvedené v žiadosti o NFP sú identické s údajmi odoslanými prostredníctvom 
verejnej časti portálu ITMS76. 

� som si vedomý skutočnosti, že na NFP nie je právny nárok a že rozhodnutie 
Výberovej komisie je konečné a nemenné. 

 
Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať vykonávateľa o všetkých zmenách, 
ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.  
 
Súhlasím so spracovaním všetkých uvedených osobných údajov v súlade so zák. 
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, počas 
registrácie, kontroly, hodnotenia, kontraktácie, realizácie a monitorovania projektu 
a programov EÚ. 
 
 
Titul, meno a priezvisko 
štatutárneho(-nych) zástupcu(-ov): 
............................................................................... 
 
 
Podpis štatutárneho(-nych) zástupcu(-ov): 
.................................................................... 
 
 
Miesto podpisu: .................................................................... 
 
 
Dátum podpisu: .................................................................... 
 

 

                                                 
75 Podmienky uvedené vo Výzve na predkladanie žiadosti o NFP v časti oprávnení žiadatelia týkajúce sa 
napríklad záväzkov voči sociálnej a zdravotným poisťovniam, daňovému úradu a pod. 

76 RO môže stanoviť prechodné obdobie v rámci ktorého žiadatelia o NFP nebudú povinní žiadosti o NFP vypĺňať 
a odosielať elektronicky prostredníctvom verejného portálu ITMS,  najdlhšie však do  31.12. 2008. V prípade 
využitia prechodného obdobia sa elektronická verzia ŽoNFP predkladá prostredníctvom elektronického nosiča 
(napr. CD, DVD) v zmysle podmienok definovaných v príslušnej výzve na predkladanie žiadostí o NFP, pričom 
žiadateľ vyhlasuje, že údaje uvedené v žiadosti o NFP sú identické s údajmi predloženými prostredníctvom 
elektronického nosiča. 

Komentář [s16]:  

16. 
Žiadateľ si prečíta priložený 
formulár čestného 
vyhlásenia a štatutárny 
zástupca svojim 
podpisom potvrdí svoj 
súhlas so stanovenými 
podmienkami.  
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PRÍLOHA č. 2 
 

Vysvetlivky k prílohám ŽoNFP 
 

1. CD nosič (resp. DVD) s vyplnenou žiadosťou o nenávratného finančného príspevku  
spolu s prílohami č.  2, 3, 4. 

2. Rozpočet projektu s komentárom 
Povinnú prílohu č.1 k ŽoNFP tvorí tabuľka (formát Excel) 

Žiadateľ postupne vypíše názvy jednotlivých položiek zahrnutých do oprávnených 
výdavkov a presnú sumu výdavku v rámci jednotlivých aktivít do predpísaného 
formuláru tabuľky. Pri zostavovaní rozpočtu sa nezaokrúhľuje a nespriemeruje. 
Tam, kde nie je možné presne určiť konkrétne sumy na jednotlivé aktivity v rámci 
jedného výdavku, je možné uviesť iba celkovú sumu výdavku na projekt.  

Tabuľka rozpočtu projektu musí byť v súlade s tabuľkou č. 13 ŽoNFP projektu 
a komentára k rozpočtu, ktorá je súčasťou príloh k ŽoNFP.  

3. Podrobný opis projektu 
Matica personálneho zabezpečenia projektu – musí byť vyplnená vo forme 
predpísaného formuláru 
Tvorí povinnú súčasť projektového spisu. Žiadateľ v nej predloží menný zoznam 
osôb v rámci odborného personálu podieľajúcich sa na implementácii projektu 
a vyplní všetky stĺpce formulára matice personálneho zabezpečenia. Žiadateľ môže 
podľa potreby vypracovať komentár k matici.  
Realizované projekty žiadateľom v rámci štrukturálnych fondov – musí byť 
vyplnená vo forme predpísaného formuláru 
V danej prílohe je potrebné zadefinovať dopytovo-orientované projekty aj národné 
projekty. Pri prebiehajúcich projektoch (v stave realizácie) stručne uveďte ciele 
a aktivity projektu a pri ukončenom projekte stručne uveďte výsledky a naplnenie 
cieľov projektu. 
Aktivity na dosiahnutie cieľov projektu a publicita projektu – musí byť 
vyplnená vo forme predpísaného formuláru  
Prijímateľ uvedie detailný opis aktivít vrátane subkontrahovania a prípadného 
vypisovania tendrov, metodológiu realizácie činností, inštitucionálne zabezpečenie 
projektu a úloha zúčastnených strán na realizácii projektu a ich miera zapojenia do 
aktivít projektu. Aktivity musia byť v súlade s tabuľkou ŽoNFP Zoznamu 
a časového harmonogramu realizovaných aktivít v rámci projektu. Pri publicite je 
relevantné zadefinovať zviditeľnenie spoluúčasti EÚ na realizácii projektu v zmysle 
Manuálu pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF a uviesť 
prepojenie týchto aktivít na multiplikačné efekty projektu vo vzťahu k výstupom 
projektu a cieľovým skupinám (napr. vplyv platených aj neplatených mediálnych 
výstupov na zvyšovanie celkového povedomia o pomoci z ESF medzi konkrétnou 
cieľovou skupinou ako aj medzi širokou verejnosťou) 
Prepojenie aktivít s regionálnymi a lokálnymi stratégiami/politikami a na 
Národný strategický referenčný rámec  –  musí byť vyplnená vo forme 
predpísaného formuláru 
Prijímateľ uvedie prepojenie relevantných aktivít s cieľmi príslušných regionálnych 
a lokálnych stratégií/ politík. Zároveň je potrebné uviesť napojenie aktivít projektu 
aj na Národný strategický referenčný rámec. 

4. Dokument popisujúci činnosť organizácie musí byť vyplnená vo forme 
predpísaného formuláru - za predchádzajúci rok podpísaný a opečiatkovaný 
štatutárom/štatutármi. V prípade, že má žiadateľ vypracovanú Výročnú správu za 
rok predchádzajúci k predloženiu žiadosti, môže byť daný dokument nahradený 
touto Výročnou správou. V prípade vzniku subjektu počas roka, v ktorom sa 
uchádza o NFP predkladá žiadateľ dokument popisujúci činnosť organizácie ku dňu 
podania žiadosti o NFP. 

5. Výpis z registra trestov žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou, resp. štatutárneho 
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zástupcu/štatutárnych zástupcov, ktorí sú právnickými osobami nie starší ako 3 
mesiace. (v prípade ak má štatutárny zástupca trvalý pobyt v zahraničí, predkladá 
výpis zo SR). Nevzťahuje sa na  štatutárov orgánov štátnej a verejnej správy. 

6. a) Účtovná závierka za posledné ukončené účtovné obdobie overené audítorom 
a Správa o výsledku auditu (v prípade, že žiadateľ má povinnosť  auditu v zmysle 
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) 
b) Účtovná závierka za posledné ukončené účtovné obdobie podpísaná 
štatutárom potvrdená Daňovým úradom (v prípade, že žiadateľ nemá povinnosť 
auditu v zmysle zákona č.431/2002 o účtovníctve) 
c) V prípade vzniku subjektu počas roka, v ktorom sa uchádza o NFP predkladá 
žiadateľ mimoriadnu účtovnú závierku vykonanú ku koncu mesiaca 
predchádzajúcemu mesiacu podania žiadosti o NFP.  
d) V prípade osobitných subjektov, ktorí nevypracovávajú účtovnú závierku je 
nutné nahradiť  prílohu originálom daňového priznania, alebo jeho notársky 
overenú kópiu nie staršiu ako 3 mesiace. 
e) V prípade občianskych združení požadujeme doložiť Zápisnicu z 
výročného valného zhromaždenia za predchádzajúci rok vrátane schválenej 
Správy o hospodárení 

7. a) Úradne overené kópie stanov, štatútu, zriaďovacej listiny alebo 
podobného dokumentu (nadačná listina a pod.) s okrúhlou pečiatku príslušného 
registračného úradu  
b) Doklad potvrdzujúci právnu subjektivitu (doklad o pridelení IČO) ak nie je 
relevantné, žiadateľ vyplní čestné vyhlásenie - vo forme predpísaného formuláru 
c) Dokument potvrdzujúci oprávnenosť konania štatutárneho zástupcu 
v mene organizácie (napr. menovací dekrétu štatutárneho zástupcu) 

8. Doklad o zabezpečení zdrojov žiadateľa, v prípade, ak je žiadateľ povinný 
spolufinancovať projekt vlastnými zdrojmi (napr. potvrdenie z komerčnej banky, 
prísľub úveru z komerčnej banky, úverová zmluva, prísľub o darcovstve, prípadne 
čestné vyhlásenie žiadateľa o zabezpečení zdrojov). 

9. Čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ nie je daňovým dlžníkom ku dňu 
podania žiadosti o NFP -– musí byť vyplnená vo forme predpísaného formuláru  

Pozn.: Po ukončení Hodnotiaceho procesu a prípadnom schválení projektu bude    
prijímateľ vyzvaný k doplneniu originálu danej prílohy z príslušného úradu. 

10. Čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ nie je dlžníkom poistného na 
dôchodkové zabezpečenie, sociálne poistenie, nemocenské poistenie, 
zdravotné poistenie a príspevku pre poistenie v nezamestnanosti ku dňu 
podania žiadosti o NFP -– vo forme predpísaného formuláru  

Pozn.: Po ukončení Hodnotiaceho procesu a prípadnom schválení projektu bude   
prijímateľ vyzvaný k doplneniu originálu danej prílohy z príslušného úradu. 

11. Čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ nie je v konkurze, resp. nebol voči 
nemu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. - musí byť vyplnená vo forme 
predpísaného formuláru  
Pozn.: Po ukončení Hodnotiaceho procesu a prípadnom schválení projektu bude   
prijímateľ vyzvaný k doplneniu originálu danej prílohy z príslušného úradu. 

12. Čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ nie je v likvidácii - musí byť vyplnená 
vo forme predpísaného formuláru 
Pozn.: Po ukončení Hodnotiaceho procesu a prípadnom schválení projektu bude    
prijímateľ vyzvaný k doplneniu originálu danej prílohy z príslušného úradu. 

13. a) Ak žiadateľ vykonal verejné obstarávanie:  
Čestné vyhlásenie o skutočnosti, že žiadateľ postupoval v súlade so 
zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov obsahujúce podpis štatutárneho zástupcu/-ov a podpis 
odborne spôsobilej osoby, ktorá vykonala verejné obstarávanie, predložená 
zápisnica z vyhodnocovania ponúk, predložená víťazná ponuka, predložená zmluva 
s dodávateľom v súlade s výsledkami verejného obstarávania) – musí byť vyplnená 
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vo forme predpísaného formuláru  
b) Ak žiadateľ  bude ešte len vykonávať verejné obstarávanie: 

Čestné vyhlásenie, že bude postupovať v súlade so zákonom č. 25/2006 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vrátane 
dokladu určujúceho predbežnú hodnotu zákazky pri verejnom obstarávaní 
(napríklad predbežná ponuka) - musí byť vyplnená vo forme predpísaného 
formuláru 

14. Čestné vyhlásenie o tom, že mimovládna organizácia nemá pozdĺžnosť voči štátu 
a v minulosti sa nedopustili závažného porušenia pravidiel platných pre realizáciu 
projektov ESF. – musí byť vyplnená vo forme predpísaného formuláru 
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Príloha č. 3 

 

 
 
 

Kategória Merateľný ukazovateľ Vymedzenie  Merná 
jednotka 

Počet vyškolených osôb Počet osôb vyškolených v rámci aktivít projektu. počet 
Výsledok 

Počet získaných certifikátov Počet získaných certifikátov po absolvovaní 
vzdelávania. 

počet 

Miera úspešnosti účastníkov vzdelávacích aktivít 
Percentuálny podiel z vyškolených účastníkov, 
ktorí počas sledovaného obdobia zotrvali v 
pracovnom pomere. 

 
% 

Dopad 
 

Miera úspešnosti získaných certifikátov 
Percentuálny podiel získaných certifikátov 
k celkovému počtu žiadostí o pridelenie 
certifikátu. 

% 
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Príloha č. 4 

Indikátory horizontálnych priorít 
 

Rozvoj informačnej spoločnosti 

počet účastníkov IKT -  ženy počet 

počet účastníkov IKT -  muži počet Výsledok  

počet vyškolených osôb v IKT - znevýhodnené skupiny počet 

miera úspešnosti účastníkov podporeného projektu v IKT - muži* % 

miera úspešnosti účastníkov podporeného projektu v IKT - ženy* % Dopad 

miera úspešnosti účastníkov podporeného projektu v IKT - znevýhodnené skupiny* % 

 

Trvalo udržateľný rozvoj 

počet zamestnancov žiadateľa zúčastnených na vzdelávacích aktivitách počet 

počet zamestnancov partnera zúčastnených na vzdelávacích aktivitách počet Výsledok 

počet vytvorených partnerstiev na regionálnej a lokálnej úrovni počet 

miera úspešnosti zamestnancov žiadateľa zúčastnených na vzdelávacích aktivitách* % 
Dopad 

miera úspešnosti zamestnancov partnera zúčastnených na vzdelávacích aktivitách* % 

 

Marginalizované rómske komunity 

Výsledok počet vytvorených partnerstiev na regionálnej a lokálnej úrovni za účelom rozvoja 
marginalizovaných komunít 

počet 

Dopad miera úspešnosti účastníkov podporeného projektu* % 

 

Rovnosť príležitostí 

počet účastníkov vzdelávacích aktivít -  ženy počet 

počet účastníkov vzdelávacích aktivít - muži počet Výsledok 

počet účastníkov vzdelávacích aktivít - znevýhodnené skupiny počet 

miera úspešnosti účastníkov podporeného projektu - muži* % 

miera úspešnosti účastníkov podporeného projektu - ženy* % Dopad 

miera úspešnosti účastníkov podporeného projektu - znevýhodnené skupiny* % 

 

 

 

Poznámka: 
 
*  miera úspešnosti: predstavuje percentuálny podiel vyškolených účastníkov, ktorí počas sledovaného 
obdobia zotrvali v pracovnom pomere 
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Príloha č. 5 

 

             

 

 

 

POTVRDENIE O PRIJATÍ 
ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK 

 
Číslo výzvy na predkladanie ŽoNFP / zo dňa 

DOP–SIA–2008/4.1.3/01  

 
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

 
Číslo     Názov prioritnej osi 

4  Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 
 
Číslo     Názov opatrenia 
4.1 Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými 

organizáciami 
 
Názov žiadateľa 
 
 
 
Názov projektu 

 

Žiadosť o  nenávratný finančný príspevok bola prijatá na Sociálnej implementačnej 
agentúre 

 
dňa                                               o hod.  
 
 
 

Evidenčné číslo  

 
   

  Pečiatka a podpis zamestnanca: 

Riadiaci orgán a sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom prehlasujú, že  v zmysle § 17 – 20 zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, akékoľvek informácie alebo dokumenty, súvisiace s predloženou žiadosťou 
o nenávratný finančný príspevok sa budú využívať výlučne na účely registrácie, hodnotenia, monitorovania a 
kontroly predkladanej žiadosti a nebudú poskytované neoprávneným subjektom a tretím osobám. 

 

Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom  
pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
Sociálna implementačná agentúra  


