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Úvod 
 

Milí čitatelia,  

 

v rámci projektu Príprava administratívnych kapacít EŠIF I. financovaného z Operačného 

programu Technická pomoc a realizovaného na Ústave práva informačných technológií a práva 

duševného vlastníctva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave skupina 

pedagógov vytvorila učebnicu, v ktorej sa venuje veľmi rozsiahlej a komplikovanej 

problematike právnej úpravy Európskych štrukturálnych a investičných fondov.  

Táto vysokoškolská učebnica nie je len učebnou pomôckou potrebnou pri absolvovaní 

predmetov vyučovaných na Právnických fakultách, ale predstavuje návod ako sa rýchle  

zorientovať v problematike eurofondov. Sami vieme, že čerpanie eurofondov je zastreté 

mnohými priam až mýtickými informáciami, ktoré primárne nemusia vyvolať želaný obraz 

o tejto schéme verejného financovania. Preto úlohou autorského kolektívu bolo poukázať jasne 

a vecne na skutočnosti, procesy a postupy regulované právom pri čerpaní eurofondov, aby 

čitateľ získal základný prehľad a informácie o právnej úprave štrukturálnych a investičných 

fondov Európskej únie a dokázal sa objektívne pozrieť na predmetnú problematiku.   

Prajem Vám príjemné čítanie plné nových poznatkov.  

 

 

Za autorský kolektív Martin Daňko 
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1. Regionálna politika EÚ  

Európske štrukturálne a investičné fondy sú finančným nástrojom slúžiacim na realizáciu 

štrukturálnych politík EÚ (ďalej len „EŠIF“). Európske štrukturálne a investičné fondy sú 

jedným z nástrojov EÚ, ktorý pomáha okrem iného odstraňovať rozdiely medzi regiónmi 

v rámci EÚ, podporovať sociálny dialóg, malé a stredné podnikateľské aktivity a ďalšie 

priority, ktoré podľa posúdenia spoločenských európskych priorít určuje EK. Koordinácia 

jednotlivých členských krajín EÚ a integrácia štrukturálnych politík je zabezpečená 

prostredníctvom spoločnej Stratégie Európa 2020, na ktorú národný program reforiem 

Slovenskej republiky (ďalej len „NPR“) nadväzuje. Ich spoločným prienikom je 5 prioritných 

oblastí, ktoré predstavujú piliere kvality života, udržateľného rastu a zamestnanosti a ich 

vybudovanie v programovom období 2014 – 2020 predstavuje pre Slovensko hlavnú výzvu. 

V nadväznosti na identifikovaný rozvojový potenciál regiónov Slovenskej republiky (ďalej len 

„SR“) a investícií posilňujúcich ich hospodársky a sociálny rast1, koncentruje Partnerská 

dohoda SR na roky 2014 – 2020 (ďalej len „Partnerská dohoda“) oprávnené príspevky EŠIF 

do tých geografických územných jednotiek, v ktorých sa dá očakávať najvyššia miera 

efektívnosti využívaných investícií na riešenie špecifických problémov regiónu, 

prostredníctvom využívania ich miestneho potenciálu a zdrojov.  

Dňa 20. 6. 2014 bola na roky 2014 – 2020 uzatvorená medzi  Slovenskou republikou a 

Európskou komisiou  Partnerská dohodu o využívaní európskych štrukturálnych a investičných 

fondov v rokoch 2014 - 2020. Partnerská dohoda definujúca stratégiu a priority pre efektívne 

a účinné investície v objeme  15,3 mld. EUR na najbližších 10 rokov.  Štrukturálne fondy a 

Kohézny fond predstavujú 13,7 mld. EUR, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 

1,55 mld. EUR a Európsky námorný a rybársky fond 15,8 mil. EUR.2  

Na základe širokého konsenzu so sociálno-ekonomickými partnermi dokázalo Slovensko 

predložiť taký návrh Partnerskej dohody, ktorý nás zaradil medzi prvých päť členských štátov 

EÚ, ktorým bol tento dokument schválený Európskou komisiou. Prioritou SR bolo a aj 

v súčasnosti je zameranie investícií  na kľúčové odvetvia rastu a tými sú dopravná 

infraštruktúra, výskum, vývoj a inovácie, podpora malých a stredných podnikov, ochrana 

životného prostredia, digitálna agenda, energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie. 

                                                           
1 Analýza rozvojového potenciálu regiónov SR a ich územných rozdielov s priemetom na tematickú 

koncentráciu EŠIF v Partnerskej dohode SR na roky 2014 – 2020, http://www.nsrr.sk/sk/programove-obdobie-

2014---2020/negociacie-k-priprave-partnerskej-dohody-sr-a-op/ 
2 https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/ ( dostupné dňa 02.01.20120). 

http://www.nsrr.sk/sk/programove-obdobie-2014---2020/negociacie-k-priprave-partnerskej-dohody-sr-a-op/
http://www.nsrr.sk/sk/programove-obdobie-2014---2020/negociacie-k-priprave-partnerskej-dohody-sr-a-op/
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/
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Nemenej dôležité budú investície do zamestnanosti, vzdelávania, sociálneho začlenenia a v 

neposlednom rade aj do zvýšenia efektívnosti verejnej správy.  

Z pohľadu regionálnej politiky je strategickým cieľom Partnerskej dohody zabezpečovať 

implementovanie investičných priorít do priestorov, ktoré majú najvyšší rozvojový potenciál 

pre danú prioritnú oblasť. Cieľom je integrovať investičné aktivity tak, aby sa stali 

multiplikátormi3 ďalšieho rozvoja danej geografickej jednotky, ako aj rozvoja k nej priľahlého 

územia. To znamená, že adresné investičné aktivity a ich viazanosť na menej rozvinuté regióny 

v rámci Slovenskej republiky majú za úlohu pozdvihnúť životnú úroveň daného regiónu. 

Základným východiskom na riešenie územnej a tematickej koncentrácie pre rozhodovanie 

o umiestňovaní EŠIF podporovaných investičných aktivít je rozvoj územia a sídelnej štruktúry, 

definovanej v celoštátnom územnoplánovacom dokumente – Koncepcia územného rozvoja 

Slovenska 2001 v znení zmien a doplnkov č. 1 KURS 20114 (ďalej len „KURS“). 

Základnými východiskami EŠIF uvedenými vyššie je práve sledovanie koncentrácie investícií 

do geografických jednotiek regiónu, v ktorých sa dá očakávať efektívne vynakladanie 

finančných prostriedkov s ohľadom na charakter regiónu a dostupnosť ľudských zdrojov. Ich 

cieľom je medzi inými  podpora vytvárania pracovných miest a zlepšovania pracovného trhu, 

podpora podnikateľského prostredia, ekonomický rast, udržateľný rozvoj a zlepšovania života 

občanov EÚ.  Regióny v zmysle vyššie uvedené sú chápané v širšom kontexte ako sú územia 

členských štátov, ale v rámci zjednodušenia merania účelu EŠIF, je potrebné objasniť 

skutočnosť, že regionálna politika sa veľmi často pomenúva aj ako kohézna politika. 

Vychádzajúc z pojmu kohézia, ktorý znamená súdržnosť, je ale treba uviesť, že použitie oboch 

pojmov, či už „regionálna politika“ alebo „kohézna politika“ má ten istý význam a sleduje ten 

istý cieľ a to znižovanie sociálnych rozdielov, ekonomický rast, udržateľný rozvoj 

a v neposlednom rade podpora malých a stredných podnikov (takzvané „small and medium 

undertakings“(MSP). V tejto publikácii preto pod pojmom kohézna politika treba chápať 

regionálna politiky a naopak 

Pre vysvetlenie definície regionálnej alebo kohéznej politiky treba uviesť, že toto vychádza 

z takzvaného delenie NUTS, ktoré bolo založené Európskym štatistickým úradom (Eurostat), 

                                                           
3 Multiplikátorom je koeficient udávajúci zmenu určitej makroekonomickej veličiny v závislosti na zmene inej 

   veličiny. 
4 Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 v znení zmien a doplnkov č. 1 KURS 2011, schválená 

uznesením vlády SR a jej záväzná časť vydaná nariadením vlády SR č. 528/2002 Z. z., Zmeny a doplnky č. 1 

KURS 2011 uznesením vlády SR č. 513/2011 a jej záväzná časť vydaná nariadením vlády SR č. 461/2011 Z. z. 
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za účelom schopnosti aplikovať určitý zdravý štatistický štandard naprieč celou Európskou 

úniou (ďalej len „EÚ“).5 

NUTS úrovne predstavujú geografické územia používané na zber harmonizovaných dát v EÚ. 

Takéto harmonizované dáta zbierané v jednotlivých geografických jednotkách EÚ sú 

používané v rámci regionálnej politiky súdržnosti od roku 1988 a hrajú veľmi dôležitú úlohu 

v politike poskytovania EŠIF.  

Súčasná nomenklatúra rozdeľuje členské štáty EÚ do troch kategórií na základe špecifických 

populačných bariér: 

 NUTS úroveň 1: zahŕňa malé členské štáty ako napríklad Dánsko, Írsko, Slovinsko, 

Nemecko spolkové krajiny, a iné väčšie regióny; 

 NUTS úroveň 2: zahŕňa autonómne regióny v Španielsku, francúzske regióny a 

zámorské časti niektorých členských štátov EÚ, poľské veľkovojvodstvá a ďalšie;  

 NUTS úroveň 3: zahŕňa Nomoi v Grécku, Maakunnat vo Fínsku, švédsky Län a ďalšie, 

EÚ legislatíva zahŕňa celkovú definíciu a zobrazenie všetkých NUTS regiónov.  NUTS systém, 

rozdeľuje každý členský štát EÚ do troch úrovní, podľa počtu obyvateľov. EÚ  je v súčasnosti 

rozdelená do 276 regiónov úrovne NUTS 2, z ktorých všetky spadajú do rámca kohéznej 

politiky EÚ6.  

1.1 Všeobecné populačné kritéria pre NUTS úrovne 

Úroveň  Minimum  Maximum  

NUTS úroveň 1  3 mil  7 mil.  

NUTS úroveň 2  800 000  3 mil.  

NUTS úroveň 3  150 000  800 000  

 

Na začiatku rokov 1970 Eurostat7 zaviedol takzvanú NUTS klasifikáciu ako jednotný, 

koherentný systém rozdeľovania územia EÚ za účelom produkovať regionálne štatistiky pre 

                                                           
5 Skratka NUTS predstavuje nomenklatúru teritoriálnych jednotiek pre účely štatistickej   

  evidencie.  
6 Ďalej pozri: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/is-my-region-covered/ (03.04.2019) 
7 Eurostat je názov pre štatistický úrad Európskej únie dislokovaný v Luxemburgu. Jeho úlohou je poskytovať  

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/is-my-region-covered/
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európske spoločenstvo. V rozpätí 30 rokov odo dňa zavedenia NUTS klasifikácie sa 

implementácia a aktualizácia NUTS klasifikácie vykonávala pod záštitou takzvaných 

džentlmenských dohôd medzi členskými štátmi a Eurostatom.   

Tak ako je spomenuté vyššie do roku 2000 bola klasifikácia regiónov ponechaná na dohody 

nepísaného charakteru, ktorých záväznosť a nárokovateľnosť bola diskutabilná, preto v roku 

2000 bolo prijaté Nariadenie Európskeho parlamentu a č. 1059/2003 o zostavení spoločnej 

nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely, aby postavenie NUTS malo reálny 

právny základ. 8 

Takáto regulácia zaistila stabilitu v mechanizme klasifikácie aspoň na obdobie 3 kalendárnych 

rokov, počas ktorých hodnoty pridelené jednotlivým regiónom nemôžu byť pozmeňované. 

Takýto princíp je pre štatistiku nevyhnutný, aby štatistika ako vedná disciplína mohla plniť svoj 

účel. Avšak v niektorých prípadoch sa môže stať, že štátne záujmy požadujú zmeny 

regionálneho zaradenia členského štátu EÚ. V takýchto prípadoch je členský štát EÚ povinný 

upovedomiť o takomto kroku európsku komisiu (ďalej len “EK”), ktorá za predpokladu, že 

vyhovie žiadosti členského štátu EÚ, vykoná takúto zmenu ku konca trojročného obdobia. 

K prvej zásadnej zmene, ktorá dotýkala klasifikácie regiónov v EÚ došlo v roku 2008 a 

klasifikácia z roku 2003 bola nahradená novou verziou pre rok 2006. Tomuto kroku 

predchádzalo rozhodnutie o prijatí nových členských štátov EÚ v rokoch 2004 a 2007. Okrem 

vyššieho uvedeného došlo k zmene regulácie týkajúcej sa NUTS a klasifikácie regiónov ešte v 

dvoch prípadoch, ktoré predchádzali aktuálnemu právnemu stavu.9 Štvrtá a piata zmena 

nariadenie o klasifikácia regiónov EÚ podľa Eurostatu sa udiala v rokoch 2014 s účinnosťou 

od 01.01.2015 a následne v roku 2016 s účinnosťou od 01. 01.2018. Legislatíva NUTS bol v 

roku 2018 zrušená takzvanou  “Tercet reguláciou“, ktorá prvýkrát predstavila určité typologické 

vzorce teritoriality.  

                                                           

  štatitistické služby najvyššej možnej úrovne pre Európsku úniu. Eurostat pri napĺnaní svojej úlohy, misie 

  dodržiava nasledovné hodnoty: respect, dôvery, dôraz ne excelenstnosť, rozvoj inovácií, orientácia na služby , 

  profesionálna nezávislosť.  
8 Ďalej pozri Nariadenie európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1059/2003z 26. mája 2003 

   o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS). 
9 Ďalej pozri Nariadenie komisie EÚ č. 3/2011 zo 17.januára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa 

   nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej 

   nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS), Nariadenie komisie EÚ č. 1319/2013 zo 

   17.januára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o   

   zostavení spoločnej  nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS)   
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Európske regionálne štatistiky sú veľmi dôležitým nástrojom a sú aplikované v kontexte 

regionálnej politiky EÚ pri rozdeľovaní európskych štrukturálnych a investičných fondov. 

Počas posledných rokov Eurostat rozšíril portfólio zverejňovaných štatistík vyhotovovaných na 

základe teritoriálnych typológií a adresoval ich EU špičkám, pričom kládol dôraz na potrebu 

zdokonaľovania takýchto dát práve za účelom zlepšenie regionálnej a kohéznej politiky.10  

Tieto zmieňované typológie týkajúce sa spôsobov vyhodnocovania zozbieraných dát za účelom 

kategorizácie a následnej implementácie dotačných nástrojov EU sa v súčasnosti využívajú 

napríklad prostredníctvom Delegovaného nariadenia komisie (EÚ)Nariadenia č. 522/2014, 

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013, pokiaľ ide o 

podrobné pravidlá týkajúce sa zásad výberu a riadenia inovačných činností v oblasti trvalo 

udržateľného rozvoja miest, ktoré majú byť podporované z EFRR. Predmetné delegované 

nariadenie poukazuje na stupeň urbanizácie – urbanizačných jednotiek a tým definuje 

oprávnenie získavať zdroje z Európskeho fondu regionálneho rozvoja za účelom 

implementovania inovatívnych krokov vo veľkomestách, mestách prípadne predmestiach.  

K systému klasifikácie NUTS a jeho súčasnému stavu a modelu treba uviesť, že sa aplikuje bez 

obmedzení so zohľadnením typologických vzorcov jednotlivých území členských štátov EÚ. V 

kontexte štatistických údajov je dôležité vziať na vedomie, že štatistické údaje priamo pôsobia 

na právo čerpať  finančné prostriedky v podobe plnení finančného nefinančného charakteru z 

EŠIF. Na programové obdobie 2014 – 2020 bolo prijaté vykonávacie rozhodnutie komisie z 

18.02.2014, ktorým sa stanovuje zoznam regiónov oprávnených na financovanie z EFRR a ESF 

a zoznam členských štátov oprávnených na financovanie z KF na obdobie rokov 2014 – 2020.  

Z nariadenia napríklad vyplýva aj skutočnosť, že KF, ako jeden z najväčších fondov nie je 

určený pre krajiny, ktorými sú Dánsko, Nemecko, Holandsko, Belgicko, Španielsko, Švédsko, 

Fínsko, Spojené Kráľovstvo, Rakúsko,  Taliansko, Luxembursko. Čo sa týka problematiky 

prerozdeľovania EŠIF sa okrem určitého stupňa klasifikácie regiónov podľa množstva 

obyvateľstva posudzuje ďalší ukazovateľ, ktorým je hrubý domáci produkt ako ekonomický 

ukazovateľ. Podľa hrubého domáceho produktu na obyvateľa sa regióny členia na:  

 

 Menej rozvinutý región; 

 Tranzitný región; 

 Viac rozvinutý región. 

                                                           
10 https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/tercet-territorial-typologies dostupné dňa 14.04.2019. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/tercet-territorial-typologies
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  1.1.1 Menej rozvinuté regióny 

Najviac finančných prostriedkov zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ, najmä 

prostriedkov určených na regionálnu politiku je určených pre regióny, ktoré sú považované za 

takzvané menej rozvinuté regióny. Medzi menej rozvinuté regióny sa zaraďujú regióny, ktorých 

pomer hrubého domáceho produktu (ďalej len  ֦HDP”) na obyvateľa je menej ako 75 % 

priemeru EÚ. Zjednodušene povedané v menej rozvinutých regiónoch je výška HDP na 

obyvateľa iba v pomere 75 ich % z priemeru HDP v rámci celého teritória EÚ. Menej 

rozvinutými regiónmi v rámci predmetnej klasifikácie sú najchudobnejšie regióny patriace do 

EÚ. Medzi menej rozvinuté regióny sa zaraďujú takmer všetky regióny na území členských 

štátov, ktoré sú poslednými pristupujúcimi členskými štátmi EÚ, veľká časť južného Talianska, 

Grécko a Portugalsko, a niektoré časti Spojeného kráľovstva a Španielska.  

Dokončením prístupových procesov posledných členských krajín v roku  2004 a 2007 a 

samotným vstupom nových členských krajín do EÚ sa priemer hrubého domáceho produktu 

zvýšil a zároveň sa prerozdelil aj medzi novo pristupujúce krajiny EÚ. Výsledkom takéhoto 

nového prerozdelenia štatistických ukazovateľov a následným prehodnocovaním postavenia 

jednotlivých regiónov a ich klasifikovaním do jednotlivých skupín ekonomickej sily bolo 

vyradenie niektorých regiónov v skôr pristupujúcich členských štátoch EÚ z oprávnenosti na 

financovanie pretože konvergenčný rámec financovania zahŕňal aj regióny s HDP na obyvateľa 

nad 75 % priemeru EÚ. Tieto regióny, ktoré sa postupne posunuli z kategórie menej 

rozvinutých do kategórie viac rozvinutých alebo tranzitných a bola im poskytnutá podpora 

počas fázy takzvaného “phasing out”11, v rámci ktorej im v programovom období 2007 -2013 

bola poskytovaná identické podpora ako v predchádzajúcom období. Regióny, ktoré boli 

pokrývané takzvanými konvergenčnými kritériami ale boli posunuté nad 75 % HDP v pomere 

k priemeru HDP EÚ aj medzi Európskou 15 dostali takzvaný “phase in” podporu 

prostredníctvom regionálnej súťažnej schopnosti a prostredníctvom objektov v rámci politiky 

zamestnanosti. Uvedené celkom jednoznačne dokumentuje, že neexistuje výlučný cieľ EÚ 

financovať len menej rozvinuté regióny, ale kompenzovať výpadok finančných 

prostriedkov aj na strane vyspelejších členských krajín EÚ. 

                                                           
11 Phasing out systém spočíva v skutočnosti, že niektorým členským štátom EÚ, ktoré by za normálnych 

    okolností boli oprávneným prijímateľom príspevku z kohézneho fondu, keby hranica na príjme bola 90 % 

    HDP priemeru EÚ za účasti 15 členských krajín a nie 25. Tento proces sa v čase prístupu nových krajín do EÚ 

    týkal Španielska.  
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Podpora regiónov, ktorá podľa konvergenčných kritérií a cieľov smeruje k vyrovnávaniu 

rozdielov v rámci teritória EÚ znamená, že jednoznačný cieľom a úlohou EÚ je podpora k 

rozvoju menej rozvinutých regiónov a redukovanie disparity v rámci EÚ. Príklady projektov, 

ktorých úlohou je práve podpora menej rozvinutých regiónov sú projekty na zlepšenie základnej 

infraštruktúry, pomoc malým a stredným podnikateľom, výstavba alebo modernizácia 

odpadových a vodoinštalačných zariadení a tiež zabezpečenie konektivity jednotlivých 

regiónov do telekomunikačných sietí a pripojenie k vysokorýchlostnému internetu.   

Regionálna politika, teda politika podpory menej rozvinutých regiónov je podporovaná 

prostredníctvom týchto štrukturálnych a investičných fondov: Európsky fond regionálneho 

rozvoja (EFRR alebo ERDF), Európsky sociálny fond (ESF) a Kohézny fond (KF).  

Medzi menej rozvinuté regióny v zmysle vyššie uvedeného matematického algoritmu a tiež pri 

zohľadnení príslušnej nomenklatúrnej klasifikácie patria: 

 Bulharsko – celé územie  (s výnimkou juhozápadného regiónu)   

 Chorvátsko – celé územie  

 Česká republika– celé územie (s výnimkou Prahy) 

 Estónsko – celé územie 

 Francúzsko – Francúzska Guyana, Guadeloupe, Martinik, Reunion 

 Grécko – Východné Macedónsko a Trácia, Západné Grécko, Epirus, Centrálne 

Macedónsko, Tesália, 

 Maďarsko – celé územie (s výnimkou Stredného Maďarska) 

 Taliansko – Bazilikata, Kalábria, Kampania, Apulia, Sicília 

 Litva – celé územie 

 Lotyšsko – celé územie 

 Poľsko – celé územie d výnimkou  (s výnimkou Masoviánskeho veľkovojvodstva) 

 Portugalsko – Alentejo, Azory, Centro, Norte 

 Rumunsko – celé územie (s výnimkou Bukurešti) 

 Slovensko – celé územie (s výnimkou Bratislavy) 

 Slovinsko – Východné Slovinsko 

 Španielsko – Extremadura 

 Spojené kráľovstvo – Cornwall a Ostrovy Scilly, Západný Wales a údolia 

https://en.wikipedia.org/wiki/French_Guiana
https://en.wikipedia.org/wiki/Basilicata
https://en.wikipedia.org/wiki/Calabria
https://en.wikipedia.org/wiki/Campania
https://en.wikipedia.org/wiki/Apulia
https://en.wikipedia.org/wiki/Sicily
https://en.wikipedia.org/wiki/Alentejo
https://en.wikipedia.org/wiki/Azores
https://en.wikipedia.org/wiki/Vzhodna_Slovenija
https://en.wikipedia.org/wiki/Extremadura
https://en.wikipedia.org/wiki/Cornwall
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1.1.2 Tranzitné regióny  

Do tejto skupiny regiónov patria také regióny, v ktorých prípade HDP na občana spadá do 

kategórie medzi 75 % a 90 % priemeru HDP EÚ. Principiálne ide v prípade takýchto regiónov 

o vývojový stupeň regiónov, ktoré  čerpajú finančné prostriedky z EŠIF v menšom rozsahu ako 

je tomu v prípade menej rozvinutých regiónov ale rozsah finančnej pomoci je väčší ako v 

prípade viac rozvinutých regiónov.  

Medzi tranzitné regióny patria  

 Rakúsko – Burgenland, 

 Belgicko – celé územie Valónska (s výnimkou Valónska časť Brabant), 

 Dánsko – Zealand, 

 Francúsko – Auvergne, Korzika, Franche-Comté, Languedoc-Roussillon, Limousin, 

Lorraine, Dolná Normandia, Nord-Pas-de-Calais (oblasť okolo Calais), Picardy, Poitou- 

Charentes, 

 Nemecko – Lüneburg, celé územie bývalého východného Nemecka s výnimkou Berlína 

(s výnimkou Lipska), 

 Grécko – západné macedónsko, Iónske ostrovy, Kréta, Peloponéz, centrálne Greécko, 

región Voreio Aigaio, 

 Taliansko – Abruzzo, Molise, Sardínia, 

 Malta – celé územie,  

 Portugalsko – Algarve, 

 Španielsko – Andalúzia, Kanárske ostrovy, Kastílsko-La Mancha, Melilla, Murcia 

 Spojené Kráľovstvo– Cumbria, Devon, východný Yorkshire and severný Lincolnshire, 

Highlands a Islands, Lancashire, Lincolnshire, Merseyside, Severné Írsko, Shropshire a 

Staffordshire, Južný Yorkshire, Tees Valley a Durham 

 Bulharsko – Juhozápadný región. 

1.1.3 Viac rozvinuté regióny  

Medzi viac rozvinuté regióny patria regióny, ktoré vyššie spomenuté neboli a zároveň spĺňajú 

podmienku, že ich HDP na občana je viac ako 90 % priemeru HDP na území EÚ. Účel, za 

ktorým sú finančné prostriedky poskytované aj do týchto regiónov spočíva v poskytnutí 

investičných a obchodných príležitostí, ktorých výsledným efektom bude tvorba pracovných 

príležitostí, nárast a vyzdvihnutia súťaživosti a tiež spraviť z regiónov za prítomnosti 

https://en.wikipedia.org/wiki/Burgenland
https://en.wikipedia.org/wiki/Algarve
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finančných prostriedkov z  EŠIF atraktívnejšie obchodné príležitosti. Projekty, ktoré sú 

financované aj v rámci viac rozvinutých regiónov patria medzi projekty takzvaného čistého 

transportu, projekty podporujúce výskumné a inovatívne centrá v rámci rôznych vedných 

disciplín, malé podniky a start upy, a v neposlednom rade projekty zaoberajúce 

dekarbonizáciou, digitalizáciou a kreovaním pracovných miest. Finančné prostriedky sú 

poskytované prostredníctvom EFRR a ESF.  

Medzi viac rozvinuté regióny radíme: 

 Rakúsko – celé územie (s výnimkou Burgenlandu), 

 Belgicko – celé územie Flámska, Brusel, Valónsko Brabant, 

 Cyprus – celé územie, 

 Česko – Praha, 

 Dánsko – celé územie (s výnimkou Zealand), 

 Fínsko – celé územie, 

 Francúzsko – Aqutánsko, Burgundsko, Bretónsko, Centrálne Francúzsko, Champagne-

Ardény, Parížsky región, Midi Pyreneje, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Rýnske Alpy, Horná Normandia, 

 Nemecko – Berlín, Lipsko, celé územie bývalého západného Nemecko (s výnimkou  

Lüneburgu), 

 Grécko – Attiki, Notio Aigaio, 

 Maďarsko – Stredné Maďarsko, 

 Írsko – celé územie, 

 Taliansko – Emilia-Romagna, Friuli-Benátky Giulia, Lazio, Liguria, Lombardskoi, 

Marche, Piedmont, Južné Tyrolsko, Trentino, Toskánsko, Umbria, Valle d'Aosta, 

Veneto 

 Luxembursko – celé územie, 

 Holandsko – celé územie, 

 Poľsko – Masovské Veľkovojvodstvo 

 Portugalsko – Lisabonský región, Madeira, 

 Rumunsko – Bukurešť, 

 Slovensko – Bratislava, 

 Slovinsko - Západné Slovinsko, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Walloon_Brabant
https://en.wikipedia.org/wiki/Prague
https://en.wikipedia.org/wiki/Emilia-Romagna
https://en.wikipedia.org/wiki/Friuli-Venezia_Giulia
https://en.wikipedia.org/wiki/Lazio
https://en.wikipedia.org/wiki/Liguria
https://en.wikipedia.org/wiki/Lombardy
https://en.wikipedia.org/wiki/Marche
https://en.wikipedia.org/wiki/Piedmont
https://en.wikipedia.org/wiki/South_Tyrol
https://en.wikipedia.org/wiki/Trentino
https://en.wikipedia.org/wiki/Tuscany
https://en.wikipedia.org/wiki/Umbria
https://en.wikipedia.org/wiki/Valle_d%27Aosta
https://en.wikipedia.org/wiki/Veneto
https://en.wikipedia.org/wiki/Masovian_Voivodeship
https://en.wikipedia.org/wiki/Bucharest
https://en.wikipedia.org/wiki/Bratislava
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 španielsko – Aragon, Asturias, Baleárske ostrovy, Baskicko, Cantabria, Kastílsko a 

León, Katalánsko, Ceuta, Galicia, La Rioja, Madridský región, Navarre, Valencijská 

komunita,  

 Švédsko – celé územie, 

 Spojené Kráľovstvo – Londýn, juhovýchodné Anglicko a Východné Anglicko, Dorset, 

Somerset, Gloucestershire, Wiltshire, Herefordshire, Worcestershire, Warwickshire, 

Západné Midlands, Leicestershire, Rutland, Northamptonshire, Derbyshire, 

Nottinghamshire, Cheshire, Greater Manchester, Západný Yorkshire, Severný 

Yorkshire, Tyne and Wear, Northumberland, Juhozápadné Škótsko, Východné Škótsko, 

Severovýchodné Škótsko a Východný Wales.  

1.2 Dôležitosť európskej teritoriálnej spolupráce  

EÚ s dôrazom na postavenie nástroja, ktorého účelom je odstraňovanie regionálnych rozdielov 

v rámci regionálnej a kohéznej politiky nekladie dôraz výlučne na dotačný mechanizmus ako 

taký v rámci poskytovania finančných prostriedkov jednotlivým menej rozvinutým regiónom, 

tranzitným regiónom prípadne viac rozvinutým regiónom. Účel európskych štrukturálnych 

investičných fondov ako nástroj regionálnej a kohéznej politiky je redukovať dôležitosť hraníc 

či už faktických alebo pomyselných rozdielových v rámci teritória EÚ, ako medzi krajinami 

tak aj v rámci krajín prostredníctvom zlepšovania regionálnej spolupráce. Znamená to tri 

rozdielne druhy spolupráce:  

 Cezhraničná spolupráca,  

 Nadnárodná spolupráca, 

 Regionálna spolupráca (interreg) 

 

Takéto rozdielne typy spolupráce v rámci teritória EÚ predstavujú v súčasnosti 2.5 % rozpočtu 

určeného na regionálnu politiku a je financovaná výlučne prostredníctvom EFRR. Regionálna 

politika má dosah, ako sme spomínali vyššie na viacero oblastí spoločenského života. 

Investície, ktorými možno finančné prostriedky z európskych štrukturálnych a investičných 

fondov nazvať pomáhajú plniť úlohy politiky EÚ, medzi ktoré patrí investície do vzdelania, 

zamestnanosti, energetiky, životného prostredia, jednotného trhu a vedy a výskumu. Európske 

štrukturálne a investičné fondy priamo napomáhajú a podporujú investičný plán a priority EK.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Aragon
https://en.wikipedia.org/wiki/Asturias
https://en.wikipedia.org/wiki/Balearic_Islands
https://en.wikipedia.org/wiki/Basque_Country_(autonomous_community)
https://en.wikipedia.org/wiki/Cantabria
https://en.wikipedia.org/wiki/Castilla_y_Le%C3%B3n
https://en.wikipedia.org/wiki/Castilla_y_Le%C3%B3n
https://en.wikipedia.org/wiki/Catalonia
https://en.wikipedia.org/wiki/Ceuta
https://en.wikipedia.org/wiki/Galicia_(Spain)
https://en.wikipedia.org/wiki/La_Rioja_(Spain)
https://en.wikipedia.org/wiki/Navarre
https://en.wikipedia.org/wiki/Valencian_Community
https://en.wikipedia.org/wiki/Valencian_Community
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Vo  vzťahu k budúcnosti EÚ aj regionálna politika reaguje na potreby spoločnosti a občianstva 

EÚ a ľudstva ako celku, preto regionálna politika navrhuje nevyhnutný investičný rámec za 

účelom dosahovania Európskej stratégie 2020, ktorej hlavnými piliermi sú múdry, udržateľný 

a inkluzívny rast v EÚ, samozrejem za podpory inovatívnych technológií.  

5 cieľov EÚ pre stratégiu 2020: 

1. Zamestnanosť: 75% občanov medzi 25 a 64 musí byť zamestnaných,  

2. Výskum a vývoj: 3% HDP EÚ musí byť investovaných do výskumu a inovácií  

3. Zmena klímy a energetický udržateľnosť:  

 Rozsah skleníkových plynov  20% (alebo ako to podmienky umožňujú aj 30 %) 

zo súčasného stavu,  

 20% energie musí pochádzať z obnoviteľných zdrojov, 

 20 % nárast energetickej efektivity. 

4. Vzdelanie:  

 Redukcia predčasných odchodov zo základného alebo stredného vzdelania pod 

10 % celkového počtu, 

 O 20 miliónov menej ľudí mimo pásma chudoby alebo sociálnej exklúzie,  

5. Boj s chudobou a sociálnou exklúziou: Aspoň o 20 miliónov menej ľudí mimo pásma 

chudoby a sociálnej exklúzie.12   

Uvedené je implemtované do národných politík jednotlivých členských štátoch EÚ. V prípade 

stanovenia cieľov na úrovni EÚ a s nimi súvisiacej stratégie sú členské štáty, hodnoty, ktoré 

boli na úrovni EÚ nastavené, dodržiavať s viac alebo menej akceptovanými odchýlkami. 

Predmetné sa implementuje v rámci dohody o spôsobe čerpania európskych štrukturálnych a 

investičných fondov v členských štátoch EÚ, konkrétne v  Partnerskej dohode. Treba tiež v 

rámci tejto časti uviesť, že predmetné ciele, ktoré boli definované pre Stratégiu 2020 môžu byť 

efektívne implementované až v novom 7 ročnom programovacom období, ktoré by malo podľa 

pôvodných nastavení začať rokom 2021. 

                                                           
12 Európska Komisia – kolektív autorov. Europe 2020 . A European strategy for smart, sustainable and inclusive 

    growth. Brussels. 2010. 
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1.2.1 Regionálna politika EÚ v budúcnosti 

Európska komisia predložila ambiciózny ale dokonca realistický rozpočet na programové 

obdobie 2021 -2027. V zmysle legislatívy13 spočíva postup schvaľovania rozpočtu EÚ, ktorý 

sa týka všetkých jej politík vrátane EŠIF v predložení a schválení na úrovni EK, následne je 

návrh rozpočtu predložené Európskej rade a Európskemu parlamentu.14 Je nevyhnutné, aby 

rozpočet EÚ reflektoval ekonomický vývoj, vývoj inovácií, vývoj v oblasti ochrany životného 

prostredia a geopolitckú situáciu.  EK sa snaží predložiť moderné, jednoznačné a jednoduché 

pravidlá týkajúce sa používania a kontroly finančných prostriedkov, aby sa vo výsledku 

efektívne bez prieťahov dosiahol cieľ, na ktorý boli finančné prostriedky určené.  

EÚ za účelom dotovania regionálnej politiky poskytuje a plánuje aj v budúcnosti poskytovať  

finančné prostriedky okrem iného aj za účelom odstraňovania regionálnych rozdielov 

a podpory regionálnej politiky. Regionálna alebo kohézna politika EÚ musí pri definovaní 

svojich cieľov zohľadňovať základné piliere stratégie dotačného/kohézneho 

mechanizmu.   Nato aby realizácia kohéznej politiky pri plnení základných cieľov a stratégií 

bola efektívna, musí EÚ zabezpečiť v rámci prijímaných krokov aj prijímanie legislatívy proti 

daňových podvodom, korupcii a iným nelegálnym aktivitám. Je dôležité aby pravidlá 

implementácie a spôsobu čerpania boli na jednej strane zjednodušené, na druhej strane existuje 

súbežná potreba nastaviť nástroje na odhaľovanie deliktuálnej a trestnej činnosti súvisiacej 

s čerpaním finančných prostriedkov EÚ.  

  

1.2.3 Riadenie EŠIF  

 

Systém riadenia a kontroly poskytovania finančných prostriedkov EŠIF je riadený 

prostredníctvom EK a členského štátu EÚ a tento je nastavený takým spôsobom, že členské 

štáty majú predchádzať, detekovať a naprávať takzvané vzniknuté „nezrovnalosti.“15 Systém 

                                                           
13 Čl. 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.  
14 https://www.mfsr.sk/sk/medzinarodne-vztahy/europske-zalezitosti/rozpocet-europskej-unie/proces-    

schvalovania-rozpoctu-eu/proces-schvalovania-rozpoctu-eu.html (navštívené dňa 07.08.2019) 
15 V zmysle Nariadenia Komisie (ES) č. 1848/2006 zo 14. decembra 2006 o nezrovnalostiach a vymáhaní súm 

    neoprávnene vyplatených v súvislosti s financovaním Spoločnej poľnohospodárskej politiky, o organizácii 

    informačného systému v tejto oblasti a o zrušení nariadenia (EHS) č. 595/91 je nezrovnalosťou e vysvetlený v 

    článku 1 ods. 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95 a znamená akékoľvek porušenie ustanovenia práva 

    Spoločenstva vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo 

    by bolo poškodenie všeobecného rozpočtu spoločenstiev buď zmenšením, alebo stratou výnosov plynúcich 

    z vlastných zdrojov vyberaných priamo v mene spoločenstiev alebo účtovaním neoprávnenej výdajovej  

https://www.mfsr.sk/sk/medzinarodne-vztahy/europske-zalezitosti/rozpocet-europskej-unie/proces-%20%20%20%20schvalovania-rozpoctu-eu/proces-schvalovania-rozpoctu-eu.html
https://www.mfsr.sk/sk/medzinarodne-vztahy/europske-zalezitosti/rozpocet-europskej-unie/proces-%20%20%20%20schvalovania-rozpoctu-eu/proces-schvalovania-rozpoctu-eu.html
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riadenie a kontroly poskytovanie EŠIF je postavený na princípoch, ktoré sa obdobným 

spôsobom uplatňovala pre programovacie obdobie 2007 – 2013 a ide o nasledovné princípy: 

 

• Jednoznačné rozdelenie kompetencií rôznych autorít – pri tomto princípe je 

nevyhnutné vyzdvihnúť princíp nastolenia zodpovednosti za riadenie v prípade 

konkrétnej autority a zároveň vypracovávať ročné správy z riadenia a auditné 

správy s dôrazom na účinky prijatých protikorupčným  a proti podvodným 

opatreniam,   

 

• Príprava, kontrola a nastavenie platobných účtov – časový harmonogram 

pripravenosti účtov (zálohových/refundačných) bola nastavená na dátum 01.06. 

príslušného kalendárneho roka. Certifikačná autorita, ktorou je Ministerstvo 

financií Slovenskej republiky pripraví každý rok, zúčtovanie operačných 

programov prostredníctvom platobných mechanizmov (zúčtovacie platby), ktoré 

sú predkladané EK spolu s deklarovanými výdavkami konkrétneho operačného 

programu vrátane kontrolných výkazov a auditných zistení auditnou autoritou. 

EK vyhodnocuje takto predloženú dokumentáciu.  

 

Finančné riadenie EŠIF 

Finančné riadenie v regionálnej politike EÚ pri poskytovaní nenávratného finančného 

príspevku takzvaný finančný manažment je rozdielny a líši sa podľa toho o aký druh finančného 

nástroja v konkrétnom prípade ide. Rôznorodosť finančných nástrojov v rámci EŠIF spočíva 

v spôsobe a v podobe akej sú finančné prostriedky poskytované. Medzi finančné nástroje 

v rámci EŠIF patria granty, návratná asistencia a iné finančné nástroje (FI). Grantmi nazývame 

nenávratné finančné príspevky (iným slovom dotácie), ktoré sú viazané na určitý účel a splnenie 

určitých cieľov. O ich nenávratnosti pri splnení podmienok, na ktoré sa viažu nemožno 

pochybovať. Jedným z grantových nástrojov, je takzvaný nenávratný finančný príspevok (non 

– repayable grant), ktoré sa viažu na špecifické potreby definované štrukturálnou politikou EÚ, 

a ich použitie je oprávnené iba v prípade použitia v súlade s pravidlami štrukturálnej politiky 

EÚ implementovanej v konkrétnom členskom štáte EÚ a prostredníctvom legislatívy a na ňu 

nadväzujúcej normatívnej tvorby. Tento konkrétny typ dotácie a štruktúry premietnutý do 

slovenskej republiky v podobe poskytnutia nenávratného finančného príspevku. Proces 

                                                           

    položky v rámci rozpočtu Spoločenstva. 
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poskytnutia nenávratného finančného začína podaním žiadosti, pokračuje implementáciou 

aktivít projektu a končí procesnými monitorovacími úkonmi týkajúcimi sa projektu.  

 

Takzvaná návratná asistencia nie je v legislatíve EÚ týkajúcej sa štrukturálnych a investičných 

fondov priamo definovaná, ale z názvu možno dedukovať, že pôjde o určitý druh návratnej 

finančnej operácie, poskytnutej inštitúciami EÚ. Je ale veľmi dôležité, že nemožno predmetný 

inštitút stotožňovať s klasickým inštitútom úveru od bankovej inštitúcie. Inými finančnými 

nástrojmi EÚ sú takzvané „equity investície „ garancie, alebo inštitúty zdieľajúce investičné 

riziko.   

Vo vzťahu k vyplácaniu finančných prostriedkov z EŠIF musíme zmieniť takzvané záväzky 

„commitment“, ktoré predstavujú právo začať čerpať finančné prostriedky, ktoré pochádzajú 

z EŠIF. Prvá splátka záväzku z EŠIF je poukázaná na účet členského štátu EÚ po schválení 

operačného programu/operačných programov z pohľadu EK. Následne sú záväzky finančných 

prostriedkov z EŠIF poukazované postupne na ročnej báze členským štátom EÚ a sú v prípade 

zmeny v operačnom programe/operačných programoch podrobené zmene, ak je takéto konanie 

nevyhnutné. Platí pravidlo, že za predpokladu, že v operačnom programe nie je členský štát 

schopný vyčerpať celý rozsah alokovaných finančných prostriedkov, môže dôjsť k zmene 

v rámci jedného operačného programu alebo presunu medzi operačnými programami. Záväzky, 

nepokryté systémom predfinancovania alebo  o ktorých poskytnutie členský štát nepožiadal do 

3 rokov od ich alokácie pre účely čerpania EŠIF sú poukázané späť EÚ prostredníctvom 

inštitútu „decommitment“.   

  

Na rozdiel od takzvaných záväzkov vyčerpať stanovený obnos z finančných prostriedkov EÚ, 

na ktoré sa členský štát zaväzuje je nevyhnutné vnímať rozdiel záväzkov od pojmu platby, ktorý 

spočíva v spôsobe úhrady finančných prostriedkov z EŠIF do jednotlivých operačných 

programov. Spôsoby vykonávania platieb je nasledovný:  

• Predfinancovanie,  

• Priebežné platby, 

• Platby záverečných rozdielov – záverečné platby.  

 

Poukazovanie platieb na konkrétne účty členských štátov EÚ sa uskutočňuje takým spôsobom, 

že po schválení operačných programov/operačného programu je z EK postupne počas 

programovacieho obdobia poukazované časť finančných prostriedkov takzvaným 

predfinancovaním.  
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Autor v tejto časti publikácie poukazuje na spôsob ako funguje regionálna politika EÚ, 

konkrétne akým spôsobom sa EÚ v zastúpení EK vyrovnáva s EŠIF, na spôsob akým dochádza 

ku klasifikácii regiónov (táto je nevyhnutná pre účely identifikovania rozsahu finančných 

prostriedkov) ako aj na spôsob finančného riadenia a finančné nástroje EÚ v rámci regionálnej 

politiky.  Predmetné predstavuje politiku v rámci EŠIF v tej najširšej rovine tzn. vo vzťahu k jej 

inštitucionálnemu postaveniu. Autor popísal aj problematiku menej až viac rozvinutých 

regiónov až sa v závere venuje aj problematike budúcnosti regionálnej politiky a nahliada zo 

širšieho pohľadu na inštitúty „záväzkov“ a „platieb“.  Predmetná kapitola predstavuje základný 

koncept fungovania EŠIF, bez ohľadu na typizáciu podmienok konkrétneho členského štátu. 

V ďalších častiach publikácie autor demonštruje problematiku EŠIF z pohľadu legislatívy 

a základných princípov ako aj EŠIF v podmienkach SR. 

 

2. Európske štrukturálne a investičné 

fondy ako nástroj kohéznej a štrukturálne 

politiky EÚ 

Štrukturálne a investičné fondy Európskej únie a ich legislatívny rámec   

Európske štrukturálne a investičné fondy sú mechanizmom Európskej únie, slúžiacim na 

financovanie sociálnej, regionálnej, ekologickej a vôbec akejkoľvek inej spolupráce medzi 

členskými štátmi EÚ. Existuje téza, ktorá zjednodušene hovorí, že štrukturálne a investičné 

fondy európskej únie sú nástrojom solidarity a spôsobom ako stierať rozdiely medzi 

jednotlivými členskými štátmi tzn. Ide o snahu o zvyšovanie životnej úrovne takzvaných menej 

rozvinutých regiónov a približovanie sa tým regiónom, ktoré patria medzi viac vyspelé regióny. 

Takéto tvrdenie nemožno vôbec spochybniť, dokonca s ním jednoznačne treba súhlasiť, ale 

stieranie rozdielov medzi jednotlivými regiónmi v rámci územia Európskej únie nie je jediným 

cieľom. Keby som mal problematiku európskych štrukturálnych fondov zjednodušiť a začleniť 

pod určité základné pojmy, jednoznačne by som použil dve slová „Solidarita“ a „Spolupráca“. 

Neexistuje legálne definícia pojmu európske štrukturálne a investičné fondy, ale pre 

zjednodušenie tohto pojmu sa treba zamerať na pojmy „Solidarita“ a „Spolupráca“.  
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Prečo spomínam práve tieto pojmy, si dovolím rozviesť a to nasledovným spôsobom. Čo sa 

solidarity týka, finančné prostriedky, ktoré sú poskytované z EŠIF na účet členských štátov EÚ, 

tieto finančné prostriedky negeneruje aparát EÚ v rámci svojej činnosti – dosahovaním zisku 

alebo činnosťou, ktorá by zhodnocovala finančné prostriedky, tieto finančné prostriedky 

pochádzajú od členských štátov EÚ. Keď sa budem snažiť veľmi zjednodušene definovať čo 

vlastne finančné prostriedky z EŠIF znamenajú, tak ide o finančné prostriedky od členských 

štátov EÚ členským štátom EÚ. Rozdiel spočíva v tom, že niektoré členské štáty EÚ patria 

medzi takzvaných čistých darcov, niektoré členské štáty patria medzi čistých príjemcov. Ako 

bolo uvedené vyššie v kapitole č. 1, to že niektorý členský štát EÚ je čistý darca, neznamená, 

že nečerpá žiadne finančné prostriedky. Znamená to, že pomer odvedených a prijatých 

finančných prostriedkov je záporný. Uvedené taktiež neznamená, že ak je členský štát EÚ 

čistým darcom, nemôže ani jeden z jeho regiónov čerpať finančné prostriedky z EŠIF, dokonca 

aj viac rozvinutý región má právo čerpať EŠIF podľa toho ktorý európsky fond je nato určený.    

Na jednej strane teda hovoríme o skutočnosti, že členské štáty prispievajú do fondov EÚ a na 

strane druhej členské štáty EÚ sú adresátmi týchto finančných prostriedkov. Pri použití 

elementárnej logiky by sa naskytla otázka: Prečo si členské štáty EÚ neponechajú finančné 

prostriedky, ktoré by za iných okolností odviedli do rozpočtu EÚ ? Odpoveď je jednoduchá: 

Nie každý členský štát prispieva rovnako, pričom menej vyspelé štáty (regióny) prispievajú 

menej ako vyspelejšie štáty a naopak dostanú viac finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ. 

Príkladom menej vyspelých štátov (menej rozvinutých regiónov) sú Slovenská republiky, 

Poľská republika, Maďarská republika, Portugalsko, Chorvátsko, Česká republika, Litva, 

Lotyšsko, Estónsko a ďalšie. Európske štrukturálne a investičné fondy sú nástrojom solidarity 

– silnejší a vyspelejší pomáha slabšiemu a menej vyspelému.  

Druhým pojmom, ktorý som vyššie uviedol je pojem „spolupráca“, pretože EŠIF fondy sú na 

jednej strane nástrojom solidarity, ale tiež nástroj slúžiaci na posilnenie spolupráce medzi 

členskými štátmi EÚ prostredníctvom kooperácie na úrovni verejnej a štátnej správy/ na úrovni 

vysokých škôl, neziskového sektora, silových zložiek pri ochrane verejnej bezpečnosti, ochrany 

hraníc ale tiež na úrovni podnikateľského prostredia.  

 EŠIF sa počas obdobia ich existencie a reálneho fungovania stali nástrojom a zdrojom 

financovania rôznych politík členských štátov EÚ a prostredníctvom projektov, ktoré 

financovali sú obrazom zvyšovania životnej úrovne a budovania hodnôt v členských štátoch 

EÚ. Nie je možné zároveň zabudnúť na skutočnosť, že finančné prostriedky z EŠIF musia byť 

využívané striktne v súlade s hlavnými prioritami a stratégiami EÚ a nie na základe ľubovôle 
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členských štátov EÚ. Záber spoločenských vzťahov, ktoré môžu byť financované je 

štruktúrovaný a je z pohľadu EÚ definovaný a kontrolovaný. Práve zmieňovaná štruktúra 

financovania je veľmi dôležitá a popisuje akým smerom, aký obnos finančných prostriedkov 

do členských štátov EÚ  poputuje. Základný rámec štruktúry finančných prostriedkov z fondov 

EÚ vyplýva z členenia EŠIF.  

EŠIF nie sú napriek vyššie uvedenému jediným finančným nástrojom EÚ (existujú aj príspevky 

iného charakteru, pôžičky, záruky a iné..).Viac ako polovica dotačných mechanizmov z EÚ ale 

pochádza z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Tento mechanizmus je spoločne 

manažovaný Európskou komisiou a členskými štátmi EÚ. Účelom týchto fondov je investovanie 

do vytvárania pracovných miest, udržateľného a zdravého európskeho prostredia.16 

V súčasnosti sú finančné prostriedky zo štrukturálnych a investičných fondov smerované najmä 

do týchto oblastí:  

 Výskum a inovácie, 

 Digitálne technológie, 

 Podpora nízko uhlíkovej spoločnosti, 

 Udržateľný rozvoj prírodných zdrojov, 

 Malé a stredné podnikanie.  

 

Tieto oblasti boli zadefinované pre obdobie rokov 2014 – 2020, tzn. ide o aktuálnu 

problematiku, ktorá je z EŠIF podporovaná. Každé obdobie, ktoré nazývame „Programovým 

obdobím“ má samozrejme svoje špecifiká a oblasti, do ktorých budú v danom období 

sústredené finančné prostriedky sa odvíja od stavu spoločnosti aktuálnosti spoločenských 

problémov. V súčasnosti je globálne otepľovanie jednou z najpálčivejších tém, preto podpora 

nízko uhlíkovej spoločnosti je jednou zo záujmových oblastí EÚ. Ako je možné pozorovať pri 

vyššie uvedenom rozdelení udržateľnosť a udržateľná spoločnosť zameraná na ochranu 

a efektívne využívanie prírodných zdrojov predstavuje pre EÚ jednu z dôležitých tém. Okrem 

toho EÚ veľmi správne reflektuje na stav spoločnosti, ktorá sa v posledných rokoch doslova 

transformovala na takzvanú informačnú spoločnosť, ktorá sa zameriava na výskum, inovácie 

a digitálnu agendu vôbec. V neposlednom rade EÚ nezabúda na podporu malého stredného 

podnikania, ktoré je podporované už dlhé obdobie. V nadväznosti na uvedené si dovolím 

                                                           

 16Dostupné na internete: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding 

    -programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_en (navštívené dňa 

     21.19.2018).  
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predikovať, že aj po roku 2020 bude medzi jednotlivými oblasťami záujmu EÚ inovácie, 

výskum, udržateľný rozvoj (takzvaná smart ekonomika), malé a stredné podnikanie a tiež bude 

podľa môjho názoru riešená nezamestnanosť mladých ľudí. Pre programové obdobie 2021 až 

2027 by podľa môjho názoru malo platiť, že strategické ciele pre EÚ budú koncipované 

v zmysle „Zelená Európa“, „Digitálna Európa“, „Vzdelaná Európa“ ako aj „Sociálna Európa“. 

 

Zohľadniac oblastí záujmu EÚ, ktorými sú prípadne v budúcnosti budú smerované finančné 

prostriedky EÚ, je nevyhnutné popísať akým spôsobom a cez aké štrukturálne a investičné 

fondy budú tieto konkrétne záujmy financované, napĺňané a sledované. Európske štrukturálne 

a investičné fondy delíme na:  

 

 Európsky fond regionálne rozvoja (ERDF alebo EFRR) – úlohou je dozerať na 

odstraňovanie a vyrovnávanie regionálnych rozdielov v EÚ, 

 Európsky sociálny fond (ESF) – podporuje projekty spojené so zamestnanosťou v EÚ 

a investuje do európskych zamestnancov prostredníctvom pracovníkov, mladých ľudí 

a všetkých tých, ktorí hľadajú zamestnanie, 

 Kohézny fond (CF alebo KF) – podporuje dopravné a envinromentálne projekty 

v krajinách, v ktorých pomer hrubého domáceho produktu (ďalej v texte len ako 

„HDP“) na jedného obyvateľa predstavuje menej ako 90 % európskeho priemeru – sem 

patria krajiny ako Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Český republika, Estónsko, Grécko, 

Maďarsko, Litva, Lotyšska, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko 

a Slovinsko, 

 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV alebo EARDF) – zaoberá 

sa riešením výziev týkajúcich sa odvetvia poľnohospodárstva vo vidieckych oblastiach, 

 Európsky námorný a rybný fond – (ENRF alebo EMFF) – podporuje rybársku komunitu 

pri aplikovaní udržateľného rozvoja v námornom a rybnom hospodárstve a tiež 

diverzifikáciu ekonomiky komunít žijúcich na pobrežiach, zameriava sa aj na 

zvyšovanie kvality živote pobrežných komunít.  

 

Uvedené rozdelenie EŠIF je jeden zo základných rámcov smerodajným pre spôsob rozdelenia 

finančných prostriedkov a predstavuje oblasti v ktorých sa finančné prostriedky zhromažďujú 

a poskytujú sa ďalej. Je dôležité si uvedomiť, že finančné prostriedky sú zhromaždené 

v jednotlivých fondoch a slúžia cieľom konkrétneho fondu. Finančné prostriedky čerpané 

z fondu ESF sú čerpané výlučne pre projekty na úseku zamestnanosti, sociálnej oblasti 
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a súvisiacich oblastiach. Špecifikácia použitia finančných prostriedkov sa deje následne v 

prioritných osiach fondu, ktorú sú premietnutý aj v samotných operačných programoch 

členských štátov EÚ.  Jeden fond môže samozrejme sledovať viacero cieľov a zároveň môže 

byť viacerými fondmi financovaný ten istý cieľ. To znamená, že pri poskytovaní finančných 

prostriedkov z EŠIF treba klásť dôraz na jednotlivé sledované a podporované záujmy EÚ, 

pričom ale nemožno vybočiť zo špecifík daného konkrétneho fondu. Nižšie si dovolím 

rozsiahlejšie popísať konkrétny spôsob viazania finančných prostriedkov z jednotlivých 

fondov.  

 

2. 1 Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF alebo 
EFRR)  

 

Skratka pre európsky fond regionálneho rozvoja je skratkou anglického názvu  a to „European 

regional development fund“. Investície z EFRR sa zameriavajú na niekoľko kľúčových 

prioritných oblastí. Tento prístup je známy ako "tematická koncentrácia" na nasledovné ciele a 

priority: 

 inovácie a výskum, 

 digitálna agenda, 

 podpora malých a stredných podnikov (MSP), 

 nízko uhlíkové hospodárstvo. 

Množstvo zdrojov z  EFRR priradených k týmto prioritám bude závisieť od kategórie regiónu, 

v ktorom budú finančné prostriedky poskytované. V rozvinutejších regiónoch sa musí 

zameriavať na najmenej dve z týchto priorít minimálne 80 % prostriedkov. V prechodných 

regiónoch sa musí takto zameriavať 60 % prostriedkov. V menej rozvinutých regiónoch ide o 

50 %. Uvedené znamená, že práve v rozvinutých regiónoch nie je možné smerovať viac ako 20 

% finančných prostriedkov poskytnutých z EFRR do iných priorít, ako sú tie uvedené vyššie. 

Navyše platí, že určité zdroje z EFRR musia byť určené na financovanie projektov nízko 

uhlíkového hospodárstva: 

 rozvinutejšie regióny: 20%, 

 prechodné regióny: 15% a 
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 menej rozvinuté regióny: 12%.  

Do štyroch prioritných oblastí uvedených vyššie bude koncentrovaných najmenej 80% 

prostriedkov z programov Európskej územnej spolupráce. Tieto neboli zmienené vyššie, 

pretože ide o finančné fondy, ktoré nepatria medzi EŠIF, ale ide o inú úroveň financovania 

z iného druhu finančného nástroja. 

EFRR taktiež venuje osobitnú pozornosť špecifickým územným charakteristikám. Účelom 

opatrení EFRR je zmierňovanie hospodárskych, ekologických a sociálnych problémov v 

mestských oblastiach, s osobitnou pozornosťou venovanou trvalo udržateľnému rozvoju miest. 

Prostredníctvom "integrovaných činností" spravovaných mestami je vyčlenených ako rezerva 

pre túto oblasť minimálne 5 % zdrojov ERDF.17 

 

Oblasti, ktoré sú prirodzene znevýhodnené z geografického hľadiska (vzdialené, horské či 

riedko osídlené oblasti), majú výhodu zvláštneho zaobchádzania. Nakoniec, najvzdialenejšie 

oblasti taktiež využívajú zvláštnu podporu z ERDF, ktorá je zacielená na možné nevýhody 

spôsobené ich odľahlosťou. 

 
2.2 Kohézny fond (CF alebo KF) 

Kohézny fond je určený členským štátom EÚ, ktorých hrubý národný dôchodok (HND) na 

obyvateľa je nižší ako 90 % priemeru EÚ. Jeho cieľom je znížiť hospodársku a sociálnu 

nesúrodosť a podporovať trvalo udržateľný rozvoj.18 

                                                           
17 https://ec.europa.eu/regional_policy/sk/funding/erdf/ (dostupné dňa 02.01.2019). 
18 Údaje o prechode z hrubého domáceho produktu na hrubý národný dôchodok SR za roky 2010-2018, ktoré boli 

    predložené Európskej komisii (Eurostatu) 30. septembra 2019. 

    V zmysle medzinárodných pravidiel o harmonizácii hrubého národného dôchodku v trhových cenách    

(Nariadenie o HND) členské krajiny EÚ poskytujú každý rok Európskej komisii (Eurostatu) údaje o 

agregáte hrubý národný dôchodok (HND) a jeho zložkách v termíne k 1. októbru vrátane Správy o kvalite údajov 

o HND.Kým údaj o hrubom domácom produkte (HDP) vyjadruje celkovú výkonnosť ekonomiky vytvorenú na 

území Slovenskej republiky, údaj o HND predstavuje dôchodky subjektov ekonomiky Slovenskej republiky z 

tuzemska i zo zahraničia. Údaj o HND zároveň slúži ako podklad pre výpočet 4.vlastného zdroja pri návrhu 

rozpočtu EÚ. 

HND sa podľa definície ESA 2010 (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 549/2013) vypočíta ako 

hodnota HDP mínus prvotné dôchodky platené rezidentskými inštitucionálnymi jednotkami nerezidentským 

inštitucionálnym jednotkám plus prvotné dôchodky, ktoré rezidentské inštitucionálne jednotky prijali zo 

zahraničia. Prvotné dôchodky platené do zahraničia v sebe zahŕňajú odmeny zamestnancov, dôchodky z majetku 

a dane z produkcie a dovozu platené inštitúciám EÚ. Na druhej strane prvotné dôchodky prijaté zo zahraničia v 

sebe zahŕňajú odmeny zamestnancov, dôchodky z majetku a subvencie z inštitúcií EÚ. 

 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sk/policy/cooperation/european-territorial/
https://ec.europa.eu/regional_policy/sk/funding/erdf/
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Z anglického „Cohesion fund“ v súčasnosti podlieha prostredníctvom nariadenia o spoločných 

ustanoveniach rovnakým pravidlám programovania, správy a monitorovania ako EFRR a ESF. 

V období rokov 2014-2020 sú finančné prostriedky z KF určené pre Bulharsko, Chorvátsko, 

Cyprus, Českú republiku, Estónsko, Grécko, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu, Maltu, Poľsko, 

Portugalsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. 

KF v súčasnosti prideľuje celkovo 63.4 miliárd EU pre účely vykonávanie  aktivít v 

nasledujúcich kategóriách: 

 Transeurópske dopravné siete, najmä prioritné projekty európskeho záujmu, tak 

ako ich identifikovala EÚ. KF podporuje infraštruktúrne projekty v 

rámci takzvaného nástroja na prepojenie Európy, 

 Životné prostredie - v tejto oblasti môže KF taktiež podporovať projekty týkajúce 

sa energetiky alebo dopravy, pokiaľ jednoznačne prospievajú ku skvalitneniu 

životného prostredia s ohľadom na energetickú účinnosť, preferovanie nástrojov 

pre obnoviteľnú energiu, rozvoj železničnej dopravy, podporu intermodality, 

posilnenie verejnej dopravy a ďalších. 

 

Rada EÚ ako kompetentný orgán môže svojím rozhodnutím (prijatým kvalifikovanou 

väčšinou) odňať finančnú pomoc Kohézneho fondu v prípade, že členský štát vykazuje 

nadmerný verejný dlh a nevyriešil danú situáciu ani nepodnikol v tejto súvislosti vhodné kroky. 

2.3 Európsky sociálny fond (ESF) 

Finančné prostriedky pochádzajúce z  ESF smerujú do všetkých regiónov EÚ. Na investície do 

ľudského kapitálu v členských štátoch sa má počas rokov 2014 - 2020 vynaložiť viac ako 80 

miliárd EUR. Ďalších min. 3,2 miliardy EUR sa má použiť na financovanie Iniciatívy na 

podporu zamestnanosti mladých ľudí.19 Primárny cieľom finančných prostriedkov 

pochádzajúcich z ESF je podpora zamestnanosti, podpora mladých ľudí, seniorov a sociálnej 

inklúzie v rámci sociálnej sféry. Okrem uvedených cieľov a priorít, ktoré ESF podporuje sem 

určite treba zaradiť aj podpory národnostných a marginalizovaných skupín a menšín.  

V období rokov 2014-2020 sa bude ESF zameriava na štyri tematické ciele politiky súdržnosti: 

                                                           
19 Pre danú cieľovú skupinu platí pomenovanie z anglického  „NEET“ is an acronym that stands for "Not in 

    Education, Employment, or Training". 

https://ec.europa.eu/inea/ten-t/ten-t-projects/projects-by-priority-project
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/project-funding/cef_en.htm


30 

 

 podpora zamestnanosti a podpora pracovnej mobility, 

 podpora sociálneho začleňovania a boj proti chudobe, 

 investície do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania a 

 posilňovanie inštitucionálnych kapacít a účinnej verejnej správy. 

 

Navyše bude 20 % investícií z ESF vyčlenených na činnosti zlepšujúce sociálne začleňovanie 

a boj proti chudobe. Tento prístup je známy ako "tematická koncentrácia". 

2.4 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj 
vidieka (EARDF alebo EPFRV) 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka je nástrojom financovania spoločnej 

poľnohospodárskej politiky v rámci členských štátov EÚ. Spoločná poľnohospodárska politika 

predstavuje nástroj na získavanie finančných prostriedkov pre  vidiecke komunity 

prostredníctvom vidieckych opatrení na vylepšenie životných podmienok v týchto 

podmienkach. Rozvoj vidieckeho prostredia a financovanie nástrojov slúžiacich na jeho 

posilnenia pomáha posilneniu EÚ agro, potravinárskeho a lesno-hospodárskeho odvetvia, 

environmentálnej udržateľnosti a životnej úrovne vidieckych oblastí vo všeobecnosti.  

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka zdieľa časť finančných prostriedkov, 

ktorých pôvod je v EŠIF ale financovanie tohto fondu pochádza aj z iných finančných zdrojov 

EÚ.  

EPFRV predstavuje finančných obnos na programovacie obdobie 2014-20 v sume okolo 100 

miliárd EUR. Finančné prostriedky sú určené pre projekty rozvoja vidieka až do roku 2023 

rozdelené na nasledovné priority a ciele:  

 podporu a zdieľaní vedomostí a inovácií v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva 

a vidieckych oblastiach, 

 zvýšenie životaschopnosti a konkurencieschopnosti všetkých druhov 

poľnohospodárstva a podpora inovačných poľnohospodárskych technológií a trvalo 

udržateľného obhospodarovania lesov, 

 podpora organizácie potravinového reťazca, dobrých podmienok chovu 

poľnohospodárskych zvierat a and manažovanie rizík v poľnohospodárstve, 
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 podpora efektívneho využívania zdrojov a podpora prechodu na nízko uhlíkové 

hospodárstvo odolné voči zmene klímy v odvetviach poľnohospodárstva, potravinárstva 

a lesného hospodárstva, 

 obnova, ochrana a posilňovanie existencie ekosystémov poľnohospodárskych 

a lesníctva,  

 vyzdvihnutie sociálnej inklúzie, znižovanie úrovne chudoby a ekonomický rozvoj vo 

vidieckych oblastiach. 

Všetky z uvedených priorít by mali sledovať ciele vedúce k základným prioritám 

programovacieho obdobia 2014 – 2020, ktorými sú inovácie, zmierňovanie environmentálnych 

a klimatických dopadov adaptácie k zmenám klímy a životného prostredia. 

V záujme riešenia priorít klasifikovaných EÚ  vykonávajú členské štáty EÚ programy rozvoja 

vidieka prispôsobené tak, aby zodpovedali ich konkrétnej situácii a možnostiam.  

Môžu sa pripravovať na národnej alebo regionálnej báze a musia sa zaoberať najmenej štyrmi 

zo šiestich priorít EPFRV. Krajiny si musia stanoviť ciele podľa konkrétnych oblastí 

zamerania a potom určiť opatrenia, ktoré budú využívať, a financovanie potrebné na ich 

dosiahnutie. 

Programy rozvoja vidieka teda schvaľuje a monitoruje EK, no rozhodnutia týkajúce sa výberu 

projektov a poskytovania platieb sa prijímajú na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni. 

Príklady projektov financovaných z EPFRV a realizovaných prostredníctvom programov 

rozvoja vidieka: 

 poskytnutie investičných fondov pre malý maďarský rodinný podnik zaoberajúci sa 

pestovaním papriky, pri ktorom sa využíva výlučne energia z obnoviteľných zdrojov; 

 zriadenie systému lokalizovania budov v španielskej Formentere, ktorý pomohol 

záchranným službám rýchlo reagovať na núdzové volania; 

 obnova poškodených lesov v Nižnej Boci (SR), a to financovaním vyčistenia, zalesnenia 

a ochrany mladých lesných porastov.20 

Minimálne 30 % finančných prostriedkov pre každý program rozvoja vidieka sa musí vyčleniť 

na opatrenia týkajúce sa životného prostredia a zmeny klímy. Mnohé z nich sa poskytujú 

                                                           
20 Dostupné na https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-   

development_sk (03.08.2020). 

https://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-figures/priority-focus-area-summaries_en
https://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-figures/priority-focus-area-summaries_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-%20%20%20development_sk
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-%20%20%20development_sk
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formou grantov a ročných platieb poľnohospodárom, ktorí začali uplatňovať postupy šetrnejšie 

k životnému prostrediu. 

Minimálne 5 % finančných prostriedkov každého programu rozvoja vidieka musí ísť na 

opatrenia vychádzajúce z metódy LEADER. LEADER je prístup „zdola nahor“, ktorý spája 

poľnohospodárov, vidiecke podniky, miestne organizácie, verejné orgány a jednotlivcov z 

rôznych sektorov a vytvára z nich miestne akčné skupiny (MAS). MAS si pripravujú vlastné 

stratégie miestneho rozvoja, na základe ktorých riadia svoje vlastné rozpočty. 

Programy rozvoja vidieka sa môžu použiť aj na podporu inteligentných obcí. Cieľom tejto 

iniciatívy je poskytnúť všestranný súbor nástrojov, ktorým sa vytvoria podmienky na inováciu, 

jej posilnenie a podporu vo vidieckych oblastiach v celej Európe, čo pomôže pri riešení výziev, 

ktorým čelia občania žijúci na vidieku. 

EPFRV okrem toho prostredníctvom svojich finančných nástrojov funguje ako zdroj úverov, 

mikroúverov, záruk a akcií dostupných pre príjemcov v poľnohospodárstve, lesnom 

hospodárstve a vo vidieckych oblastiach, ktorí realizujú finančne životaschopné projekty na 

podporu priorít EPFRV. 

2.5 Európsky námorný a rybný fond – (EMFF alebo 
ENRF) 

ENRF je fond na podporu námorníckych a rybárskych politík v rámci členských štátov EÚ pre 

účely programovacieho obdobia 2014 -2020.  

Ide o jeden z piatich fondov EŠIF, ktoré sa navzájom podporujú a sledujú nárast zamestnanosti 

a prosperitu v rámci EÚ.  

Základné priority a ciele ENRF 

 pomáha rybolovu a rybárskemu odvetviu pri prechode na udržateľný rybolov, 

 podporuje pobrežné komunity a diverzifikáciu pobrežných ekonomík,   

 financuje projekty, ktoré vytvárajú nové pracovné pozície a zlepšujú kvalitu života 

pozdĺž európskych pobreží,  

 podporuje rozvoj udržateľných akvakultúr. 

Prostriedky z fondu ENRF sa využívajú na spolufinancovanie projektov v súčinnosti s 

vnútroštátnymi prostriedkami. 
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 Každá krajina získava podiel z celkového rozpočtu fondu v závislosti od veľkosti svojho 

rybárskeho priemyslu, 

 Jednotlivé krajiny potom navrhnú operačný program, v ktorom konkretizujú, ako 

plánujú investovať finančné prostriedky, 

 Ak EK tento program schváli, rozhodovanie o financovaní projektov prejde na 

vnútroštátne orgány, 

 Za vykonávanie programu sú spoločne zodpovedné vnútroštátne orgány a Komisia. 

Autor v predmetnej časti publikácie poukázal na skutočnosť, že EÚ kategorizuje finančné 

prostriedky podľa toho na akú prioritu majú byť použité a sústreďuje ich do takzvaných fondov. 

Podľa názoru je autora je existencia viacerých fondov veľmi správne riešenie, a predstavuje 

súbor vzájomne koherentných inštitútov počnúc prioritami, spôsobmi financovania ako aj 

finančnými nástrojmi, podľa použiteľnosti pre konkrétny fond.  Tak ako je viac krát uvedené  v 

kapitole o regionálnej politike EÚ, je nevyhnutné pamätať na základné pravidlo regionálnej 

politiky EÚ, a to že regionálnou politikou je realizácia štrukturálnych politík EÚ 

prostredníctvom štrukturálnych a investičných fondov EÚ. Tieto sú určitými finančnými 

derivátmi, ktoré nefungujú takým spôsobom, ako to je v prípade kapitálových fondov. Tieto 

finančné deriváty pokrývajú priority a ciele EÚ zastúpenej EK a rozdeľujú sa medzi 5 fondov, 

ktoré sledujú špecifické ciele (zamestnanosť, ochrana životného prostredia, podpora malých 

a stredných podnikov a ďalšie), pričom musí byť zachovaná jedna z priorít konkrétneho 

programovacieho obdobia.   

3. Operačný program a zásady EŠIF  

„Operačné programy sú podrobné plány, v ktorých členské štáty stanovili, ako budú prostriedky 

z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) vynaložené počas programového 

obdobia. Môžu byť vypracované pre konkrétny región alebo celoštátny tematický cieľ (napr. 

Životné prostredie). Pre cieľ Európska územná spolupráca sú vypracované cezhraničné alebo 

medziregionálne operačné programy. 

Členské štáty predkladajú svoje operačné programy na základe svojich dohôd o partnerstve. V 

každom operačnom programe sa uvádza, ktorý z 11 tematických cieľov, ktorými sa riadi 

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/country-files
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politika súdržnosti v programovom období 2014 - 2020, sa bude riešiť prostredníctvom 

finančných prostriedkov dostupných v rámci operačných programov.“21 

Vzhľadom na vyšší počet operačných programov v aktuálnom programovom období 2014 – 

2020 sa nasledujúca kapitola sústreďuje na ich stručný cieľ, zdroj financovania, určenie RO 

a SO. Zdrojom základných údajov o operačných programoch je webstránka 

partnerskadohoda.sk. Pre hlbšie oboznámenie sa s operačnými programy slúžia samotné znenia 

operačných programov dostupné na partnerskadohoda.sk. 

V prípade operačného programu ide o pojem, ktorý bol použitý v rámci legislatívy Slovenskej 

republiky počnúc obdobím, kedy Slovenskej republike vzniklo právo čerpať finančné 

prostriedky z fondov EÚ. Nato aby bolo jasné ako prebieha prioritizácia finančných 

prostriedkov v rámci legislatívy SR a aké podmienky sa na skupinu finančných prostriedkov 

vzťahujú boli zavedené operačné programy takzvané programové dokumenty ktoré svojím 

názvom a podmienkami definujú akú prioritu v podobe prioritnej osi sledujú a z ktorého fondu 

EÚ čerpajú finančné prostriedky. Pre programové obdobie 2014-2020 platia nasledovné 

operačné programy. 

3.1 Operačný program výskum a inovácie  

Prostriedky operačného programu sú určené na  technologický rozvoj a zvyšovanie 

konkurencieschopnosti malých a stredných podnikateľov najmä v menej rozvinutých 

regiónoch. Z európskych  prostriedkov operačného programu sú  financované aj  výskumno-

vzdelávacie, inovačné  a podnikateľské kapacity v Bratislavskom kraji. Zvýšia sa súkromné 

investície do budovania výskumno-vývojových centier v Bratislave. Podpora podnikateľského 

sektora patrí medzi hlavné priority financovania s dôrazom na zvyšovanie pridanej hodnoty, 

stimulovanie rastu a tvorby pracovných miest. Podpora je zameraná aj na znevýhodnené 

sociálne skupiny (ženy, mladí do 30 rokov, seniori nad 50 rokov, dlhodobo nezamestnaní, štátni 

príslušníci z tretích krajín, sociálne znevýhodnení a osoby so zdravotným postihnutím, 

Rómovia).  

Schválenie Európskou komisiou: 28. október 2014  

Financovanie: 

Operačný program Výskum a inovácie   3 707 210 258,- EUR 

                                                           
21 Definícia pojmu operačný program vytvorená Európskou komisiou. Dostupné na: 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/glossary/o/operational-programme 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/glossary/o/operational-programme


35 

 

Z toho 
Európsky fond regionálneho rozvoja   2 266 776 537,- EUR 

Národné spolufinancovanie   1 440 433 721,- EUR 

  

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Výskumná 

agentúra. 

3.2 Operačný program integrovaná infraštruktúra  

Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII) predstavuje programový dokument 

Slovenskej republiky o čerpaní pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy, 

informatizácie spoločnosti a podpory výskumu, vývoja a inovácií  na roky 2014 – 2020 

(Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja).OPII bol schválený Európskou komisiou 

dňa 28. októbra 2014. Východiskovým dokumentom SR pre vypracovanie OPII je Strategický 

plán rozvoja dopravnej infraštruktúry do roku 2020. Dňa 13. decembra 2019 rozhodla Európska 

komisia rozhodla o zlúčení OPII s Operačným programom Výskum a inovácie v rámci 

programového obdobia 2014 – 2020. 

Oblasti podpory v OPII:   

a) Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry,     

b) Modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry,     

c) Modernizácia a rozvoj vodnej dopravy, rozvoj verejnej osobnej dopravy, 

d) Budovanie informačnej spoločnosti,  

e) Podpora výskumu a inovácií,  

f) Podpora zvyšovania konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov. 

Schválenie Európskou komisiou: 28. október 2014 

Cieľ: Z operačného programu je financovaná predovšetkým modernizácia dopravy,  t.j. 

železničná, vodná a cestná doprava a oblasť zlepšovania prístupu k informačným a 

komunikačným technológiám. 

V oblasti železničnej dopravy sú financie Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra  určené na modernizáciu, elektrifikáciu a výstavbu železničných tratí, znižovanie 

bezpečnostných rizík a obnovu mobilných prostriedkov v tomto móde dopravy. Okrem  toho 

aj  na výstavbu záchytných parkovísk, prestupných terminálov železničnej osobnej dopravy a 

ich napojenie na cestnú sieť. 

http://www.opvai.sk/
http://www.economy.gov.sk/
http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/
http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/
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V cestnej doprave ide o výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov, budovanie 

inteligentných dopravných systémov, zvyšovanie bezpečnosti cestnej dopravy, výstavbu 

a modernizáciu ciest I. triedy. Nezabudlo  sa ani na verejnú osobnú dopravu, kde sa investujú 

európske prostriedky na modernizáciu a výstavbu  električkových a trolejbusových tratí, 

vybudovanie a modernizáciu technickej základne na opravu a údržbu vozidlového parku 

dráhovej MHD a na nákup električiek a trolejbusov. Zlepšenie splavnosti dunajskej vodnej 

cesty a modernizácia a výstavba verejného prístavu v Bratislave je jedným z 

cieľov  infraštruktúry vodnej dopravy. Podstatou investícií v rámci informačnej spoločnosti je 

budovanie modernej, na občana orientovanej a efektívnej elektrizovanej verejnej správy, 

vytvorenie kvalitného digitálneho obsahu a umožnenie prístupu k širokopásmovému internetu 

a službám každému občanovi vrátane starších, hendikepovaných alebo sociálne 

znevýhodnených občanov. 

Financovanie:  

Operačný program Integrovaná infraštruktúra  4 666 641 621,- EUR 

Z toho 

Kohézny fond  2 307 139 166,- EUR 

Európsky fond regionálneho rozvoja  1 659 506 207,- EUR 

Národné spolufinancovanie     699 996 248,- EUR 

Riadiaci orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

www.opii.gov.sk 

Sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os č.7 (Informatizácia):MIRRI. 

 

3.3 Operačný program ľudské zdroje 

Európska komisia schválila 9. decembra 2014 Operačný program Ľudské zdroje, 

ktorý predstavuje pomoc z fondov EÚ na roky 2014 – 2020. Európske prostriedky sú určené na 

podporu vzdelávania, zvýšenia zamestnanosti, podporu mladých ľudí, pomoc osobám, ktoré sú 

na hranici chudoby, zvyšovaniu zamestnanosti či zvyšovaniu vzdelanostnej úrovne 

marginalizovaných  komunít. 

Medzi kľúčové aktivity patrí zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí do 29 rokov, 

napríklad poskytnutím pomoci a podpory pri začatí podnikania prostredníctvom start-up 

programov. Realizácia činností a aktivít podporených z operačného programu by sa mala 

prejaviť znížením nezamestnanosti s dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko 

kvalifikovaných, starých a zdravotne postihnutých občanov. Netreba zabúdať aj na pomoc 

http://www.opii.gov.sk/
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osobám, ktoré žijú na hranici chudoby. Výsledkom bude zvyšovanie aktivít pre tieto ohrozené 

osoby, aby sa mohli ľahšie uplatniť na trhu práce, či zlepšenie prístupu k bývaniu. 

Jednou z oblastí je aj zvýšenie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných komunít, 

predovšetkým Rómov. Výsledným efektom by malo byť zlepšenie informovanosti 

a  spolupráce rodičov so vzdelávacími zariadeniami, vyšší počet detí navštevujúcich 

predškolské zariadenia, zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky, rozvoj 

finančnej gramotnosti, ale aj  zvýšenie miery povedomia v oblasti zdravotnej starostlivosti. 

Schválenie Európskou komisiou: 9. decembra 2014  

Financovanie: 

Operačný program Ľudské zdroje 2 628 533 420,- EUR 

Z toho 

Európsky sociálny fond 1 889 145 796,- EUR 

Európsky fond regionálneho rozvoja    243 662 462,- EUR 

Iniciatíva na podporu zamestnanosti 

mladých 
     72 175 259,- EUR 

Štátny rozpočet SR    423 549 903,- EUR 

  

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 

  

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Implementačná agentúra MPSVR SR.  

 

3.4 Operačný program kvalita životného prostredia 

Európska komisia schválila dňa 28. októbra 2014 Operačný program Kvalita životného 

prostredia, ktorý  predstavuje základný strategický dokument na roky 2014 – 2020, 

prostredníctvom ktorého sú podporované projekty v oblasti ochrany životného 

prostredia. Hlavným cieľom operačného programu je ochrana životného prostredia, efektívne 

využívanie prírodných zdrojov, protipovodňová ochrana a prispôsobenie sa klimatickej zmene, 

ako aj podpora nízko uhlíkového hospodárstva. Podpora je zameraná na všetky kľúčové oblasti 

životného prostredia. V oblasti odpadového hospodárstva sa podpora zameriava hlavne na 

nakladanie, zhodnocovanie a spracovanie odpadov, čím sa prispeje k zníženiu ukladania 

odpadov na skládky. V rámci vodného hospodárstva bude pomoc smerovaná na budovanie 

https://www.employment.gov.sk/sk/esf/
http://www.minv.sk/?OPLZ
http://www.minedu.sk/operacny-program-ludske-zdroje/
http://www.minedu.sk/operacny-program-ludske-zdroje/
https://www.ia.gov.sk/
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kanalizačných sietí, čistiarní odpadových vôd a zabezpečenia dodávok bezpečnej pitnej vody 

pre obyvateľstvo.  

Schválenie Európskou komisiou: 28. októbra 2014  

Financovanie: 

Operačný program Kvalita životného prostredia  3 885 811 623,- EUR 

Z toho 

Kohézny fond  1 861 112 261,- EUR 

Európsky fond regionálneho rozvoja  1 276 787 849,- EUR 

Národné spolufinancovanie  747 911 513 ,- EUR 

  

Riadiaci orgán:  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. 

 Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Slovenská inovačná 

a energetická agentúra a Slovenská agentúra životného prostredia. 

3.5 Integrovaný regionálny operačný program 

Európska komisia schválila 18. decembra 2014 Integrovaný regionálny operačný program, 

ktorý  predstavuje pomoc z fondov EÚ na roky 2014 – 2020. Z operačného programu bude 

financovaná bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, ľahší prístup k efektívnym 

a kvalitnejším verejným službám. Zlepší sa kvalita života v regiónoch s dôrazom na životné 

prostredie. Výsledkom programu bude zlepšenie napojenia regiónov na cestnú infraštruktúru 

a efektívnejšie poskytovanie verejnej osobnej dopravy s ohľadom na zníženie znečistenia 

ovzdušia. Vybuduje sa kompaktná sieť cyklotrás v mestách a mestských oblastiach. Operačný 

program podporí oblasť sociálnej  a zdravotnej infraštruktúry. V rámci sociálnej oblasti sa 

bude investovať do zariadení sociálnych služieb, do zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov 

s cieľom podpory zosúladenia rodinného a pracovného života a zvýšenia zamestnanosti žien. 

V rámci zdravotnej infraštruktúry budú investície nasmerované do terénnych a ambulantných 

sociálnych služieb, modernizácií nemocníc a  vybudovanie centier zdravotnej starostlivosti. 

V rámci ochrany životného prostredia bude podporená rekonštrukcia budov – zatepľovanie, 

modernizácia vykurovacích systémov, modernizácia osvetlenia a výťahov. Zároveň  sa bude 

investovať aj do vodného hospodárstva (rekonštrukcia  prívodov vody, budovania verejných 

kanalizácií a čistení odpadových vôd). Program podporí zelenú 

infraštruktúru prostredníctvom prirodzených prvkov, napr. vybudovaním ostrovčekov lesa, 

živé ploty, zelené parky, izolačná zeleň, zelené strechy, zberné systémy na odpadovú a dažďovú 

vodu. 

http://www.op-kzp.sk/
http://www.minv.sk/?OPKZP
https://www.siea.sk/op-kvalita-zivotneho-prostredia/
https://www.siea.sk/op-kvalita-zivotneho-prostredia/
https://www.siea.sk/
http://www.sazp.sk/fondy-eu/operacny-program-kvalita-zivotneho-prostredia/op-kzp.html
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Schválenie Európskou komisiou: 18. december 2014  

 

  

Financovanie: 

Integrovaný regionálny operačný program   2 122 886 242,- EUR 

Z toho 
Európsky fond regionálneho rozvoja   1 754 490 415,- EUR 

Národné spolufinancovanie     368 395 827,- EUR 

  

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 

 Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program: Ministerstvo 

kultúry Slovenskej republiky, samosprávne kraje a mestá: Banská Bystrica, Bratislava, Košice, 

Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava a Žilina. 

 

3.6 Operačný program efektívna verejná správa  

Európska komisia schválila dňa 27. novembra 2014 operačný program Efektívna verejná 

správa, ktorý prináša pomoc z fondov EÚ na programové obdobie 2014 – 2020. Z operačného 

programu budú podporené aktivity, ktoré skvalitnia a zefektívnia verejnú správu a tiež oblasť 

súdnictva. Služby, ktoré poskytuje štát, budú efektívne odpovedať na potreby občanov v 

21. storočí a budú riešiť ich  konkrétne životné situácie. Znamená to, že vybavenie bežných 

úkonov bude pre občana rýchlejšie, pohodlnejšie a jednoduchšie. Základné služby budú 

dostupné na jednom mieste, či už na jednom úrade alebo online. Podporené budú aktivity na 

zefektívňovanie narábania s verejnými zdrojmi, zvýšenie transparentnosti a efektivity 

verejného obstarávania, profesionalizáciu úradov, zefektívňovanie výberu cla a daní a tiež na 

podporu boja proti korupcii. 

Schválenie Európskou komisiou: 27. november 20 

Cieľ: Z operačného programu budú podporené aktivity, ktoré skvalitnia a zefektívnia verejnú 

správu a tiež oblasť súdnictva. 

  Služby, ktoré poskytuje štát, budú efektívne odpovedať na potreby občanov v 

21. storočí a budú riešiť ich  konkrétne životné situácie. Znamená to, že vybavenie bežných 

úkonov bude pre občana rýchlejšie, pohodlnejšie a jednoduchšie. Základné služby budú 

dostupné na jednom mieste, či už na jednom úrade alebo online. Podporené budú aktivity na 

zefektívňovanie narábania s verejnými zdrojmi, zvýšenie transparentnosti a efektivity 

http://www.ropka.sk/sk/irop/
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verejného obstarávania, profesionalizáciu úradov, zefektívňovanie výberu cla a daní a tiež na 

podporu boja proti korupcii. Druhou podporenou oblasťou v rámci Operačného programu 

Efektívna verejná správa je reforma justície. Cieľom je dosiahnuť efektívnejší súdny systém 

a vyššiu vymáhateľnosť práva. Pre občana to bude znamenať skrátenie dĺžky súdnych konaní, 

zvýšenie miery vybavenosti nápadu vecí na súdoch a tiež zníženie prieťahov v konaní a 

administratívnej záťaže. Operačný program podporí aj alternatívne nástroje riešenia sporov a 

tiež poskytovanie právnej pomoci občanom. 

 

 Operačný program Efektívna verejná správa sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky 

a jeho hlavnými cieľovými skupinami sú orgány štátnej správy a územnej samosprávy, sociálni 

partneri, organizácie občianskej spoločnosti a mimovládne organizácie. 

 

Financovanie:  

Operačný program Efektívna verejná správa   335 381 024,- EUR 

Z toho 
Európsky sociálny fond    278 449 284,- EUR 

Národné spolufinancovanie      56 931 740,- EUR 

  

Riadiaci orgán: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.  

3.7 Operačný program technická pomoc 

Operačný program zabezpečí stabilný rámec pre realizáciu programov EŠIF, vytvorený 

zo stabilných a kvalitných  administratívnych kapacít. Jednotný systém riadenia pracovného 

výkonu AK na všetkých riadiacich, implementačných a kontrolných úrovniach prispeje k 

zníženiu ich fluktuácie. Tento operačný program vo svojej podstate slúži na financovanie 

administratívnych kapacít EŠIF, ktorých úloh je realizácie regionálnych politík EÚ 

podporených operačnými programami a ďalšími prioritami.  

Schválenie Európskou komisiou: 15. december 2014 

Financovanie: 

Operačný program Technická pomoc   187 143 427,- EUR 

Z toho 
Európsky fond regionálneho rozvoja   159 071 912,- EUR 

Národné spolufinancovanie     28 071 515,- EUR 

  

http://www.minv.sk/?opevs
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Riadiaci orgán: Úrad vlády Slovenskej republiky. 

 

3.8 Operačný program rozvoja vidieka 

Z operačného programu bude posilnená  konkurencieschopnosť v oblasti poľnohospodárstva, 

lesníctva a potravinárstva a to i formou  financovania odborných  školení, kurzov 

a poradenských  služieb. Zámerom je zvýšiť odbornosť  jednotlivých poľnohospodárov, 

spracovateľov a prijímateľov pomoci z fondov EÚ. 

Schválenie Európskou komisiou: 13. február 2014  

Financovanie: 

Program rozvoja vidieka  2 099 199 696,- EUR 

Z toho 

Európsky poľnohospodársky fond 

pre rozvoj vidieka 
 1 559 691 844,- EUR 

Štátny rozpočet SR     539 507 852,-  EUR 

  

Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka Slovenskej republiky. 

 

3.9 Operačný program rybné hospodárstvo 

Európska komisia schválila 15. júla 2015 Operačný program Rybné hospodárstvo, 

ktorý  predstavuje pomoc z Európskeho námorného a rybárskeho fondu na roky 2014 – 2020.  

Z operačného programu je financovaná podpora trvalo udržateľného a konkurencieschopného 

rozvoja rybného hospodárstva s ohľadom na efektívne využívanie zdrojov, ochranu životného 

prostredia, ako aj podpora vykonávania Spoločnej rybárskej politiky Európskej únie pre oblasť 

zberu údaj a kontroly. 

Okrem vyššie spomenutých nosných operačných programov, do ktorých je sústredené v zmysle 

investičných priorít alokovaná väčšina finančných prostriedkov z EÚ fondov, sú existujúce 

operačný program potravinovej pomoci a najmä operačné programy cezhraničnej, nadnárodnej 

a medzinárodnej spolupráce.  

Financovanie: 

http://www.optp.vlada.gov.sk/operacny-program-technicka-pomoc-na-obdobie-2014-2020/
http://www.mpsr.sk/
http://www.mpsr.sk/
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Operačný program Rybné hospodárstvo   20 832 779,- EUR 

Z toho 
Európsky námorný a rybársky fond   15 785 000,- EUR 

Národné finančné prostriedky     5 047 779,- EUR 

  

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.  

Sprostredkovateľský orgán: Pôdohospodárska platobná agentúra. 

 

3.10 Interreg (program cezhraničnej spolupráce)   

Program spolupráce je výsledkom spoločného úsilia všetkých zúčastnených krajín ako 

zapojených organizácií z členských štátov EÚ s cieľom umožniť financovanie aktivít, ktoré 

povedú k intenzívnejšej spolupráci medzi regiónmi so spoločnou medzištátnou hranicu. 

Programy vytvoria priestor pre investície na zlepšenie technického stavu prírodných 

a kultúrnych pamiatok, zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam napr. 

označenie, zvýšenie ochrany a starostlivosti o ohrozené druhy zvierat. Realizujú sa investície 

na rozvoj vybraných prvkov zelenej infraštruktúry. Jednou z plánovaných aktivít je aj lepšie 

prepojenie infraštruktúry. Prepojenie môže byť vďaka výstavbe nových a skvalitneniu 

existujúcich cestných hraničných prechodov, ktoré nebudú ovplyvňované povodňami, pričom 

by sa zohľadnila ekologická citlivosť danej oblasti. Bude podporená aj lepšia dostupnosť a 

zvýšená dopravná bezpečnosť chodcov a cyklistov. Posilní sa spolupráca medzi univerzitami 

a vysokými školami s cieľom vypracovať spoločné ponuky (napr. vytvoriť centrá na prenos 

poznatkov), zlepší sa program vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania na 

všetkých úrovniach (od predškolských zariadení až po univerzity a vysoké školy). 

Operačné programy v podmienkach čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ v rámci 

legislatívy SR bez pochybností predstavujú celkom vhodné a adresné programovacie 

dokumenty, ktoré evidentným spôsobom diferencujú použiteľnosť finančných prostriedkov pre 

jednotlivé priority sústredené v operačnom programe. Operačný program na úrovni členského 

štátu EÚ schvaľuje EÚ. Existencia inštitútu operačného programu a jeho diferencovanosť 

podľa priorít je vhodným riešením práve z dôvodu, aby existovalo určité ohraničenie pre 

narábanie s finančnými prostriedkami, aj napriek skutočnosti že častokrát spôsobuje takéto 

členenie problémy pri riadení operačných programov. V súčasnosti prebiehajú diskusie, ktoré 

by definovali jeden jediný operačný program, čo je podľa názoru autora nie najideálnejšie 

riešenie, ale až čas ukáže, aká bude úroveň implementácie.  

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&sID=43&navID2=949
http://www.apa.sk/
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Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 

Schválenie Európskou komisiou: 11. júna 2015  

Financovanie: 

Program spolupráce  Interreg V-A SK – CZ  106 046 429,- EUR 

Z toho 

Európsky fond regionálneho rozvoja    90 139 463,- EUR 

Národné spolufinancovanie    15 906 966,- EUR 

  

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 

Národný orgán: Ministerstvo pre miestny rozvoj Českej republiky. 

Podrobnejšie informácie sa nachádzajú na stránke www.sk-cz.eu. 

  

Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 

Schválenie Európskou komisiou: 28. júl 2015 

Financovanie:  

Program spolupráce Interreg V-A SK – AT   89 285 509,- EUR 

Z toho 

Európsky fond regionálneho rozvoja   75 892 681,- EUR 

Národné spolufinancovanie   13 392 828,- EUR 

  

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 

Národný orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko na 

programové obdobie 2014 - 2020 pozostáva z troch spolkových krajín: Spolkovej republiky 

Dolné Rakúsko, Spolkovej republiky Burgenland a Spolkovej republiky mesta Viedeň. 

Spoločný sekretariát má sídlo na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v 

Bratislave a pobočku na Magistráte mesta Viedeň. 

Podrobnejšie informácie sa nachádzajú na stránke www.sk-at.eu. 

 

Program spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 

Schválenie Európskou komisiou: 12. február 2015  

Financovanie: 

http://www.sk-cz.eu/
http://www.sk-at.eu/
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Program spolupráce Interreg V-A PL – SK  182 339 676,- EUR 

Z toho 

Európsky fond regionálneho rozvoja  154 988 723,- EUR 

Národné spolufinancovanie    27 350 953,- EUR 

  

Riadiaci orgán: Ministerstvo rozvoja Poľskej republiky. 

Národný orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 

Podrobnejšie informácie sa nachádzajú na stránke sk.plsk.eu. 

 

Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko 

Schválenie Európskou komisiou: 30. september 2015 

 Financovanie: 

Program spolupráce Interreg V-A SK – HU   183 304 694,- EUR 

Z toho 

Európsky fond regionálneho rozvoja   155 808 987,- EUR 

Národné spolufinancovanie     27 495 707,- EUR 

  

Riadiaci orgán: Úrad predsedu vlády Maďarska, Budapešť. 

Národný orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 

Podrobnejšie informácie sa nachádzajú na stránke www.skhu.eu ako aj na facebookovej stránke 

programu https://sk-sk.facebook.com/skhu.eu/. 

 

Program ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko - Ukrajina 

2014 – 2020 

Schválenie Európskou komisiou: 17. december 2015  

 Financovanie: 

Program ENI CBC HUSKROUA 2014 – 2020   81 347 200,- EUR 

Z toho 

Európsky fond regionálneho rozvoja    73 952 000,- EUR 

Národné spolufinancovanie      7 395 200,- EUR 

https://sk.plsk.eu/
http://www.skhu.eu/
https://sk-sk.facebook.com/skhu.eu/
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Riadiaci orgán: Úrad predsedu vlády Maďarska, Budapešť. 

Národný orgán pre program ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko 

– Ukrajina na programové obdobie 2014 – 2020 je Úrad predsedu vlády Maďarska, 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Ministerstvo 

regionálneho rozvoja a verejnej administratívy Rumunska, Ministerstvo ekonomického rozvoja 

a obchodu Ukrajiny. 

Spoločný technický sekretariát pre program ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – 

Slovensko – Rumunsko – Ukrajina na programové obdobie 2014 – 2020 je Széchenyi 

Programiroda so sídlom v Budapešti. 

Podrobnejšie informácie sa nachádzajú na stránke www.huskroua-cbc.eu/. 

Podobnými programami ako sú programy cezhraničnej spolupráce sú programy 

medziregionálnej spolupráce22 a programy nadnárodnej spolupráce23.  

 
3.11 Zásady fungovanie európskych štrukturálnych 
a investičných fondov  
3.11.1 Zásada koncentrácie  

Zásada koncentrácie obsahuje v sebe tri takzvané subkategórie:  

 

a) Koncentrácia zdrojov – (najväčšia časť zdrojov (až 70%) regionálnej politiky EÚ pre 

roky 2014 -2020  sa vynakladá  na pomoc najchudobnejším regiónom EÚ,  

b) Koncentrácia úsilia – znamená zamerania sa na kľúčové priority rastu EÚ medzi 

ktoré patria výskum a inovácie, informačné a komunikačné technológie, posilnenie 

konkurencie schopnosti malých a stredných podnikov (MSP) a podpora presunu 

smerom k nízko uhlíkovému hospodárstvu. Tieto štyri prioritné oblasti  sa môžu meniť 

v závislosti od priorít politiky súdržnosti na jednotlivé programovacie obdobia. To 

znamená, že programovacie obdobie na roky 2021 – 2027 znamená iné investičné 

priority vyplývajúce z politiky súdržnosti, iný druh dotovaných projektov formou 

poskytnutia nenávratného finančného príspevku. Uvedená zmena ale neznamená 

v žiadnom prípade prelomenie zásady koncentrácie. 

                                                           
22 https://www.partnerskadohoda.gov.sk/programy-medziregionalnej-spoluprace/ 
23 https://www.partnerskadohoda.gov.sk/programy-nadnarodnej-spoluprace/ 

https://huskroua-cbc.eu/
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c) Koncentrácia výdavkov – aplikácia pravidla n+2, ktoré sa týka pravidiel ročného 

prideľovania finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných 

fondov. Ak predmetné prostriedky neboli využité do určeného dátumu, Európska 

Komisia môže zrušiť budúce rozpočtové záväzky. K automatickému zrušeniu dôjde v 

prípade, ak prostriedky neboli využité (alebo o platby nebolo zažiadané) do konca 

druhého roka (n+2).24 Pravidlo koncentrácie výdavkov prideľovaných výdavkov pre 

schválené operačné programy na báze n +2, kedy prostriedky „commitnuté“ zo strany 

členského štátu musia byť prefinancované na projekty realizované z operačných 

programov v období maximálne dva roky po roku, ktorom boli finančné prostriedky 

pripísané na účet členského štátu (príklad: prostriedky z EŠIF poukázané v roku 2020 

(respektíve rozpočtované na rok 2020)  budú musieť byť preukázateľne vynaložené na 

realizované aktivity v rámci projektov do konca roka 2022.  

 

Zásada koncentrácie ako taká je principiálne založená, na skutočnosti, že v rámci 

poskytovania finančných prostriedkov z EŠIF sa tieto určitým spôsobom sústreďujú 

(koncentrujú) z pohľadu ich geografického zamerania najmä na menej rozvinuté 

regióny, z pohľadu oblastí, do ktorých majú investície prúdiť, ide o koncentráciu na 

špecifické investičné priority (v súčasnosti výskum a inovácie, prechod k nízko 

uhlíkovému hospodárstvu, podporu malých a stredných podnikov a poslednom rade 

za účelom schopnosti transparentne a efektívne sledovať tok finančných 

prostriedkov z EŠIF sa výdavky koncentrujú na obdobie n+2 (nato aby boli oprávnené 

musia byť vynaložené počas 3 rokov od dňa ich poskytnutia pre účely operačného 

programu v členskom štáte EÚ.  

 
3.11.2 Zásada partnerstva 

Zásada partnerstva znamená, že poskytovanie finančných prostriedkov/finančných 

plnení z EŠIF sa uskutočňuje v partnerskom vzťahu, konkrétne ide o predchádzajúce 

náležité schvaľovacie procesy predložených programových dokumentov na 

nadnárodnej úrovni medzi Európskou komisiou a členským štátom. Taktiež je 

nevyhnutná súčinnosť orgánov na národnej úrovni v súvislosti s prípravou, 

                                                           
24 https://ec.europa.eu/regional_policy/sk/policy/what/glossary/n/nplus2 (uverejnené dňa 28.10.2019). 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sk/policy/what/glossary/n/nplus2
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hodnotením, realizáciou cieľov a priorít pre v rámci  programovacieho obdobia. 

Výsledkom partnerského spolupôsobenia členského štátu EÚ a Európskej komisie je 

uzatvorenie Partnerskej dohody, ktorá je zmluvou upravujúcou práva a povinnosti 

zmluvných strán počas konkrétneho programovacieho obdobia. V rámci 

programovacieho obdobia je každý operačný program vypracovaný prostredníctvom 

spoločného procesu za účasti európskych, regionálnych a miestnych orgánov, 

sociálnych partnerov a organizácií občianskej spoločnosti. Toto partnerstvo sa 

vzťahuje na všetky fázy programovacieho procesu: návrh, riadenie, vykonávanie, 

monitorovanie a hodnotenie. Takýto prístup pomáha zaistiť, aby boli opatrenia 

prispôsobené miestnym a regionálnym potrebám a prioritám. 

3.11.3 Zásada programovania 

Zásada programovania nadväzujúca na zásadu partnerstva spočívajúca v orientácii na 

politiku súdržnosti slúžiacej na financovanie viacročných národných programov, ktoré 

sú komponované podľa potrieb členského štátu EÚ v súlade s regionálnou politikou 

EÚ. Zásada programovania je zásada priamo súvisiaca a nadväzujúca na zásadu 

partnerstva. Viacročné národné programy sú zosobnené v konkrétnych operačných 

programoch kreovaných aj za účasti európskej komisie. V rámci týchto národných 

programov sú financované a realizované čiastkové projekty na dosiahnutie 

stanovených cieľov. 

3.11.4 Zásada doplnkovosti 

Zásada doplnkovosti spočíva v skutočnosti, že financovanie z európskych 

štrukturálnych fondov nenahrádza výdavky jednotlivých členských štátov. 

Doplnkovosť je jednou zo zásad, na ktorých fungujú EŠIF. Táto zásada určuje, že 

príspevky z fondov nesmú nahradiť verejné alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky 

členského štátu v regiónoch, ktorých sa táto zásada týka. Inými slovami, finančné 

príspevky zo štrukturálnych a investičných fondov nesmú mať za následok zníženie 

vnútroštátnych štrukturálnych výdavkov v týchto regiónoch, ale mali by 

byť doplnkom vnútroštátneho verejného financovania. Zásada doplnkovosti sa 

kontroluje v členských štátoch, v ktorých menej rozvinuté regióny zahŕňajú aspoň 

15 % populácie, z dôvodu rozsahu im poskytovaných finančných zdrojov. Európska 

komisia sa dohodne s každou krajinou na úrovni oprávnených verejných (alebo 
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ekvivalentných) výdavkov, ktorá musí byť zachovaná počas programového obdobia. 25 

Kontrola zo strany Komisie sa vykonáva v polovici programovacieho obdobia a na 

konci obdobia aplikovaním princípu n+2. Zámerom tohto opatrenia je stanoviť pre 

štrukturálne verejné výdavky reálne a ambiciózne ciele a zaistiť, že doplnkové 

financovanie zo štrukturálnych fondov skutočne predstavuje pridanú hodnotu. 

Priemerné ročné reálne výdavky by spravidla nemali byť nižšie ako v 

predchádzajúcom programovom období. 

Finančné prostriedky potrebné na realizáciu zámerov schválených v programovom 

dokumente na viacročné obdobie nepochádzajú len z rozpočtu EÚ, ale je tu záväzná 

podmienka investičnej spoluúčasti členského štátu, ktorý sa na tom podieľa z vlastných 

zdrojov, a to v miere zodpovedajúcej účelu.  

 

3.11.5 Zásada efektívnosti  

S týmto princípom ide ruka v ruke aj zásada hospodárnosti. Počas celého priebehu od 

vytvárania dokumentov, cez ich schvaľovanie až po samotné poskytnutie finančných 

prostriedkov, realizáciu projektu a monitoring. V podmienkach legislatívy Slovenskej 

republiky je účelom princípu efektívnosti a hospodárnosti vynakladanie verejných 

zdrojov tak aby išlo o transparentné, hospodárne a efektívne kroky, ktoré nie je možné 

spochybniť. Je nevyhnutné zamedziť nevhodné a neuvážené zaobchádzanie 

z dostupnými prostriedkami a zároveň zabezpečiť, aby sa realizácia projektov konala 

svedomito s náležitou odbornosťou pre dosiahnutie sledovaného cieľa. Dohľad nad 

efektívnym, hospodárnym čerpaním a investovaním vykonávajú príslušné riadiace, 

kontrolné a monitorovacie orgány na konkrétnom úseku.26 

 

                                                           
25 https://ec.europa.eu/regional_policy/sk/policy/what/glossary/a/additionality/ (dostupné dňa 31.11.2019). 
26 TEJ, J.: Využitie štrukturálnych fondov Európskej únie v krajoch Slovenskej republiky.- Prešov: Prešovská 

    univerzita v Prešove, 2008.- 978-80-8068-798-4. 

 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sk/policy/what/glossary/a/additionality/
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4. Legislatíva EÚ a SR upravujúca oblasť 

európskych štrukturálnych a investičných 

fondov a subjekty zapojené do realizácie 

EŠIF 

 

EK vydáva priamo aplikovateľné platné a účinné právne akty, ktorými sú Nariadenia 

upravujúce základný právny rámec realizácie štrukturálnej a investičnej politiky EÚ v rámci 

legislatívy členských štátov EÚ realizujúcich politiku štrukturálnych a investičných fondov EÚ. 

Nariadenia sú platné a účinné v členských štátoch EÚ a povinnosti z nich plynúce sú priamo 

vynútiteľné. Zároveň vo vzťahu k vydávanej EÚ legislatíve týkajúcej sa danej problematiky, 

táto je v jednotlivých členských štátoch upravovaná aj prostredníctvom vnútroštátnej 

legislatívy, ktorá za žiadnych okolností nesmie odporovať legislatíve EÚ.   Zároveň platí, že 

podrobná úprava niektorých skutočností môže byť bližšie špecifikovaná v rámci usmernení EK. 

Uvádzaná legislatíva poskytuje základný prehľad relevantnej legislatívy vo vzťahu k aplikácii 

regionálnej politiky EÚ v rámci legislatívy Slovenskej republiky a zároveň zohľadňuje znenie 

zákona č. 292/2014 Z. z. o európskych štrukturálnych a investičných fondoch a o zmene 

a doplnení iných zákonov. Záväzné a oficiálne znenie právnych aktov je zverejnené v Úradnom 

vestníku Európskej únie dostupnom na internetovej adrese: http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-

access.html?locale=sk. Medzi legislatívu, ktorá sa týka priamo alebo nepriamo problematiky 

poskytovania štrukturálnych a investičných fondov v podmienkach SR patria:  

a) Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie (ďalej len ,,Zmluva   

            o fungovaní EÚ“); 

b) Nariadenie Rady (EÚ, EURATOM) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa   

ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 v platnom znení; 

c) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, 

ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde 

pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú 

všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom 

sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=sk
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=sk
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ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 v platnom znení (ďalej len 

„Všeobecné nariadenie“); 

d) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 zo 17. decembra 2013 o 

Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006 v platnom 

znení (ďalej len „Nariadenie o KF“); 

e) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o 

Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa 

cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 

1080/2006 v platnom znení (ďalej len „Nariadenie o EFRR“); 

f) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 z 17. decembra 2013 o 

Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 v platnom 

znení (ďalej len „Nariadenie o ESF“); 

g) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o 

podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre 

rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 v platnom znení 

(ďalej len „Nariadenie o EPFRV“);  

h) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o 

financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa 

zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 

814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 v platnom znení; 

i) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 zo 17. decembra 2013 o 

osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „Nariadenie o EÚS“); 

j) Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o 

Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS) a Nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie 

(ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), pokiaľ ide o 

vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení 

v platnom znení (ďalej len „Nariadenie o EZÚS“); 

k) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o 

Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 

2328/2003, (ES)     č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie 
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Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 v platnom znení (ďalej len 

,,Nariadenie o ENRF“); 

l) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií 

pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom 

znení (ďalej len ,,Nariadenie č. 651/2014“); 

m) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 o 

zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a 

zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 v platnom znení; 

n) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, 

ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu 

(2014 – 2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES v platnom znení; 

o) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 z 11. decembra 2013, 

ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 – rámcový program 

pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a pravidlá jeho šírenia, a ktorým sa zrušuje 

nariadenie (ES) č. 1906/2006 v platnom znení; 

p) Nariadenie Rady (Euratom) 2018/1563 z 15. októbra 2018 o výskumnom a 

vzdelávacom programe Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (2019 – 2020), 

ktorý dopĺňa Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu a o zrušení 

nariadenia (Euratom) č. 1314/2013 v platnom znení; 

q) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, 

ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, 

mládež a šport, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 

1298/2008/ES v platnom znení; 

r) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1287/2013 z 11. decembra 2013, 

ktorým sa zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné 

podniky (COSME) (2014 – 2020) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1639/2006/ES 

v platnom znení; 

s) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o 

zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) 

v platnom znení; 
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t) Nariadenie rady (ES) č. 2185/1996 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na 

mieste vykonávaných Európskou komisiou a cieľom ochrany finančných záujmov 

Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi v platnom znení; 

u) Nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 zo 17. decembra 2008 o centrálnej 

databáze vylúčených subjektov v platnom znení (ďalej len ,,Nariadenie č. 1302/2008“); 

v) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 

2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom 

(OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 v platnom znení (ďalej len 

,,Nariadenie OLAF“); 

w) Nariadenie Komisie č. 360/2012 z 25. apríla 2012 o uplatňovaní článkov 107 a 108 

Zmluvy o fungovaní EÚ na pomoc de minimis v prospech podnikov poskytujúcich 

služby všeobecného hospodárskeho záujmu v platnom znení (ďalej len „Nariadenie de 

minimis“); 

x) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 

a 108 Zmluvy o fungovaní EÚ na pomoc de minimis v platnom znení (ďalej len 

,,Nariadenie č. 1407/2013“); 

y) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 

o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné 

prostredie v platnom znení (ďalej len ,,Smernica EIA“); 

z) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. júna 2001 o posudzovaní 

účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie v platnom znení (ďalej len 

,,Smernica SEA“); 

aa) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom 

obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES v platnom znení (ďalej len „Smernica 

o verejnom obstarávaní“);  

bb) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní 

vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, 

dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES v platnom znení. 
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4.1 Základná legislatíva SR  pre oblasť EŠIF 

 

Základné právne predpisy SR predstavujú prehľad relevantných ustanovení vo vzťahu 

k implementácii štrukturálnych a investičných politík EÚ a zároveň podčiarkujú relevanciu 

právnych predpisov legislatívy SR v rámci realizácie jednotlivých operačných programov ĚSIF 

v SR. Záväzné a oficiálne znenie právnych aktov je zverejnené v Zbierke zákonov SR. Tieto 

právne predpisy predstavujú zozname základného právneho rámca, ktorý sa na právne vzťahy 

vzniknuté pri realizácie EŠIF aplikuje alebo môže aplikovať. Tento zoznam je výpočtom 

demonštratívnym, pretože nie je možné ohraničiť aplikovateľnosť právnych predpisov a iných 

podzákonných predpisov platných a účinných v SR s ohľadom na neustále dynamicky meniacu 

a od externalít závislú problematiku EŠIF. Medzi právne predpisy na úseku EŠIF patria:  

a) Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a 

investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

(ďalej len „Zákon o  EŠIF“); 

b) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 247/2016 Z. z. zo 17. augusta 2016, ktorým 

sa ustanovuje systém uplatňovania niektorých právomocí Úradu podpredsedu vlády 

Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu v platnom znení; 

c) Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o finančnej kontrole“); 

d) Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 

správy v platnom znení (ďalej len „Kompetenčný zákon“); 

e) Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky 

zákonník“); 

f) Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len ,,Obchodný 

zákonník“); 

g) Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v platnom znení (ďalej len 

,,Civilný sporový poriadok“); 

h) Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v platnom znení  (ďalej len 

,,civilný Mimosporový poriadok“); 

i) Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej len ,,Zákonník 

práce“); 
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j) Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení  (ďalej len ,,Zákon o štátnej službe“); 

k) Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení (ďalej 

len „Zákon o výkone práce vo verejnom záujme“); 

l) Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom znení (ďalej len ,,Trestný zákon“); 

m) Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v platnom znení (ďalej len ,,Trestný 

poriadok“); 

n) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ,,Zákon o rozpočtových 

pravidlách“); 

o) Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ,Zákon o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy“); 

p) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení (ďalej len ,,Zákon 

o účtovníctve“);  

q) Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a 

minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej 

pomoci) (ďalej len ,,Zákon o štátnej pomoci“);  

r) Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení (ďalej aj  „ZVO“); 

s) Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona 

Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných 

ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v platnom znení (ďalej len 

„Zákon o ochrane hospodárskej súťaže“); 

t) Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení (ďalej len ,,Zákon o konkurze a reštrukturalizácii“); 

u) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o slobode informácií“); 

v) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení (ďalej 

len ,,Správny poriadok“); 
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w) Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v platnom znení (ďalej len ,,Zákon 

o správe majetku štátu“); 

x) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v platnom znení (ďalej len ,,Stavebný zákon“) a súvisiaca legislatíva platná pre 

investičnú výstavbu v SR; 

y) Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ,,Zákon o posudzovaní 

vplyvov“); 

z) Zákon č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v 

platnom znení (ďalej len „Zákon o NKÚ“); 

aa) Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení; 

bb) Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení (ďalej len „Zákon 

o obciach“) 

cc) Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 

samosprávnych krajoch) v platnom znení (ďalej aj „Zákon o samosprávnych 

krajoch“); 

dd) Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v platnom znení (ďalej len 

,,Zákon o podpore regionálneho rozvoja“);  

ee) Zákon č. 563/2009 Z. z o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ,,Daňový poriadok“); 

ff) Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v platnom znení (ďalej len ,,Zákon 

o sťažnostiach“);  

gg) Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov;  

hh) Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 

predpisov;  

ii) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“); 

jj) Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej 

moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom 

znení (ďalej len „Zákon o e-Governmente“); 



56 

 

kk) Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ITVS“);  

ll) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o 

ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení (ďalej aj „Antidiskriminačný zákon“); 

mm) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v platnom znení; 

nn) Zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení; 

oo) Zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti (ďalej len ,,Zákon 

o obmedzení platieb v hotovosti“); 

pp) Zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, 

neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších 

predpisov; 

qq) Zákon  167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v platnom znení; 

rr) Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len 

,,Zákon o ochrane prírody a krajiny“); 

ss) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ,,Zákon o registri partnerov 

verejného sektora“); 

tt) Nariadenie vlády SR č. 498/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 

zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o 

uzatvorení zmluvy; 

uu) Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o pohľadávkach štátu“); 

vv) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej 

záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v platnom znení (ďalej len „Zákon proti 

byrokracii“) 

 

Jedným zo základných dokumentov, ktorý ale nemožno zamieňať za právny predpis platný 

a účinný v podmienkach legislatívy SR je dokument s názvom Systém riadenia EŠIF, ktorý 
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upravuje spoločné pravidlá aplikovateľné na všetky EŠIF rešpektujúc osobitosti, ktoré sa týkajú 

poskytovania príspevkov v rámci niektorých OP. Vzhľadom na uvedené sa Systém riadenia 

EŠIF vzťahuje vo svojich častiach na jednotlivé EŠIF nasledovne: 

a) na poskytovania príspevkov z EFRR, ESF a KF sa vzťahujú všetky časti Systému 

riadenia EŠIF s výnimkou tých, pri ktorých je osobitne upravená aplikovateľnosť len 

na konkrétny EŠIF; 

b) na poskytovanie príspevkov z ENRF sa vzťahujú ustanovenia Systému riadenia EŠIF 

v rozsahu podľa písmena a) s výnimkami upravenými priamo v texte. Pre účely 

poskytovania príspevkov z ENRF sa v prípade použitia pojmu ,,prioritná os“ (ďalej 

len ,,PO“) rozumie v prípade OP Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len ,,OP 

RH“) ,,priorita Únie“; 

c) na poskytovanie príspevkov z EPFRV sa nevzťahujú ustanovenia Systému riadenia 

EŠIF s výnimkou tých častí, ktoré sledujú spoločné monitorovanie a hodnotenie na 

úrovni Partnerskej dohody, ustanovení o kompetenciách subjektov vyplývajúcich 

z platnej právnej úpravy, a povinností vo vzťahu k Pracovnej komisii pre koordináciu 

a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory Únie 

a SR a ustanovení súvisiacich s posudzovaním výzvy; v týchto častiach sa pod pojem 

,,operačný program“ zahŕňa aj program rozvoja vidieka (ďalej len ,,PRV“). 

Systémové dokumenty EŠIF  

Systém riadenia EŠIF je svojou povahou hybridný dokument, ktorý má povahu všeobecne 

záväzného právne predpisu ale formálne ide o interný predpis konkrétneho orgánu 

zodpovedného za realizáciu EŠIF. Systém riadenia predstavuje v súlade s čl. 1 bod 3 

všeobecných zmluvných podmienok (ďalej len „VZP“), ktoré sú neoddeliteľná súčasť Zmluvy 

o NFP“ právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa NFP vyplývajú práva a povinnosti alebo 

ich zmena alebo tiež Právny dokument - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo 

akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) 

jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, 

auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe 

a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko 

vždy za podmienky, že bol Zverejnený. 27 

                                                           
27 Ďalej pozri vzor Zmluvy o NFP: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/vzory-cko/ 

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/vzory-cko/
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V zmysle identického článku VZP Zmluvy o NFP je Systém riadenia ĚSIF definovaný ako 

dokument vydaný CKO ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa 

uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty. Pre účely 

Zmluvy o  NFP je záväzná vždy aktuálna zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom 

sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) 

zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF.  

Za účelom efektívnej úpravy vybraných otázok implementácie EŠIF je CKO a ÚVSR   

oprávnený vydávať: 

a) vzory formulárov, výstupov a vstupov v rámci jednotlivých procesov (CKO/ÚV SR je 

oprávnený vydať vzor podľa tohto písmena aj v prípade, ak jeho potrebu identifikuje, 

napríklad z podnetov v rámci procesu implementácie, pričom odkaz na konkrétny vzor 

nemusí byť priamo súčasťou Systému riadenia EŠIF); 

b) metodické pokyny upravujúce jednu alebo viacero vecne príbuzných oblastí 

implementácie EŠIF; 

c) metodické výklady, ktoré bližšie popisujú a vysvetľujú aplikáciu konkrétnych 

ustanovení Systému riadenia EŠIF najmä v nadväznosti na potreby implementačnej 

praxe, prípadne vysvetľujú postupy a procesy v predmetnej oblasti, v ktorej sa 

uskutočnila zmena legislatívy EÚ alebo národnej legislatívy do termínu aktualizácie 

Systému riadenia EŠIF; 

d) výnimky zo Systému riadenia EŠIF a záväzných dokumentov vydávaných v súlade 

so Systémom riadenia EŠIF, a to na základe oprávnených a riadne odôvodnených 

žiadostí28 subjektov zapojených do implementácie EŠIF; 

Dokumenty vydávané podľa Systému riadenie EŠIF podliehajú pri ich vydávaní a zmenách 

pravidlám, ktoré sú totožné s výkonom aktualizácie Systému riadenia EŠIF, t. j. podliehajú 

pripomienkovému konaniu. Každý dokument vydávaný na základe Systému riadenia EŠIF 

obsahuje údaj o rozsahu jeho aplikovateľnosti, o jeho záväznosti a dátume nadobudnutia 

účinnosti. Predmetné dokumenty zverejňuje CKO na webovom sídle 

www.partnerskadohoda.gov.sk. Predmetné webové sídlo je zriaďované CKO a CKO 

zodpovedá za jeho zmenu prípadne zmenu lokalizácie. Nie je totiž garantované, že CKO musí 

                                                           
28 Žiadosť o výnimku predkladá subjekt zapojený do implementácie EŠIF písomne a zároveň vo formáte  e-mailom 

    na adresu CKO. Subjekt je povinný v žiadosti o udelenie výnimky uviesť ustanovenie (ustanovenia) Systému 

    riadenia EŠIF a záväzných dokumentov, vydávaných v súlade so Systémom riadenia EŠIF, z ktorého požaduje 

    výnimku udeliť.  

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
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používať uvedenú doménu počas všetkých programovacích období t.j. aktuálne aj 

v nastávajúcom období pre roky 2021 – 2027.  

Pre vybrané oblasti Systému riadenia EŠIF (Informovanie a komunikácia; Administratívne 

kapacity subjektov, zapojených do implementácie, riadenia, kontroly a auditu EŠIF, vrátane ich 

vzdelávania) vydáva dokumenty ÚV SR29.  

V prípade, ak je nevyhnutné v dôsledku zmeny legislatívy EÚ alebo legislatívy SR vykonať 

úpravy v Systéme riadenia EŠIF, vzoroch, alebo metodických pokynoch, CKO, resp. ÚV SR 

vydá metodický výklad v zmysle týkajúci sa predmetnej oblasti, avšak samotný dokument bude 

aktualizovaný s účinnosťou až k dátumu najbližšej riadnej aktualizácie. 

V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie Systému riadenia EŠIF stane neplatným v dôsledku 

jeho rozporu s platným právnym poriadkom SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celého Systému 

riadenia EŠIF. Vo všeobecnosti platí, že ak dôjde k takémuto rozporu, platia pre danú oblasť 

ustanovenia právne záväzných aktov EÚ a všeobecne záväzných právnych predpisov SR.  

V prípade, ak vo výnimočných prípadoch nastane nesúlad medzi Systémom riadenia EŠIF a 

metodickými pokynmi a vzormi formulárov, platia prednostne  ustanovenia Systému riadenia 

EŠIF. CKO vo vybraných oblastiach upravených Systémom riadenia EŠIF, okrem  dokumentov 

vydávaných platnej a účinnej legislatívy (najmä Zákona o EŠIF) poskytuje výklady a 

metodicky usmerňuje subjekty zapojené do riadenia a kontroly EŠIF podľa formy doručenej 

žiadosti o usmernenie/výklad30 buď e-mailom, alebo osobitným listom. S cieľom zabezpečenia 

dostupnosti vybraných31 usmernení/výkladov zo strany všetkých subjektov zapojených do 

riadenia a kontroly EŠIF, CKO zverejňuje Komentáre k Systému riadenia EŠIF na webovom 

sídle www.partnerskadohoda.gov.sk v sekcii CKO/Základné dokumenty.32  

Keďže komentáre vychádzajú z usmernení/výkladov, adresovaných jednotlivým subjektom 

na základe konkrétnej vzniknutej situácie a špecifických podmienok, nie je ich možné 

považovať za záväzné.  

                                                           
29 ÚV SR vykonáva úlohy v zmysle Systému riadenia EŠIF v nadväznosti na plnenie úlohy vlády SR podľa § 4 

zákona o príspevku z EŠIF ako orgán, ktorý plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým 

zabezpečovaním činnosti vlády podľa § 1b kompetenčného zákona. ÚV SR je v zmysle § 24, ods. 1 ústredným 

orgánom štátnej správy pre štátnozamestnanecké vzťahy a právne vzťahy pri výkone práce vo verejnom záujme. 

Na základe tejto kompetencie vykonáva ÚV SR kompetencie v súvislosti s riadením, vzdelávaním 

a monitorovaním administratívnych kapacít EŠIF. 
30 Usmernenia/výklady nemenia Systém riadenia EŠIF, iba vysvetľujú RO uplatnenie jednotlivých ustanovení 

Systému riadenia EŠIF v prípade konkrétnych vzniknutých situácií, resp. v kontexte novoprijatých legislatívnych 

zmien. 
31 CKO zverejňuje zovšeobecnené usmernenia/výklady k ustanoveniam Systému riadenia EŠIF, pri ktorých 

identifikuje riziko nesprávneho postupu subjektov alebo potenciál na harmonizáciu procesov a postupov 

implementácie. 
32 (http://partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/). 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
http://partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/
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Pre povahu legislatívy EÚ, ktorá sa dotýka priamo oblasti EŠIF platia všeobecné pravidlá pre 

aplikáciu právnych predpisov primárneho a sekundárneho práva EÚ v členských štátoch. Čo  sa 

týka legislatívy SR v podaní zákona o EŠIF, Zákona o verejnom obstarávaní, Zákona 

o finančnej kontroly a ďalších platí, že všetky systémové dokumenty akými sú Systém riadenia 

EŠIF a Systém finančného riadenia EŠIF musia byť v prísnom súlade so zákonnou právnou 

úpravou. Zároveň platí, že akýkoľvek metodický dokument, ktorý je akýmsi usmerňovacím 

dokumentom pre konkrétne operačné programy alebo konkrétne operačné programy musí byť 

v súlade s platnou a účinnou legislatívou ako aj Systémom riadenia EŠIF a Systémom 

finančného riadenia EŠIF.  

4.2 Zákon o EŠIF  

Vláda SR predložila na základe legislatívnych úloh z roku 2014 návrh zákona o príspevku 

poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ĚSIF“) podľa novoprijatých relevantných nariadení 

Európskej únie a finančného rámca pre programové obdobie 2014 – 2020. 

Hlavným gestorom je v súčasnosti Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie Slovenskej republiky ako centrálny koordinačný orgán (právny nástupca 

Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizácie (ďalej len „MIRRI“). 

Spolugestormi zákona bolo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky za oblasť poľnohospodárskych fondov (táto právomoc prechádza procesom takzvanej 

delimitácie od 01.10.2020 na MIRRI a Ministerstvo financií Slovenskej republiky za oblasť 

finančného riadenia a vládneho auditu. 

Súčasťou Zákona o EŠIF je aj novela zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 

audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorou sa 

upravujú ustanovenia súvisiace s kontrolou poskytovaných finančných prostriedkov 

z európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 - 2020. Návrh 

vychádzajúci z potreby aplikačnej praxe, umožňuje orgánom verejnej správy SR pri 

vykonávaní predbežnej finančnej kontroly vykonať kontrolu na mieste u osoby ktorej sa majú 

poskytnúť verejné prostriedky, alebo sa jej verejné prostriedky už poskytli, čím dôjde 

k zefektívneniu vykonávania ex ante kontroly a zabezpečí sa tak dôkladnejšia ochrana 

verejných prostriedkov. 

Zákon o EŠIF je právny predpis, ktorý implementuje príslušné nariadenia EÚ v podmienkach 

Slovenskej republiky. Určuje postavenie a právomoci jednotlivých orgánov verejnej správy 
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v procese využívania príspevkov z fondov EÚ. Za hlavný orgán koordinácie riadenia a kontroly 

určuje vládu Slovenskej republiky. Súčasne definuje orgán zabezpečujúci ochranu finančných 

záujmov Európskej únie, CKO, RO, CO orgán auditu, SO a platobnú jednotku, ako aj ďalšie 

subjekty, ktoré sa podieľajú na výkone vymedzených úloh vyplývajúcich z novoprijatej 

legislatívy Európskej únie. Zákon o EŠIF okrem iného určuje základné princípy riadenia a 

kontroly pri poskytovaní príspevku, financovaní príspevku a výkone auditných opatrení 

a obsahuje ustanovenia upravujúce proces poskytovania NFP počnúc rozhodovaním o žiadosti. 

Zákon o EŠIF taktiež upravuje konflikt záujmov v procese poskytovania pomoci z fondov EÚ. 

Zákon o EŠIF z pohľadu  právneho základu vychádza z ustanovení práva EÚ, konkrétne 

primárneho  práva EÚ tzn. Zo Zmluvy o fungovaní Európskej únie, najmä články 38 až 44, 162 

až 164, 174 až 178, 320 až 324, 325 a 349.  Zákon o EŠIF okrem primárneho práva EÚ 

reflektuje aj na sekundárne právo v EÚ  podobe nariadení a smerníc, na ktoré vo svojom texte 

priamo odkazuje. Vzťah legislatívy EÚ a Zákona o EŠIF je veľmi previazaný. Aj napriek 

skutočnosti, že mnohé právne akty z oblasti fondov EÚ sú priamo aplikovateľné v legislatíve 

členského štátu EÚ, Zákona o EŠIF vysvetľujúcim implementuje niekedy možno aj duplicitne 

nevyhnutnú právnu úpravu v tejto oblasti.  

5. Inštitucionálny rámec pre poskytovanie 

príspevkov  z fondov EÚ 

Ako už bolo uvedené skôr, Únia poskytuje EŠIF prostredníctvom viacročných programov. Na 

to, aby členské štáty zabezpečili zákonné a regulárne využívanie EŠIF, musia mať vytvorený 

funkčný systém riadenia a kontroly. Právnym základom pre vytvorenie inštitucionálneho rámca 

je nariadenie o spoločných ustanoveniach 33 (ďalej len „NSU“). Toto  nariadenie priamo 

ukladá členským štátom povinnosť prijať primerané opatrenia na zabezpečenie a správne 

vytvorenie a fungovanie svojich systémov riadenia a kontroly EŠIF.  

Minimálny harmonizačný inštitucionálny rámec nachádzame v NSU, podľa ktorého na účely 

inštitucionálneho zabezpečenia fungovania EŠIF, každý členský štát obligatórne zriadi 

monitorovací výbor (čl. 47 NSU), pre každý operačný program určí riadiaci orgán, 

                                                           
33

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa ustanovujú spoločné ustanovenia o 

Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom 

poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú 

všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom 

fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú.v. 

L347, 20. 12. 2013). 
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certifikačný orgán, orgán auditu (článok 123 ods. 1, 2, 4) a úradníka pre informovanie 

a komunikáciu (čl. 117 NSU), nezávislý auditný subjekt (článok 124 ods. 2). Okrem toho 

fakultatívne môže určiť sprostredkovateľský orgán (článok 123 ods. 7) na plnenie určitých 

úloh riadiaceho alebo certifikačného  orgánu. Z vlastnej iniciatívy môže členský štát tiež určiť 

koordinačný orgán (článok 123 ods. 8). Okrem uvedeného, Únia ponecháva vytvorenie 

inštitucionálneho rámca v právomoci členských štátov. 

Základný právny rámec pravidiel, ktorými sa spravuje vzťah členského štátu s riadiacimi 

orgánmi, certifikačnými orgánmi a orgánmi auditu, zriadenie a  vzťahy medzi týmito orgánmi 

a vzťah týchto orgánov s Komisiou je v Slovenskej republike obsiahnutý v zákone o príspevku 

z EŠIF34, v kompetenčnom zákone35 a v Systéme riadenia EŠIF36. 

 

Zákon o príspevku z EŠIF upravuje právne vzťahy pri poskytovaní príspevku 

v programovom období 2014-2020, postup a podmienky poskytovania príspevku, práva 

a povinnosti osôb v súvislosti s poskytovaním príspevku, pôsobnosť orgánov štátnej správy 

a orgánov územnej samosprávy pri poskytovaní príspevku a zodpovednosť za porušenie 

podmienok poskytnutia príspevku.  

Systémy riadenia, finančného riadenia a ochrany finančných záujmov Únie, partnerskú 

dohodu37 a operačné programy schvaľuje vláda Slovenskej republiky38 (ďalej len „vláda“). 

Podľa § 23 kompetenčného zákona, Úrad vlády Slovenskej republiky, ako orgán plniaci úlohy 

spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti vlády, v súvislosti 

s EŠIF zabezpečuje a koordinuje ochranu finančných záujmov Únie. Takto vymedzené úseky 

činnosti vlády potom koordinuje Podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície 

a informatizáciu, ktorého úrad ako Centrálny koordinačný orgán stojí na vrchole pomyselnej 

pyramídy v hierarchii orgánov zapojených do systému riadenia a kontroly EŠIF. 

                                                           
34 Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
35 Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. 
36 MIRRI: „Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov. Programové obdobie 2014-2020.“ 

Verzia 7. 2018. 

Dostupné na: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/  
37 Podľa čl. 2 ods. 20 NSU partnerskou dohodou je dokument pri pripravený členským štátom spolu s partnermi 

v súlade s prístupom viacúrovňového riadenia, v ktorom sa stanovuje stratégia, priority a podmienky členského 

štátu na využívanie EŠIF efektívnym a účinným spôsobom s cieľom sledovať  stratégiu Únie  na zabezpečenie 

inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a ktorý schvaľuje Komisia po hodnotení a dialógu 

s dotknutým členským štátom. Partnerská dohoda SR na roky 2014-2020 je dostupná na: 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/  
38 § 4 zákona o príspevku z EŠIF. 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/
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Z hľadiska hierarchie organizačnej štruktúry potom rozlišujeme subjekty zapojené do riadenia 

kontroly na strategickej úrovni (13) a na programovej úrovni (3). 

 

5.1 Subjekty zapojené do riadenia kontroly na 
strategickej úrovni. 

(1) MIRRI sa podieľa na tvorbe a uskutočňovaní jednotnej štátnej politiky v oblasti využívania 

finančných prostriedkov z fondov Únie. V oblasti riadenia, koordinácie a dohľadu nad 

využívaním finančných prostriedkov z fondov Únie MIRRI najmä koordinuje implementáciu 

Partnerskej dohody, rozhoduje o záväzných  plánoch operačných programov, plní funkciu 

dohľadu a koordinácie  výziev  a operačných programov a vykonáva krízové riadenia 

operačných programov.39 

 

(2) Centrálny koordinačný orgán (ďalej aj „CKO“) je koordinačným orgánom podľa čl. 123 

ods. 8 NSU40. Na Slovensku jeho úlohu plní MRRI, pričom Centrálny koordinačný orgán je 

organizačnou sekciou tohto úradu41. Zodpovedá najmä za styk a poskytovanie informácií 

Komisii, za prípravu, revíziu a realizáciu  partnerskej dohody, monitorovanie, hodnotenie 

a implementáciu EŠIF; zabezpečuje  koordináciu prípravy hlavných legislatívnych, 

strategických a koncepčných dokumentov pre kohéznu politiku, tvorbu informačného 

monitorovacieho systému, vypracúva systém riadenia, vydáva vzory  formulárov, výstupov 

a vstupov v rámci jednotlivých procesov, metodické pokyny, výklady a výnimky, monitoruje 

dodržiavanie kritérií určenia riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu, schvaľuje výzvy na 

predkladanie projektov.42  

Centrálny koordinačný orgán je oprávnený pri plnení svojich úloh požadovať súčinnosť od 

poskytovateľa, platobnej jednotky, certifikačného orgánu, orgánu auditu, orgánu 

zabezpečujúceho ochranu finančných záujmov Únie ako aj iných subjektov a tieto subjekty sú 

                                                           
39 Podrobnejšie viď článok 3 Štatútu Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície 

a informatizáciu. Dostupné na: https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/o-urade-2/statut/index.html  
40 „Členský štát môže z vlastnej iniciatívy určiť koordinačný orgán, ktorý bude zodpovedný za styk s Komisiou a 

poskytovanie informácií Komisii, za koordináciu činností ostatných príslušných určených orgánov a za podporu 

harmonizovaného uplatňovania uplatniteľného práva“. 
41 Článok 6 Štatútu úradu podpredsedu vlády pre investície. 
42 Podrobnejšie ku kompetenciám Centrálneho koordinačného orgánu viď §6 zákona o príspevku z EŠIF a časť 

1.3.1.2 Systému riadenia EŠIF. 

https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/o-urade-2/statut/index.html
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povinné požadovanú súčinnosť poskytnúť s výnimkou prípadu, ak by tým bol ohrozený 

nezávislý výkon ich úloh. 

 

(3) Orgán auditu. Podľa čl. 123 ods. 4 NSU orgánom auditu operačného programu môže byť 

štátom určený národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo orgán verejnej 

správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. Ten istý orgán 

auditu  môže byť určený pre viacero operačných programov. 

Orgán auditu zodpovedá za vykonávanie auditov riadneho fungovania systému riadenia 

a kontroly operačného programu. Orgán auditu pripraví do ôsmich mesiacov o prijatia 

operačného programu stratégiu43 pre vykonávanie auditov, ktorá sa každoročne aktualizuje (čl. 

127 NSU). 

Na Slovensku je za orgán auditu ustanovené Ministerstvo financií Slovenskej republiky44 (ďalej 

len „ministerstvo financií“). Orgán auditu okrem vyššie špecifikovaných úloh zverených mu  v 

NSU vykonáva najmä dohľad nad činnosťou spolupracujúcich orgánov, overuje účty a ročný 

súhrn konečných audítorských správ a kontrol, vypracováva nezávislý posudok, ktorý 

predkladá Komisii.45  

Orgán auditu je pri plnení svojich úloh oprávnený požadovať od riadiaceho orgánu, platobnej 

jednotky, certifikačného orgánu, centrálneho koordinačného orgánu, orgánu zabezpečujúceho 

ochranu finančných záujmov Únie, prijímateľa, partnera, užívateľa, dodávateľa alebo iných 

osôb súčinnosť a tieto subjekty sú povinné požadovanú súčinnosť poskytnúť. Postup orgánu 

auditu pri plnení jeho úloh sa riadi ustanoveniami zákona o finančnej kontrole46. 

 

(4) Certifikačný orgán musí byť v zmysle článku 123 ods. 2 NSU určený pre každý operačný 

program, pričom jeden certifikačný orgán môže byť spoločným orgánom pre viacero 

operačných programov. Certifikačný  orgán určuje členský štát (rovnako ako u orgánu auditu 

alebo riadiaceho orgánu) z orgánov národnej, regionálnej alebo miestnej verejnej moci alebo 

môže ísť aj o subjekt verejnej správy. Funkciu certifikačného orgánu môže na základe určenia 

                                                           
43 V rámci stratégie auditu sa stanoví metodika auditu, metóda výberu vzorky na audity operácií a plán auditov 

na aktuálny účtovný rok a dva nasledujúce účtovné roky. 
44 Okrem orgánu auditu určeného vládou v zmysle § 4 písm. a.4 zákona o príspevku z EŠIF a orgánu auditu pre 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka. 
45 § 10 zákona o príspevku z EŠIF. 
46 Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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členským štátom vykonávať aj riadiaci orgán, ktorý je orgánom verejnej moci alebo verejnej 

správy. Postup určenia certifikačného orgánu predpokladá jeho oznámenie Komisii, a to pred 

predložením prvej žiadosti o priebežnú platbu. Určenie certifikačného orgánu vychádza zo 

správy a stanoviska nezávislého orgánu auditu, ktorý posúdi, či certifikačný orgán spĺňa 

kritériá47 súvisiace s prostredím vnútornej kontroly, riadením rizika, riadiacimi a kontrolnými 

činnosťami a monitorovaním. Ak výsledky auditu preukážu, že určený orgán nespĺňa 

požadované kritériá, členský štát stanoví primeraným spôsobom skúšobnú dobu, v ktorej sa 

prijmú potrebné náhradné opatrenia. Členský štát potom oznámi Komisii dátum a spôsob 

určenia riadiaceho orgánu pred predložením prvej žiadosti  o priebežnú platbu. Ak určený 

riadiaci orgán nevykoná v rámci skúšobnej doby požadované nápravné opatrenie, členský štát 

ukončí jeho určenie (článok 124 NSU). 

Určený certifikačný orgán v systéme riadenia fondov potom zodpovedá najmä za zostavenie a 

predloženie žiadostí o platby Komisii a za osvedčenie, že pochádzajú zo spoľahlivých systémov 

účtovníctva, sú založené na overiteľných podporných dokumentoch a boli predmetom 

overovaní vykonaných riadiacim orgánom; osvedčenie úplnosti, presnosti a pravdivosti účtov 

a že zaúčtované výdavky sú v súlade s uplatniteľným právom, a osvedčenie, že boli vynaložené 

na operácie vybrané na financovanie v súlade s kritériami vzťahujúcimi sa na operačný program 

a dodržiavajúcimi uplatniteľné právo; vedenie účtovných záznamov o vymáhateľných sumách 

a sumách vybraných po zrušení celého príspevku na operáciu alebo jeho časti. Vrátené sumy 

sa vyplatia naspäť do všeobecného rozpočtu Únie pred skončením operačného programu tak, 

že sa odpočítajú z nasledujúceho výkazu výdavkov a iné činnosti uvedené v čl. 126 NSU. 

Na Slovensku bolo zákonom o príspevku z EŠIF (§ 9) určené certifikačným orgánom opätovne 

ministerstvo financií. Do jeho kompetencie patrí najmä usmerňovanie subjektov v oblasti 

systému finančného riadenia, vykonáva certifikačné overovanie, usmerňuje platobnú jednotku 

v oblasti účtovania o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a súvisia s poskytovaním 

príspevku prijímateľovi a s vysporiadaním finančných vzťahov, prostredníctvom informačného 

systému účtovníctva fondov Únie. Ďalej prijíma prostriedky Únie a zabezpečuje ich prevod na 

príjmový účet platobnej jednotky, resp. ich vrátenie Komisii. Spolupracuje tiež pri tvorbe 

informačného monitorovacieho systému za oblasť finančného riadenia. 

                                                           
47 Tieto sú definované v prílohe XIII NSU. 
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Ak má certifikačný orgán podozrenie na nedostatky v postupe riadiaceho orgánu alebo 

platobnej jednotky, má právo pozastaviť platby pre operačný program, projekt alebo ich časti. 

Ak zistí nedostatky v ich postupe, má právo zamietnuť platbu alebo upraviť (znížiť) jej výšku. 

 

(5) Gestori horizontálnych princípov. Podľa čl. 4 ods. 2 NSU Komisia a členské štáty 

zabezpečia, aby bola pomoc z EŠIF zhodná s príslušnými politikami, horizontálnymi princípmi  

a prioritami Únie a aby bola komplementárna s inými nástrojmi Únie. Horizontálne princípy 

Únie predstavujú (i) partnerstvo a viacúrovňové riadenie, (ii) podpora rovnosti mužov a žien 

a nediskriminácie a (iii) udržateľný rozvoj. 

V podmienkach slovenského systému riadenia EŠIF sa horizontálny princíp partnerstva pretavil 

do spolupráce pri príprava partnerskej dohody ako i Systému riadenia EŠIF, kedy sa do procesu 

zapojilo široké spektrum subjektov z regionálnej a miestnej samosprávy, akademickej sféry, 

záujmových združení, reprezentatívnych profesijných združení, mimovládnych organizácií, 

organizácií v oblasti rozvoja vidieka a rybného hospodárstva a Európskych zoskupení územnej 

spolupráce. Dodržiavanie efektívneho systému uplatňovania zvyšných dvoch horizontálnych 

princípov zabezpečujú gestori horizontálnych princípov, ktorými sú Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR pre horizontálny princíp rovnosť medzi mužmi a ženami, a pre 

nediskrimináciu plní MIRRI pre horizontálny princípu udržateľný rozvoj. 

Úlohy gestorov v rámci systému riadenia EŠIF potom spočívajú najmä vo vypracovaní systému 

implementácie horizontálnych princípov, definovaní podmienok poskytnutia príspevkov 

súvisiacich so zabezpečením uplatňovania horizontálnych princípov a spôsoby ich overovania, 

spolupráci s riadiacimi orgánmi pri vypracúvaní všetkých dokumentov na programovej 

a projektovej úrovni s cieľom zabezpečiť správne a včasné  zapracovanie potrebných aspektov 

implementácie horizontálnych princípov na úrovni operačných programov a metodickej 

podpore. Gestori sú tiež oprávnení nominovať zástupcov do monitorovacích výborov 

a pracovných skupín týkajúcich sa prípravy a implementácie operačných  a na základe 

požiadavky je oprávnený zúčastňovať sa kontroly projektov vykonávanej riadiacim orgánom.48 

 

(6) Orgánom zabezpečujúcim ochranu finančných záujmov je Úrad vlády Slovenskej 

republiky. Podľa § 5 zákona o príspevku z EŠIF orgán zabezpečujúci ochranu finančných 

                                                           
48 Podrobnejšie viď časť 1.3.1.5 Systému riadenia EŠIF. 
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záujmov Únie  koordinuje ochranu finančných záujmov vykonávanú subjektmi verejnej správy 

a spolupracuje s nimi, zhromažďuje od nich údaje o nezrovnalostiach. 

Zároveň je koordinačným orgánom pre boj proti podvodom, ktorý poskytuje súčinnosť pri 

administratívnom vyšetrovaní, oznamuje Komisii nezrovnalosti a zabezpečuje, koordinuje 

a monitoruje výmenu informácií medzi subjektmi verejnej správy a vo vzťahu k Európskemu 

úradu pre boj proti podvodom (ďalej aj „OLAF“), ak ide o podozrenia z podvodov a ďalších 

protiprávnych konaní pri poskytovaní príspevku. 

Úrad vlády je pri plnení svojich úloh tiež oprávnený požadovať od poskytovateľa, platobnej 

jednotky, certifikačného orgánu, centrálneho koordinačného orgánu, orgánu auditu, 

prijímateľa, partnera, užívateľa a iných osôb súčinnosť a tieto subjekty sú povinné požadovanú 

súčinnosť poskytnúť. 

 

(7) Ústredným orgánom pre oblasť koordinácie realizácie politík Únie je Ministerstvo 

zahraničných vecí a Európskych záležitostí Slovenskej republiky. V rámci svojich 

kompetencií v tejto oblasti ministerstvo najmä koordinuje postup a podieľa sa na presadzovaní 

zahranično-politických zámerov SR v oblasti politiky súdržnosti v pracovných skupinách 

a výboroch Rady EÚ a Komisie pri tvorbe legislatívnych a nelegislatívnych právnych aktov 

Únie, spolupodieľa sa na vyjednávaní s Komisiou v oblasti realizácie politiky súdržnosti, 

sprostredkuje alebo sa priamo podieľa na zabezpečení komunikácie s inštitúciami Únie v rámci 

riešenia implementačných otázok pri využívaní EŠIF. 

Cieľom činností vykonávaných ministerstvom vo vzťahu k využívaniu EŠIF je najmä 

presadenie záujmov Slovenskej republiky na úrovni Únie v oblasti politiky súdržnosti, 

efektívnejšia komunikácia s inštitúciami Únie, sprostredkovanie a vysvetlenie pozícií a 

odporúčaní Komisie, predchádzanie, resp. rýchlejšie riešenie prípadných implementačných 

problémov, ako aj využívanie skúseností ostatných členských štátov pri nastavovaní 

implementačných mechanizmov v Slovenskej republike.49 

 

(8) Národný monitorovací výbor je orgán zriadený Centrálnym koordinačným orgánom na 

účely pravidelného sledovania a vyhodnocovania realizácie cieľov politiky súdržnosti 

v súčasnom programovom období  a účinnosti vykonávania činností spojených s poskytovaním 

                                                           
49 Podrobnejšie viď časť 1.3.1.7 Systému riadenia EŠIF. 
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príspevku z EŠIF. Národný monitorovací výbor zasadá aspoň raz ročne a preskúma 

vykonávanie programu a pokrok dosiahnutý pri plnení jeho cieľov. 

Členský štát v každej priorite stanovuje ukazovatele a zodpovedajúce ciele v kvalitatívnom 

alebo kvantitatívnom vyjadrení. Tieto zahŕňajú finančné ukazovatele súvisiace s vyčlenenými 

výdavkami, ukazovatele výstupov súvisiace s podporovanými operáciami a ukazovatele 

výsledkov súvisiace s príslušnou prioritou. Monitorovací výbor skúma všetky otázky, ktoré 

ovplyvňujú výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. 

Národný monitorovací výbor môže riadiacemu orgánu predkladať pripomienky týkajúce sa 

vykonávania a hodnotenia programu vrátane opatrení súvisiacich so znižovaním 

administratívnej záťaže prijímateľov. Výbor tiež monitoruje opatrenia prijaté v nadväznosti na 

jeho pripomienky50. 

 

(9) Koordinačný výbor pre spoluprácu pri kontrole verejného obstarávania je odborným 

fórom zriadeným Úradom pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky pre účely koordinácie 

spolupráce a výmeny skúseností  a zabezpečenia vzájomnej informovanosti subjektov 

zapojených do EŠIF v oblasti verejného obstarávania. Úlohou tohto výboru je najmä 

spolupracovať pri tvorbe jednotných systémových  a metodických materiálov v oblasti 

verejného obstarávania, identifikácia a hľadanie riešení pre problematické oblasti procesov 

verejného obstarávania a jeho kontroly, informovanie o závažných nedostatkoch, ktoré môžu 

byť systémového charakteru. 

Všetky činnosti vykonávané v rámci výboru majú za cieľ posilniť správne aplikovanie pravidiel 

a postupov verejného obstarávania s najvyšším ohľadom na zachovanie princípov verejného 

obstarávania a zvýšenia čestnej hospodárskej súťaže. Dôsledkom jednotného postupu všetkých 

subjektov, včasnej identifikácie problémov a nedostatkov a formulovania spoločného 

stanoviska je zefektívnenie a zrýchlenie reakcie subjektu na nové zistenia a skutočnosti týkajúce 

sa verejného obstarávania a na základe toho prijatie opatrení smerujúcich k náprave alebo k 

prevencii. 51  

Výbor dvakrát ročne vypracuje správu o svojej činnosti. Súčasťou tejto správy je prehľad 

najčastejších porušení zákona o verejnom obstarávaní52 identifikovaných zo strany riadiacich 

                                                           
50 Článok 49 (3) nariadenia NSU. Podrobnejšie viď časť 1.3.1.8 Systému riadenia EŠIF. 
51 Článok 1 Štatútu Koordinačného výboru pre spoluprácu pri kontrole verejného obstarávania. 
52 Zákon č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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orgánov, sprostredkovateľských orgánov, Úradu pre verejné obstarávanie, orgánu auditu, 

certifikačného orgánu, Komisie; ďalej prehľad opatrení na predchádzanie takýmto porušeniam 

a plán úloh na ďalší polrok.  

Riadiaci orgán, sprostredkovateľský orgán, Orgán auditu, Certifikačný orgán  a ďalší členovia 

resp. pozorovatelia výboru sú povinní poskytnúť predsedovi výboru súčinnosť, vrátane 

príslušných podkladov a údajov potrebných na vypracovanie súhrnnej správy; súhrnné správy 

o činnosti výboru sú predkladané na rokovanie Národného monitorovacieho výboru. 

 

(10) Úlohou Pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov 

medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory Únie a Slovenskej republiky je zabezpečiť 

koordináciu synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF navzájom a medzi EŠIF 

a ostatnými nástrojmi podpory Únie a Slovenskej republiky tak, ako sú zadefinované 

v Partnerskej dohode a programoch, aby účinne prispievali k cieľom Únie na zabezpečenie 

inkluzívneho, inteligentného a udržateľného rastu. Táto povinnosť má svoj právny základ 

v článku 4(6) nariadenia NSU.53 Pracovnú skupinu zriaďuje MIRRI. 

Pracovná komisia zasadá podľa potreby, a to najmä v nadväznosti na zostavenie plánu 

vyhlasovania výziev, vyzvaní národných projektov, vyzvaní veľkých projektov a vyzvaní 

projektov technickej pomoci s identifikovanými synergiami a komplementaritami. 

Pokiaľ ide o koordináciu a komplementárnosť Slovenská republika a riadiace orgány 

zodpovedné za vykonávania EŠIF v súlade s bodom 3.2 Spoločného strategického rámca54 

úzko spolupracujú na príprave, vykonávaní, monitorovaní a hodnotení Partnerskej dohody 

a programov, najmä sú povinné vykonať nasledovné opatrenia: 

- stanoviť oblasti intervencie, kde môžu EŠIF pôsobiť spoločne a vzájomne sa dopĺňať s 

cieľom dosiahnuť tematické ciele stratégie Európa 202055;  

                                                           
53 Komisia a členské štáty zabezpečujú v súlade so svojimi príslušnými zodpovednosťami koordináciu medzi 

EŠIF a medzi EŠIF a inými príslušnými politikami, stratégiami a nástrojmi Únie vrátane tých, ktoré tvoria rámec 

vonkajšej činnosti Únie. 
54 Príloha I k nariadeniu NSU. 
55 (1) Posilnenie výskumu, technologického vývoja a inovácií, (2) zlepšenie dostupnosti, využitia a kvality 

informačných a komunikačných technológií, (3) posilnenie konkurencieschopnosti malých a stredných 

podnikov, poľnohospodárskeho odvetvia a odvetvia rybného hospodárstva a akvakultúry (4) podpora prechodu 

na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých odvetviach, (5) podpora prispôsobenia sa zmene klímy, prevencie 

a riadenia rizík, (6) zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov, (7) 

podpora trvalo udržateľnej dopravy a odstraňovanie kapacitných obmedzení v kľúčových sieťových 

infraštruktúrach, (8) podpora udržateľnosti a kvality zamestnanosti a mobility pracovnej sily, (9) podpora 

sociálneho začleňovania, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii, (10) investovanie do vzdelávania, 
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- prijať opatrenia na účinnú koordináciu EŠIF s cieľom zvýšiť dosah a efektívnosť 

fondov;  

- podporovať zapojenie riadiacich orgánov zodpovedných za iné EŠIF a príslušných 

ministerstiev do vypracúvania podporných programov v záujme zabezpečenia 

koordinácie a synergického účinku a predchádzať prekrývaniu;  

- zriadiť spoločné monitorovacie výbory pre programy vykonávajúce EŠIF a vypracovať 

ďalšie opatrenia spoločného riadenia a kontroly v záujme uľahčenia koordinácie medzi 

orgánmi zodpovednými za vykonávanie EŠIF;  

- využívať dostupné spoločné riešenia elektronickej štátnej správy, ktoré môžu pomáhať 

žiadateľom a prijímateľom, a čo najširšie využívať jednotné kontaktné miesta, a to aj 

pri poskytovaní poradenstva o možnostiach podpory dostupnej zo všetkých EŠIF;  

- podporovať spoločné prístupy medzi EŠIF pokiaľ ide o usmerňovanie rozvoja operácií, 

výziev na predkladanie návrhov a výberových postupov v prípade integrovaných 

projektov;  

- podnecovať spoluprácu medzi riadiacimi orgánmi jednotlivých EŠIF v oblastiach 

monitorovania, hodnotenia, riadenia, kontroly a auditu. 

 

(11) Rada Centrálneho koordinačného orgánu (ďalej len „Rada CKO“) je nezávislým 

poradným orgánom Centrálneho koordinačného orgánu, zriadeným  s cieľom posilniť 

transparentnosť, objektivitu a rovnaké zaobchádzanie v procese implementácie fondov Únie. 

Na tento účel Rada CKO vydáva odporúčania a stanoviská na základe požiadavky riadiaceho 

orgánu v rámci rozhodovania o mimoriadnych opravných prostriedkoch alebo v rámci 

predbežných otázok. Závery prijaté Radou CKO majú nezáväzný charakter pre rozhodovaciu 

právomoc riadiaceho orgánu, ktorého zodpovednosť za implementáciu operačného programu 

v súlade s platnou legislatívou Únie tým zostáva nedotknutá. 

 

(12) Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“) poverí jedného zo 

svojich zamestnancov, ktorý plní úlohy úradníka pre informovanie a komunikáciu, ako to 

predpokladá článok 117 NSU a upravuje časť 1.3.1.12 Systému riadenia EŠIF56. 

                                                           

školení a odbornej prípravy, ako aj zručností a celoživotného vzdelávania, (11) posilnenie inštitucionálnych 

kapacít orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán a efektivity  verejnej správy. 
56 Úradník pre informovanie a komunikáciu najmä koordinuje Pracovnú skupinu pre informovanie 

a komunikáciu; zriadi a prevádzkuje jednotné webové sídlo www.partnerskadohoda.gov.sk; vykonáva 

informačné a komunikačné aktivity na horizontálnej úrovni; zabezpečuje vypracovanie vzoru komunikačnej 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
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Okrem toho úrad vlády vytvára systémový rámec pre podporu inštitucionálneho 

rozvoja, budovania a monitorovania administratívnych kapacít orgánov zapojených do procesu 

implementácie EŠIF, vypracúva komplexný vzdelávací systém administratívnych kapacít 

a realizuje aktivity v tejto oblasti.  

Úrad vlády pri plnení svojich úloh spolupracuje s ostatnými subjektami, ktoré sú 

povinné poskytnúť mu súčinnosť a spoluprácu v požadovanom rozsahu. 

 

(13) Nezávislý monitorovací subjekt je nezávislým auditným subjektom v zmysle článku 124 

ods. 2 NSU57. Na Slovensku je ním úrad vlády.58 V súvislosti s plnením úloh v oblasti 

monitorovania dodržiavania kritérií určenia59 dezignovaných riadiacich orgánov 

a certifikačných orgánov je zodpovedný najmä za monitorovanie plnenia kritérií určenia, najmä 

na základe výsledkov auditov a kontrol z hľadiska dopadu na kritériá určenia; určenie 

primeranej skúšobnej doby, v ktorej riadiaci orgán alebo certifikačný orgán prijme a vykoná 

potrebné nápravné opatrenia, ak Nezávislý monitorovací subjekt v rámci svojej činnosti 

vyhodnotil nesúlad s kritériami určenia; podanie návrhu na ukončenie určenia riadiaceho alebo 

certifikačného orgánu, ak neprijali v stanovenej skúšobnej dobe potrebné nápravné opatrenia; 

komunikáciu s Komisiou a oznámenie dátumu, od ktorého začína plynúť skúšobná doba, 

informácie o skúšobnej dobe, o kritériách určenia, ktoré neboli splnené, dátum, ku ktorému sa 

po vykonaní nápravných opatrení skúšobná doba skončí a dátum ukončenia určenia orgánu, 

zabezpečenie súčinnosti subjektov zapojených do procesu monitorovania určenia riadiaceho 

alebo certifikačného orgánu.60 

 

                                                           

stratégie pre operačný program a informovanie o operačnom programe na úrovni Partnerskej dohody; usmerňuje 

riadiace orgány v oblasti informovania a komunikácie. 
57 Nezávislý auditný subjekt v zmysle čl. 124 (2) NSU je orgán auditu alebo iný verejnoprávny či 

súkromnoprávny subjekt  s potrebnou kapacitou pre audit, ktorý je nezávislý od riadiaceho orgánu, prípadne aj 

od certifikačného orgánu a ktorý vykonáva svoju prácu, pričom dodržiava medzinárodné audítorské štandardy. 
58 Úrad vlády bol za nezávislý monitorovací subjekt ustanovený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 

519/2014 z 15. októbra 2014 k Štruktúre subjektov implementácie európskych štrukturálnych a investičných 

fondov na programové obdobie 2014-2020 a zabezpečenie administratívnych kapacít do roku 2016 v bode A.3. 
59 Kritériá na určenie riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu sú špecifikované v Prílohe XIII NSU a týkajú sa 

oblastí prostredia vnútornej kontroly, riadenia rizík, činností riadenia a kontroly a monitoringu. 
60 Časť 1.3.1.13 Systému riadenia EŠIF. 
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 5.2 Subjekty zapojené do riadenia kontroly na 
programovej úrovni 

(1) Riadiaci orgán riadi jeden alebo viacero operačných programov. Riadiaci orgán určuje 

členský štát z orgánov národnej, regionálnej alebo miestnej verejnej moci alebo orgán verejnej 

správy, štát však môže poveriť aj súkromný subjekt. Určenie riadiaceho orgánu  vychádza zo 

správy a stanoviska nezávislého monitorovacieho subjektu, ktorý posúdi, či tieto orgány spĺňajú 

kritériá súvisiace s prostredím vnútornej kontroly, riadením rizika, riadiacimi a kontrolnými 

činnosťami a monitorovaním. Ak výsledky auditu preukážu, že určený orgán nespĺňa 

požadované kritériá, nezávislý monitorovací subjekt stanoví primeraným spôsobom skúšobnú 

dobu, v ktorej sa prijmú potrebné náhradné opatrenia. Následne nezávislá monitorovací subjekt 

oznámi Komisii dátum a spôsob určenia riadiaceho orgánu, a to ešte pred predložením prvej 

žiadosti  o priebežnú platbu. Ak určený riadiaci orgán nevykoná v rámci skúšobnej doby 

požadované nápravné opatrenie, národný monitorovací subjekt zodpovedá za ukončenie jeho 

určenia. 

V systéme riadenia potom riadiaci orgán zodpovedá za riadenie61 operačného programu, a to 

v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia, za výber operácií62 a finančné riadenie 

a kontrolu63 operačného programu. 

V súlade s § 7 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF je riadiacim orgánom orgán štátnej správy 

alebo orgán územnej samosprávy určený vládou na realizáciu operačného programu. Za týmto 

účelom riadiaci orgán najmä: 

- zabezpečuje vypracovanie dokumentácie a jej prípadných revízií na programovej 

a projektovej úrovni v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF;  

- vypracováva manuál procedúr, zabezpečuje jeho zavedenie ako záväzného vnútorného 

aktu inštitúcie a predkladá ho vrátane jeho akýchkoľvek zmien s označením čísla verzie 

a dátumu platnosti; 

                                                           
61 Spolupracuje s  monitorovacím výborom, zostavuje a po schválení monitorovacím výborom predkladá 

Komisii výročné a záverečné správy o vykonávaní operačného programu za predchádzajúci rozpočtový rok; 

sprístupňuje sprostredkovateľským orgánom a prijímateľom informácie, ktoré sú relevantné pre vykonávanie ich 

úloh a vykonávanie operácií, zriadi systém elektronickej evidencie relevantných údajov o všetkých operáciách 

a účastníkoch operácií. 
62 Najmä zostavuje a uplatňuje výberové postupy, zabezpečuje, aby vybraná operácia patrila do rozsahu 

pôsobnosti príslušného fondu a mohla byť priradená do kategórie intervencií, overuje kapacity prijímateľa ako 

i dodržanie uplatniteľného práva týkajúceho sa operácie. 
63 Najmä overí, či sa spolufinancované tovary a služby skutočne dodali, boli zaplatené a sú v súlade 

s požiadavkami grantu,  zavedie účinné opatrenia proti podvodom, administratívne overuje každú žiadosť 

prijímateľov o úhradu, overuje operácie na mieste. 
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- predkladá interné pokyny (postupy, príručky a pod.); 

- zodpovedá za zavedenie a udržiavanie vhodného systému riadenia a kontroly 

operačného programu v súlade s požiadavkami Komisie, príslušnými právnymi 

predpismi Únie a SR, Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia, 

vrátane povinnosti zaviesť účinné a primerané opatrenia na boj proti podvodom, ako aj 

povinnosti zaviesť účinné mechanizmy na posúdenie sťažností64 týkajúcich sa EŠIF; 

- priebežne sleduje a preskúmava medializované podnety, resp. podnety iných subjektov 

týkajúce sa príslušného operačného programu a výsledky monitorovania 

medializovaných podnetov, resp. podnetov iných subjektov zasiela štvrťročne 

Centrálnemu koordinačnému orgánu, Orgánu auditu, úradu vlády a Orgánu 

zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov; 

- zriaďuje monitorovací výbor pre operačný program, jeho štatút a rokovací poriadok; 

- spolupracuje s Gestorom horizontálnych priorít v rozsahu potrebnom na správne 

zohľadnenie uplatňovania horizontálnych priorít v rámci operačného programu; 

- vypracúva záväzný plán, ktorý obsahuje časový harmonogram a finančný harmonogram 

poskytovania finančných prostriedkov určených pre operačný program a plán napĺňania 

cieľov operačného programu, ako aj výzvy a predkladá to na schválenie Centrálnemu 

koordinačnému orgánu; 

- zabezpečuje, aby sa informačné a komunikačné opatrenia vykonávali v súlade 

s komunikačnou stratégiou s cieľom zlepšiť viditeľnosť a interakciu s občanmi 

a so zámerom čo najširšieho mediálneho pokrytia týchto opatrení; 

- zabezpečuje súčinnosť subjektov zapojených do procesu monitorovania a kontroly na 

úrovni operačného programu; 

- nahlasuje Protimonopolnému úradu SR dve kontaktné osoby zodpovedné za oblasť 

štátnej pomoci a minimálnej pomoci.65 

                                                           
64 ,,Sťažnosťou“ sa rozumie celkový systém opravných prostriedkov dostupných v súlade s právnym poriadkom 

SR, ktorý umožňuje žiadateľovi/prijímateľovi účinne domáhať sa ochrany svojich práv/právom chránených 

záujmov vo vzťahu k riadiacemu orgánu, a to vo všetkých fázach implementačného cyklu. Tento systém 

opravných prostriedkov je tvorený najmä ustanoveniami o opravných prostriedkoch dostupných v rámci 

schvaľovacieho procesu žiadostí o NFP v súlade so zákonom o príspevku z EŠIF, vrátane možnosti súdneho 

prieskumu rozhodnutí, v procese kontroly projektu je to najmä postup pri vydávaní čiastkovej správy z 

kontroly/správy z kontroly (návrh čiastkovej správy z kontroly – správa z kontroly) v súlade s postupom 

upraveným v zákone o finančnej kontrole. Vybavovanie sťažností v súlade so zákonom o sťažnostiach podlieha 

režimu upravenému v tomto zákone, pričom využitie sťažností podľa zákona o sťažnostiach je v procese 

poskytovania príspevkov z EŠIF obmedzený najmä ustanovením § 4 ods. 1,  písm. d) zákona o sťažnostiach, 

podľa ktorého sťažnosťou nie je podanie, ktoré smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v 

konaní podľa iného právneho predpisu, t. j. proti rozhodnutiu o schválení žiadosti o NFP, neschválení žiadosti o 

NFP, zastavení konania o žiadosti o NFP vydaným podľa zákona o príspevku z EŠIF. 
65 Podrobnejšie viď časť 1.3.2.1 Systému riadenia EŠIF. 
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(2) Sprostredkovateľský orgán je každý verejný alebo súkromný subjekt, za ktorého činnosť 

je zodpovedný riadiaci orgán alebo certifikačný orgán alebo ktorý v mene tohto orgánu plní 

povinnosti voči prijímateľom vykonávajúcim operácie (článok 2 ods. 15 NSU). Členský štát 

alebo riadiaci orgán môže poveriť riadením časti operačného programu sprostredkovateľský 

orgán formou písomnej dohody (článok 123 ods. 6 NSU). Takáto dohoda sa nazýva aj „globálny 

grant“. 

V slovenskej republike určuje sprostredkovateľský orgán vláda na návrh riadiaceho orgánu. 

Podľa § 8 zákona EŠIF môže byť sprostredkovateľským orgánom ministerstvo, ostatný 

ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj, obec alebo iná právnická osoba66, ktorá má 

odborné, personálne a materiálne predpoklady. Pri výkone činnosti sa na sprostredkovateľský 

orgán v dohodnutom rozsahu vzťahujú práva a povinnosti riadiaceho orgánu, pričom 

delegovanie práv a povinností je overené nezávislým monitorovacím subjektom.  

Vykonávanie úloh sprostredkovateľského orgánu nenahrádza konečnú zodpovednosť 

riadiaceho orgánu za riadnu implementáciu príslušného operačného programu v zmysle 

podmienok daných príslušným právnym rámcom67. V prípade vzniku škody spôsobenej pri 

výkone, alebo v súvislosti s výkonom úloh je riadiaci orgán oprávnený uplatniť si voči 

sprostredkovateľskému orgánu regresný nárok podľa všeobecných predpisov o náhrade škody. 

Ak niektoré z úloh delegovaných na sprostredkovateľský orgán plní sprostredkovateľský orgán 

na základe dohody a so súhlasom riadiaceho orgánu prostredníctvom tretej osoby, na úrovni 

tretieho subjektu musí byť zabezpečené splnenie všetkých požiadaviek rovnako ako na úrovni 

sprostredkovateľského orgánu, pričom riadiaci orgán musí mať právo výkonu kontroly na 

všetky úrovne takto definovanej implementačnej štruktúry.68 

 

(3) Monitorovací výbor má svoj právny základ v článkoch 47- 49 NSU. Členský štát 

je povinný ho zriadiť po dohode s riadiacim orgánom na účely vykonávania monitorovania 

operačného programu, a to do troch mesiacov od dátumu oznámenia rozhodnutia Komisie 

o prijatí programu. Na Slovensku zriaďuje monitorovací výbor riadiaci orgán.  

Monitorovací výbor zasadá aspoň raz do roka a preskúma vykonávanie programu a pokrok 

dosiahnutý pri plnení jeho cieľov. Pri tom zohľadňuje finančné údaje, spoločné a špecifické 

                                                           
66 V takomto prípade je výber sprostredkovateľského orgánu obligatórne realizovaný formou verejného 

obstarávania. 
67 T.j. legislatívou EÚ a SR, Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia. 
68 Časť 1.3.2.2 Systému riadenia EŠIF, body 5 a 6. 
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ukazovatele týkajúce sa programu vrátane zmien v hodnotách ukazovateľov výsledkov a 

pokroku pri plnení kvantifikovaných cieľových hodnôt a čiastkové ciele stanovené vo 

výkonnostnom rámci a podľa potreby výsledky kvalitatívnych analýz. Monitorovací výbor 

skúma všetky otázky, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania 

výkonnosti. Ďalej poskytuje konzultácie a ak to považuje za vhodné, vydáva stanovisko ku 

každej zmene programu, ktorú navrhol riadiaci orgán. Riadiacemu orgánu môže monitorovací 

výbor predkladať pripomienky týkajúce sa vykonávania a hodnotenia programu vrátane 

opatrení súvisiacich so znižovaním administratívnej záťaže prijímateľov.69 

 

6. Metodický pokyn a výklad 

 

Podľa Systému riadenia EŠIF70 je metodický pokyn, upravujúci jednu alebo viacero vecne 

príbuzných oblastí implementácie EŠIF (ďalej „MP“), oprávnený vydávať: 

1. centrálny koordinačný organ (ďalej „CKO“), a  

2. orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie – Úrad vlády SR. 

„Metodické pokyny upravujú jednu alebo viacero vecne príbuzných oblastí implementácie 

EŠIF. Účelom  metodického pokynu je koordinácia a usmerňovanie subjektov v oblasti 

systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej “EŠIF”).“71 

Metodický pokyn je záväzný metodický dokument upravujúci význačné oblasti implementácie 

EŠIF a je určený pre riadiace a sprostredkovateľské orgány (ďalej „RO“ a „SO“). RO a SO sú 

zodpovedné za konečnú implementáciu metodických pokynov.  

6.1 Všeobecná štruktúra metodického pokynu 

Metodický pokyn má ustálenú všeobecnú formalizovanú štruktúru. MP pozostáva z tzv. 

úvodnej „hlavičky“, obsahu a samotného znenia MP.  V „hlavičke“ je MP označený logom 

CKO a EÚ spolu s uvedením európskeho fondu v rámci ktorého sa vydáva, s poradovým číslom 

a číslom verzie metodického pokynu. Metodické pokyny sa môžu v priebehu programového 

                                                           
69 Podrobnejšie viď časť 1.3.2.3 Systému riadenia EŠIF. 
70 Systém riadenia európskych investičných a štrukturálnych fondov na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 

8, ďalej ako „Systéme riadenia EŠIF“. Dostupné na: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/ 
71 Systém riadenia EŠIF, verzia 9, str. 14. 

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/
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obdobia dopĺňať, a preto môžu existovať viaceré verzie metodického pokynu. Po číselnom 

označení nasleduje: 

a) programové obdobie,  

b) vec,  

c) pre koho je určený (riadiace, sprostredkovateľské orgány),  

d) komu sa dáva na vedomie (certifikačný orgán, orgán auditu, gestori horizontálnych 

princípov), 

d) kto ho vydáva (CKO, Úrad vlády SR),  

e) záväznosť.  

MP je zvyčajne záväzný v celom svojom rozsahu. Vo výnimočných prípadoch môže mať MP 

aj odporúčací charakter. MP má záväzný charakter v celom rozsahu, pokiaľ v jeho texte nie je 

pri konkrétnom ustanovení uvedené inak.72 Ďalej sa v „hlavičke“ MP uvádza: 

a) počet príloh,  

b) dátum vydania a dátum účinnosti (často sú rovnaké, MP je účinný odo dňa vydania), 

c) zodpovedná osoba, ktorá MP schválila (napr. generálny riaditeľ sekcie CKO). 

Po úvodnej „hlavičke“ nasleduje podrobný obsah dokumentu a samotné znenie MP. Text MP 

je prehľadne rozdelený do častí, ktoré detailne oboznamujú subjekty so základnými pojmami, 

legislatívou, povinnosťami a samotnou aplikáciou MP. Za účelom správnej aplikácie, samotný 

MP uvádza praktické príklady73. 

Na stránke www.partneskadohoda.gov.sk v sekcii CKO, v časti Metodické pokyny CKO a ÚV 

SR sa pravidelne uverejňujú všetky MP pre programové obdobie 2014 – 2020 za účelom 

oboznámenia sa nielen žiadateľov o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ s obsahom 

MP ale aj širokej verejnosti. Príklad MP je uvedený v  podkapitole s názvom Príklad 

metodického pokynu. 

                                                           
72 MP CKO č. 19 zo dňa 9.5.2018 a MP CKO č. 16 . 
73 MP CKO č. 17, verzia 4 vo veci: MP k číselníku merateľných ukazovateľov.  

http://www.partneskadohoda.gov.sk/
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6.3 Metodický výklad 

 „CKO a ÚV SK sú oprávnené vydávať metodické výklady. Metodické výklady bližšie 

popisujú a vysvetľujú aplikáciu konkrétnych ustanovení Systému riadenia EŠIF najmä 

v nadväznosti na potreby implementačnej praxe, prípadne vysvetľujú postupy a procesy 

v predmetnej oblasti, v ktorej sa uskutočnila zmena legislatívy EÚ alebo národnej legislatívy 

do termínu aktualizácie Systému riadenia EŠIF.“74  

Všeobecná štruktúra metodického výkladu 

Všeobecná štruktúra MV je rovnaká ako pri MP, skladá sa z úvodnej „hlavičky“, obsahu 

a samotného znenia dokumentu. 

Rozdiel medzi metodickým pokynom a metodickým výkladom 

Zatiaľ čo účelom metodického pokynu je koordinácia a usmerňovanie subjektov v oblasti 

systému riadenia EŠIF, metodický výklad vysvetľuje zmenu legislatívy SR a/alebo EÚ a tiež 

ako predmetná zmena ovplyvní žiadateľa o NFP, prijímateľa NFP, RO alebo SO, či iné subjekty 

čerpajúce finančné prostriedky z EŠIF.  

6.4 Príklady metodického pokynu a metodického 
výkladu 

Pre lepšie pochopenie a predstavu o rozdielnosti a účele metodického pokynu a výkladu, 

uvádzame nižšie konkrétne príklady.  

Príklad metodického pokynu75 

Metodický pokyn CKO č. 14 

verzia 8 

 

Programové obdobie 2014 – 2020 

 

Vec: 

 

k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou nad 50 000 EUR  

                                                           
74 Systém riadenia EŠIF, verzia 9, str. 14. 
75 Metodický pokyn CKO č. 14 je v celosti súčasťou príloh.  
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Určené pre: 

 

 

 

Riadiace orgány 

Sprostredkovateľské orgány 

Na vedomie: 

 

 

 

Certifikačný orgán 

Orgán auditu 

Gestori horizontálnych princípov 

Úrad pre verejné obstarávanie 

Úrad vlády SR 

 

Vydáva: 

 

 

 

 

 

Centrálny koordinačný orgán 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

v súlade s kapitolou 1.2, ods. 3, písm. b) Systému riadenia 

európskych štrukturálnych a investičných fondov 

Záväznosť: 

 

 

 

 

Metodický pokyn má záväzný charakter v celom rozsahu, ak v jeho 

texte nie je pri konkrétnom ustanovení uvedené inak. 

Počet príloh: 

 

 

1 

Dátum vydania: 

 

 

30.10.2020 

Dátum účinnosti: 

 

31.10.2020 

Schválil:  JUDr. Denisa Žiláková 

generálna riaditeľka sekcie centrálny koordinačný orgán  
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CKO  Centrálny koordinačný orgán 

CPV Spoločný slovník obstarávania 

EFRR Európsky fond regionálneho rozvoja 

ENRF Európsky námorný a rybársky fond 

ES Európske spoločenstvo 

ESF Európsky sociálny fond  

EŠIF Európske štrukturálne a investičné fondy 

EÚ Európska únia 

EÚS Európska územná spolupráca 

KF Kohézny fond 

MP Metodický pokyn 

NFP Nenávratný finančný príspevok 

RO Riadiaci orgán 

SO Sprostredkovateľský orgán  

ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie 

VO Verejné obstarávanie 

ZVO Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

ŽoNFP Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 

Úvod 

1. Finančná kontrola verejného obstarávania, ktorej predmetom je postup zadávania zákazky, 

preukázateľne začatý do 17. apríla 2016, sa vykoná podľa Systému riadenia EŠIF, verzia 3 

a MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek v hodnote nad 5 000 EUR v znení verzie č. 2.  

Určenie finančných opráv sa riadi pravidlami, ktoré sú platné v čase vypracovania návrhu 

správy z kontroly, resp. návrhu čiastkovej správy z kontroly.   

2. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (do 30.06.2020 Úrad 

podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu) ako CKO vydáva tento Metodický 
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pokyn k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou nad 50 000 EUR (ďalej aj „metodický 

pokyn“) za účelom zabezpečenia jednotného postupu pri zadávaní zákaziek s nízkou 

hodnotou prijímateľmi NFP v hodnote nad 50 000 EUR bez DPH a ich kontrole/finančnej 

kontrole zo strany RO/SO. V prípade projektov, u ktorých sa neuzatvára zmluva 

o poskytnutí NFP a NFP sa poskytuje len na základe rozhodnutia o schválení žiadosti 

o NFP (t.j. v prípadoch, kedy prijímateľ a poskytovateľ je tá istá osoba) postupuje RO 

obdobne ako v prípade zmluvy o poskytnutí NFP.      

3. Tento metodický pokyn sa vzťahuje na zákazky spolufinancované z fondov EFRR, 

ESF, KF, ENRF a programov EÚS, ktorých predpokladaná hodnota bez DPH sa rovná, 

alebo presahuje 50 000 EUR, pričom ide o zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO 

(ďalej len „zákazky nad 50 000 EUR“) a zároveň je splnená podmienka, že takáto zákazka 

nie je zadávaná cez elektronické trhovisko alebo s využitím elektronického prostriedku 

použitého na elektronickú komunikáciu (napr. EVO). V prípade využitia elektronického 

prostriedku na zadávanie zákazky s nízkou hodnotou nad 50 000 EUR bez DPH je 

prijímateľ povinný dodržať minimálnu lehotu na predkladanie ponúk podľa kapitoly 3, ods. 

4 (netýka sa zákaziek s využitím elektronického trhoviska).  

4. Tento metodický pokyn sa vzťahuje aj na zákazky s nízkou hodnotou podľa prílohy č. 1 

k ZVO (sociálne služby a iné osobitné služby), ktorých predpokladaná hodnota bez DPH sa 

rovná, alebo presahuje 50 000 EUR. 

5. Cieľom tohto metodického pokynu je definovať základné pravidlá, ktorými sú prijímatelia, 

žiadatelia a partneri, t.j. verejní obstarávatelia/ obstarávatelia/ osoby podľa 

§ 8 ods. 1 a ods. 3 ZVO (ďalej len „prijímateľ“), povinní riadiť sa pri zadávaní zákaziek 

v hodnote nad 50 000 EUR, pričom RO, ktoré sú zodpovedné za implementáciu operačných 

programov v rámci programového obdobia 2014-2020, sú povinné zapracovať tieto 

pravidlá do svojej riadiacej dokumentácie a pri výkone finančnej  kontroly VO postupovať 

v súlade s nimi. Tieto pravidlá sa vzťahujú rovnako aj na prijímateľov, ktorí sú súčasne aj 

RO, t.j. v prípadoch kedy je prijímateľ a poskytovateľ tá istá osoba, bez ohľadu na typ 

projektu (dopytovo-orientované projekty, národné projekty, veľké projekty, projekty 

technickej pomoci atď.). 

6. Pravidlá a postupy upravené v tomto metodickom pokyne nadväzujú na úpravu v Systéme 

riadenia EŠIF (kapitola 3.3.7.2.5.1), ktorého znenie je platné v plnom rozsahu bez zmeny a 

je bližšie vysvetlené v tomto MP.  
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7. Nakoľko z pohľadu zabezpečenia základných princípov VO (princíp rovnakého 

zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, 

princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti) pri obstarávaní tohto typu 

zákaziek neobsahuje platné znenie ZVO (§ 117) podrobnejšie pravidlá a postupy 

zabezpečujúce overenie naplnenia týchto princípov, je potrebné bližšie zadefinovať 

pravidlá a postupy, ktoré by tieto princípy zohľadňovali. Tento účel má byť dosiahnutý 

postupom podľa tohto metodického pokynu, pričom jeho cieľom je zároveň zabezpečenie 

jednotnosti postupov v rámci operačných programov/ programov cezhraničnej spolupráce 

v rámci Partnerskej dohody na roky 2014-2020. Vytvorenie jednotného webového 

priestoru, v rámci ktorého budú sprístupnené informácie o zadávaní zákaziek spadajúcich 

pod režim upravený týmto metodickým pokynom je tiež jedným z opatrení, ku ktorým sa 

Slovenská republika zaviazala v Partnerskej dohode v rámci kritéria č. 2 všeobecnej ex-ante 

kondicionality verejné obstarávanie,  ktorým sa má prispieť k zvýšeniu transparentnosti vo 

verejnom obstarávaní, zvýšeniu hospodárskej súťaže a zabezpečeniu jednotných pravidiel 

pri postupoch obstarávania.  

8. V prípade udeleného splnomocnenia zo strany RO na SO je RO povinný zabezpečiť plnenie 

tohto metodického pokynu zo strany SO v rozsahu danom Zmluvou o vykonávaní časti úloh 

riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom. 

Všeobecné ustanovenia 
 

1. V zmysle článku 125 bodu 4 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o EFRR, 

ESF, KF, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a ENRF a ktorým sa 

stanovujú všeobecné ustanovenia o EFRR, ESF, KF a ENRF, a ktorým sa zrušuje 

nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (ďalej len „všeobecné nariadenie“) je RO zodpovedný 

aj za overenie súladu výdavkov s predpismi EÚ a všeobecne záväznými právnymi 

predpismi SR. Uvedená povinnosť sa teda vzťahuje aj na finančnú kontrolu VO a finančnú 

kontrolu obstarávania. 

2. Cieľom finančnej kontroly VO je kontrola súladu finančnej operácie s právom SR a EÚ a 

usmerneniami a metodickými pokynmi CKO a RO. Ide o kontrolu vykonávanú v zmysle 

zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

3. Tento metodický pokyn sa vzťahuje na zákazky nad 50 000 EUR, pričom ide 

o zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO.  
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4. Pravidlá a povinnosti uvádzané v kapitole 3.3.7.2.5.1. Systému riadenia EŠIF ako aj tie, 

ktoré sú uvedené v tomto metodickom pokyne sa vzťahujú na všetky zákazky nad                      

50 000 EUR, ktoré budú spolufinancované z fondov EFRR, ESF, KF, ENRF 

a programov EÚS, bez ohľadu na skutočnosť, či ich zrealizoval prijímateľ ešte pred 

schválením ŽoNFP, alebo až po schválení tejto ŽoNFP. Pokiaľ teda prijímateľ predloží na 

RO zákazku nad 50 000 EUR, pri ktorej obstarávaní nepostupoval podľa pravidiel 

uvedených v kapitole 3.3.7.2.5.1 Systému riadenia EŠIF a pravidiel uvedených v tomto 

metodickom pokyne, RO je povinný postupovať podľa metodického pokynu CKO č. 5, 

ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za porušenie pravidiel a postupov VO 

(príklad č. 1: prijímateľ zverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle 

alebo inom vhodnom webovom sídle, ale nezaslal informáciu o tomto zverejnení na 

osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk – RO uplatní finančnú opravu 10 % 

podľa typu porušenia č. 1 z prílohy č. 1 k metodickému pokynu CKO č. 5; príklad č. 2: 

prijímateľ nezverejnil vôbec výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle alebo 

inom vhodnom webovom sídle – RO uplatní finančnú opravu 25 % podľa typu porušenia 

č. 1 z prílohy č. 1 k metodickému pokynu CKO č. 5). 

5. RO je povinný informovať o pravidlách vzťahujúcich sa na obstarávanie zákaziek 

podľa § 117 ZVO už v rámci jednotlivých výziev/vyzvaní na predkladanie žiadostí 

o NFP, resp. výzvy/vyzvania môžu odkazovať na pravidlá upravené v tomto 

metodickom pokyne a riadiacej dokumentácii. 

Pravidlá uplatňujúce sa pri zadávaní zákaziek nad 50 000 Eur 

1. Prijímateľ určí predpokladanú hodnotu zákazky v súlade s § 6 ZVO a s ohľadom na jej 

určenie zvolí správny postup. Pravidlá podľa tohto metodického pokynu sa týkajú tých 

zákaziek nad 50  000 EUR bez DPH, bez ohľadu na skutočnosť, či ide o bežne dostupné 

tovary, služby alebo stavebné práce. Pôsobnosť tohto metodického pokynu sa vzťahuje aj 

na zákazky nad 50 000 EUR podľa prílohy č. 1 k ZVO (sociálne služby a iné osobitné 

služby). 

2. V prípade zákaziek nad 50 000 EUR bez DPH, je možné určiť úspešného uchádzača 

a predpokladanú hodnotu zákazky aj jedným úkonom. Prijímateľ je však v každom prípade 

povinný dodržať procesné pravidlá upravené v odseku 4 a 5 tejto kapitoly. V prípade voľby 

tohto postupu musí prijímateľ disponovať minimálne dvomi ponukami, nakoľko okrem 

úspešného uchádzača určuje zároveň predpokladanú hodnotu zákazky. Ak prijímateľovi 

neboli predložené dve ponuky, je možné pre účely určenia predpokladanej hodnoty 

mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
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zákazky použiť aj cenové ponuky identifikované cez webové rozhranie. Ak bola 

predložená iba jedna ponuka, prijímateľ dohľadá minimálne jednu ďalšiu ponuku na webe, 

alebo ju identifikuje pomocou CRZ a spolu s ponukou predloženou na základe výzvy na 

predkladanie ponúk určí z cenových údajov predpokladanú hodnotu zákazky. Zmluvu s 

dodávateľom, ktorý ako jediný predložil ponuku, je možné uzavrieť v prípade, ak je jeho 

cenová ponuka najnižšia, pričom cena bola jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk. 

3. Prijímateľ vypracuje Výzvu na predkladanie ponúk, v rámci ktorej uvedie najmä svoju 

identifikáciu, jednoznačnú, podrobnú a úplnú špecifikáciu predmetu zákazky opísanú 

nediskriminačným spôsobom v súlade s § 42 ods. 3 ZVO (vrátane kódu CPV), podmienky 

účasti (ak ich stanovuje), predpokladanú hodnotu zákazky (ak bola určená v samostatnom 

postupe), platobné podmienky, podmienky realizácie zmluvy (najmä lehotu na realizáciu 

zmluvy a miesto jej realizácie), kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia, 

presnú lehotu a adresu (napr. e-mailovú adresu) na predkladanie ponúk. Vo výzve na 

predkladanie ponúk prijímateľ uvedie všetky okolnosti, ktoré budú dôležité na plnenie 

zmluvy a na vypracovanie ponuky.  

4. Výzvu na predkladanie ponúk zverejní prijímateľ na svojom webovom sídle alebo inom 

vhodnom webovom sídle (ak nedisponuje vlastným webovým sídlom). Minimálna 

lehota na predkladanie ponúk je celých 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia výzvy 

na predkladanie ponúk na webovom sídle prijímateľa alebo inom vhodnom webovom 

sídle v prípade zákaziek na tovary a poskytnutie služieb a minimálne celých                               

7 pracovných dní v prípade zákaziek na uskutočnenie stavebných prác. Do lehoty sa 

nezapočítava deň zverejnenia (príklad: ak prijímateľ zverejní výzvu na predkladanie ponúk 

k zákazke na dodanie tovarov alebo poskytnutie služieb v utorok, minimálna lehota na 

predkladanie ponúk uplynie budúci týždeň v utorok o polnoci za predpokladu, že nejde o 

pracovný týždeň, v rámci ktorého je štátny sviatok. Prijímateľom sa však odporúča určiť 

lehotu nasledujúci pracovný deň, čo by pri tomto modelovom prípade bola streda v 

ľubovoľnú hodinu). Prijímateľ je povinný zdokumentovať a archivovať toto zverejnenie 

hodnoverným spôsobom (spravidla printscreen tej časti webového sídla, kde bola výzva na 

predkladanie ponúk zverejnená; z printscreenu bude jednoznačne zrejmý dátum 

zverejnenia výzvy, ktorý musí byť zhodný s dátumom oslovenia záujemcov (ak relevantné) 

a zaslaním informácie o zverejnení výzvy na osobitný mailový kontakt 

zakazkycko@vlada.gov.sk). Lehota na predkladanie ponúk musí byť primeraná a musí 

zohľadniť zložitosť a charakter predmetu zákazky, čas nevyhnutne potrebný na 

vypracovanie a doručenie ponuky. Výzva na predkladanie ponúk musí byť zverejnená na 
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webovom sídle prijímateľa alebo inom vhodnom webovom sídle do 31. decembra 2028 

alebo aj po tomto dátume, ak do 31. decembra 2028 nedošlo k vysporiadaniu finančných 

vzťahov medzi poskytovateľom a prijímateľom v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP 

alebo rozhodnutím o schválení žiadosti o NFP. 

5. Prijímateľ je povinný v ten istý deň ako zverejnení výzvu na predkladanie ponúk na 

svojom alebo inom vhodnom webovom sídle, zaslať e-mailom informáciu o tomto 

zverejnení, vo forme podľa prílohy tohto metodického pokynu aj na osobitný e-

mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk  Zverejňovateľ (Úrad vlády SR) túto 

informáciu po jej doručení povinne a bezodkladne zverejní na webovom sídle 

www.partnerskadohoda.gov.sk. Telefonický kontakt na zverejňovateľa je:                                   

+421 2 20 92 56 95. Telefonický kontakt slúži len pre účely technických otázok súvisiacich 

s plnením uvedenej povinnosti a nie pre účely poskytovania metodických usmernení 

a konzultácii spojených s prípravou a realizáciou zákaziek v zmysle tohto metodického 

pokynu. Na tieto účely slúži e-mailový kontakt metodika.cko@vicepremier.gov.sk  

6. Informácia o tomto zverejnení je tvorená štruktúrou údajov, ktoré je prijímateľ 

povinný dodržať, pričom ich popis tvorí prílohu tohto metodického pokynu. Túto riadne 

vyplnenú prílohu zasiela prijímateľ v prílohe e-mailu na e-mailový kontakt uvedený 

v odseku 5 tejto kapitoly. Zverejňovateľ zabezpečí zverejnenie na webovom sídle 

www.partnerskadohoda.gov.sk v záložke “CKO”, „Zákazky povinne zverejňované na 

www.partnerskadohoda.gov.sk”, pričom zákazky budú zverejňované v členení na tovary, 

služby a stavebné práce a najnovšie zákazky budú zverejnené ako prvé v poradí. 

7. CKO, ani zverejňovateľ nenesie zodpovednosť za údajovú presnosť takto predložených 

informácií a ani nevykonáva overenie týchto údajov. V prípade, že prijímateľ v rámci tejto 

štruktúry údajov poskytne nepresné, chybné alebo zavádzajúce informácie, ktoré nevedú 

k spoľahlivému identifikovaniu predmetnej zákazky, je toto považované za nesplnenie 

oznamovacej povinnosti v zmysle bodu 2 časti 3.3.7.2.5.1 Systému riadenia EŠIF. 

Prijímateľ ale nenesie zodpovednosť za situáciu, keď dôjde k oneskorenému zverejneniu 

alebo informácia nebude zverejnená vôbec a to napriek tomu, že si splnil povinnosť riadne 

zverejnenej výzvy a informácie o zverejnení výzvy na predkladanie ponúk zaslal v zmysle 

určených podmienok (pozn. uvedené môže nastať napr. z technických dôvodov na strane 

zverejňovateľa informácií na webovom sídle www.partnerskadohoda.gov.sk). Z tohto 

dôvodu je dôležité, aby mal prijímateľ vždy archivovanú informáciu o zaslaní tejto 

informácie. 

mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
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8. V prípade, že prijímateľ nedodrží povinnosť zaslania informácie na osobitný e-mailový 

kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk v ten istý deň ako zverejní výzvu na predkladanie 

ponúk a túto informáciu zašle neskôr (avšak v lehote na predkladanie ponúk), je povinný 

predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk o dobu omeškania zaslania informácie na osobitný 

mailový kontakt (informácia zaslaná zverejňovateľovi už bude obsahovať túto predĺženú 

lehotu). Toto predĺženie sa musí rovnako vykonať aj v ostatných dokumentoch, ktoré 

prijímateľ vypracoval za účelom vyhlásenia zadávania zákazky, najmä vo výzve na 

predkladanie ponúk zverejnenej na webovom sídle prijímateľa alebo inom vhodnom 

webovom sídle. V prípade predlžovania lehoty na prekladanie ponúk je prijímateľ povinný 

toto predĺženie preukázateľne oznámiť všetkým osloveným záujemcom (ak relevantné). 

Takto vykonaný postup je považovaný za splnenie oznamovacej povinnosti v zmysle ods. 

5 tejto kapitoly. Predloženie informácie o zverejnení výzvy na predkladanie ponúk podľa 

ods. 5 tejto kapitoly až po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk však nie je splnením 

oznamovacej povinnosti v zmysle bodu 2 časti 3.3.7.2.5.1 Systému riadenia EŠIF.  

9. Prijímateľ môže súčasne so zverejnením výzvy na predkladanie ponúk a zaslaním 

informácie o tomto zverejnení na mailový kontakt CKO, zaslať túto výzvu vybraným 

záujemcom formou mailovej komunikácie. Uvedené úkony musia byť realizované 

v rovnaký deň. Oslovovaní záujemcovia musia byť subjekty, ktoré sú oprávnené dodávať 

tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby v rozsahu predmetu zákazky 

(identifikácia prebieha najmä cez informácie verejne uvedené v obchodnom registri alebo 

v živnostenskom registri, formou náhľadu do Zoznamu hospodárskych subjektov alebo 

prostredníctvom portálu oversi.gov.sk). Pre overenie tohto zaslania je potrebné nastavenie 

e-mailovej notifikácie (potvrdenie odoslania, prijatia resp. prečítania e-mailu) ako aj 

uvádzanie e-mailových adries záujemcov medzi adresátov takým spôsobom, ktorý 

zabezpečí vzájomné utajenie identifikácie týchto subjektov. Pokiaľ prijímateľ nedodrží 

povinnosť zaslať túto výzvu v tom istom dni ako o nej informuje zaslaním informácie na 

osobitný e-mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, vo veci predĺženia lehoty na 

predkladanie ponúk postupuje obdobne ako je uvedené v odseku 8 tejto kapitoly. 

Fakultatívne oslovenie vybraných záujemcov, ktorí sú oprávnení dodávať tovary, 

uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby v rozsahu predmetu zákazky 

neznamená, že prijímateľ musí v lehote na predkladanie ponúk obdržať ponuky od 

všetkých záujemcov, ktorých priamo oslovil. Zákazka s nízkou hodnotou nad 50 000 EUR 

môže byť realizovaná aj v prípade predloženia 1 alebo 2 ponúk.  

mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
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10. Vo výnimočných prípadoch, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, prijímateľ osloví 

záujemcu, ktorý je spôsobilý realizovať jedinečný predmet zákazky alebo disponuje 

ponukou záujemcu spôsobilého realizovať jedinečný predmet zákazky. Jedinečnosť 

predmetu zákazky musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte 

pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom 

trhu neexistuje viac ako 1 dodávateľ znáša prijímateľ. Súčasťou odôvodnenia jedinečnosti 

predmetu zákazky musí byť vyhlásenie prijímateľa k overeniu hospodárnosti, a to najmä 

porovnanie jedinečného predmetu zákazky s inou zákazkou, ktorá vykazuje určité spoločné 

znaky. Uvedené nezbavuje povinnosti RO overiť hospodárnosť výdavkov zákazky podľa 

metodického pokynu76. Odôvodnenie k jedinečnému predmetu zákazky, resp. k predmetu 

zákazky, v rámci ktorého nie je možné vykonať prieskum trhu, musí byť súčasťou 

dokumentácie k zákazke. Aj v tomto výnimočnom prípade je však povinnosťou prijímateľa 

zverejniť zákazku na webovom sídle a zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný 

mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk.  

11. Výber úspešného uchádzača prebieha na základe vyhodnotenia informácií a dokumentácie 

predloženej uchádzačmi v ponuke, pričom prijímateľ je povinný vyhodnotiť ponuky v 

súlade s podmienkami, požiadavkami a kritériami na vyhodnotenie ponúk, ktoré si pre 

tento účel určil. 

12. Ak bola predložená viac ako jedna ponuka, prijímateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek 

na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti (ak relevantné) po vyhodnotení ponúk na 

základe kritériá/kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade uchádzača, ktorý sa 

umiestnil na prvom mieste v poradí (tzv. reverzná súťaž). Ak dôjde k vylúčeniu tohto 

uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet 

zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v 

novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. 

Uvedené pravidlá nevylučujú, aby prijímateľ vyhodnotil splnenie požiadaviek na predmet 

zákazky a splnenie podmienok účasti v prípade všetkých uchádzačov, ktorí predložili 

ponuku. 

13. Ak uchádzač využije na preukázanie splnenia podmienok účasti finančného a 

ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti finančné zdroje, resp. 

technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, musí uchádzač 

prijímateľovi v ponuke preukázať, že pri plnení zákazky bude skutočne používať zdroje, 

                                                           
76 MP CKO č. 18 k overovaniu hospodárnosti výdavkov. 

mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
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resp. kapacity osoby, ktorú využije na preukázanie splnenia predmetných podmienok 

účasti. Skutočnosť podľa predchádzajúcej vety preukazuje uchádzač písomným čestným 

vyhlásením (prísľubom) takejto inej osoby, že v prípade potreby bude uchádzačovi k 

dispozícií na plnenie predmetu zákazky počas celého trvania zmluvného vzťahu alebo 

písomnou zmluvou uzavretou medzi uchádzačom a osobou, ktorej zdrojmi alebo 

kapacitami mieni uchádzač preukázať svoje finančné a ekonomické postavenia alebo 

technickú alebo odbornú spôsobilosť. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na 

preukázanie splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí 

preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 

1 písm. e) ZVO vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi 

poskytnuté. Zároveň osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie splnenia 

podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej 

spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia 

podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO a nesmie u tejto osoby existovať dôvod na vylúčenie podľa 

§ 40 ods. 6 písm. f) ZVO (konflikt záujmov nemožno odstrániť inými účinnými 

opatreniami). 

14. Prijímateľ môže vo výzve na predkladanie ponúk vyžadovať, aby uchádzač v ponuke 

uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných 

subdodávateľov a predmety subdodávok. Navrhovaný subdodávateľ musí preukázať 

splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) 

ZVO vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú bude realizovať v subdodávke. Zároveň 

subdodávateľ musí preukázať splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia 

podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO a nesmie u tejto osoby existovať dôvod na vylúčenie podľa 

§ 40 ods. 6 písm. f) ZVO (konflikt záujmov nemožno odstrániť inými účinnými 

opatreniami). Prijímateľ zároveň môže vo výzve na predkladanie ponúk vyžadovať, aby 

úspešný uchádzač v zmluve/rámcovej dohode najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje 

o všetkých známych subdodávateľoch. 

15. Ak prijímateľovi nebude predložená žiadna ponuka alebo ani jeden uchádzač, ktorý 

predložil ponuku, nesplnil podmienky účasti alebo požiadavky určené prijímateľom na 

predmet zákazky a prijímateľ splnil všetky postupy uvedené v predchádzajúcich odsekoch, 

je oprávnený vyzvať na rokovanie jedného alebo viacerých záujemcov, s ktorými rokuje o 

zadaní zákazky. Predmetom týchto rokovaní nemôže byť zúženie/rozšírenie predmetu 

zákazky, úprava podmienok účasti, podmienok realizácie zmluvy ani kritérií na 

vyhodnotenie ponúk uvedených vo výzve na súťaž. Z rokovania je prijímateľ povinný 
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vyhotoviť zápis, ako aj zdôvodniť výber záujemcu alebo záujemcov, ktorí boli vyzvaní na 

rokovanie. Zápis z rokovania obsahuje náležitosti podľa ods. 15. 

16. Postup prijímateľa bude zdokumentovaný v rámci záznamu z prieskumu trhu. Jeho 

minimálne náležitosti sú nasledovné:  

a) identifikácia prijímateľa,  

b) názov zákazky,  

c) kód CPV,  

d) predmet zákazky,  

e) predpokladaná hodnota zákazky, 

f) určenie kritéria/kritérií na vyhodnocovanie ponúk,  

g) spôsob vykonania prieskumu a identifikovanie podkladov, na základe ktorých boli 

ponuky vyhodnocované,  

h) zoznam oslovených záujemcov a dátum ich oslovenia,  

i) informácia o skutočnosti, že prijímateľ overil, či sú oslovení záujemcovia oprávnení 

dodávať tovary, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby v rozsahu 

predmetu zákazky a že nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, pričom 

prijímateľ je povinný uviesť spôsob overenia (napr. webové sídlo www.orsr.sk, portál 

oversi.gov.sk alebo Zoznam hospodárskych subjektov, resp. v prípade zákazu účasti 

webové sídlo www.uvo.gov.sk a pre tento účel prijímateľ uchováva v dokumentácii 

k zadávaniu zákazky printscreen z registra osôb so zákazom účasti), 

j) dátum predloženia ponúk,  

k) zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku s uvedením dátumu a času predloženia 

ponuky,  

l) identifikácia a vyhodnotenie splnenia jednotlivých  podmienok účasti a návrhov na 

plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk,  

m) identifikácia úspešného dodávateľa/poskytovateľa/zhotoviteľa,  

n) konečná zmluvná cena ponuky úspešného uchádzača (uviesť cenu s DPH aj bez DPH; 

v prípade, že dodávateľ nie je platca DPH, uvedie sa konečná cena),  

o) spôsob vzniku záväzku (zmluva, objednávka...),  

http://www.orsr.sk/
http://www.uvo.gov.sk/


89 

 

p) podmienky realizácie zmluvy (najmä lehota plnenia a miesto realizácie), 

q) skutočnosti týkajúce sa identifikácie prepojenia medzi zainteresovanou osobou 

verejného obstarávateľa a uchádzača a prijaté  opatrenia v súlade s § 23 ZVO, 

r) meno, funkcia, dátum a podpis zodpovednej osoby/osôb, ktoré vykonali prieskum, 

17. Prijímateľ je povinný písomne (elektronicky) oznámiť všetkým uchádzačom, ktorí 

predložili ponuky, výsledok vyhodnotenia ponúk. 

Záverečné ustanovenia 

1. RO je povinný zabezpečiť dostatočnú a úplnú informovanosť žiadateľov/prijímateľov 

o postupoch vyžadovaných pri zákazkách, na ktoré sa vzťahuje tento metodický pokyn 

s cieľom minimalizovať vznik neoprávnených výdavkov v dôsledku nesplnenia povinností 

pri ich zadávaní podľa metodického pokynu. 

 

Príloha č. 1: Informácia o zverejnení výzvy na predkladanie ponúk“77 

 

Príklad metodického výkladu78 

Metodický výklad CKO č. 1 

 

 

Programové obdobie 2014 – 2020 

 

Vec: 

 

 

 

k postupu pri výzvach a vyzvaniach v nadväznosti na zákon  

č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 

Určené pre: 

 

 

 

Riadiace orgány 

Sprostredkovateľské orgány 

                                                           
77 Metodický pokyn CKO č. 14, str. 8. 
78 Metodický výklad CKO č. 1 je v celosti súčasťou príloh. 
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Na vedomie: 

 

 

 

Certifikačný orgán 

Orgán auditu 

Gestori horizontálnych princípov 

Vydáva: 

 

 

 

 

 

Centrálny koordinačný orgán 

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a 

informatizáciu 

v súlade s kapitolou 1.2, ods. 3, písm. c) Systému riadenia 

európskych štrukturálnych a investičných fondov 

Záväznosť: 

 

 

 

 

 

 

Metodický výklad má záväzný charakter v celom svojom rozsahu. 

Počet príloh: 

 

 

0 

Dátum vydania: 

 

 

09.08.201609.08.2016 

Dátum účinnosti: 

 

 

09.08.201609.08.2016 

Schválil: Mgr. Patrik Krauspe 

vedúci Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

 

„Metodický výklad upravuje postup poskytovateľa vo vzťahu k pripravovaným 

a zverejneným výzvam a vyzvaniam v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 

91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len ,,zákon o trestnej zodpovednosti PO“) od 1. júla 2016. 
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Zákonom o trestnej zodpovednosti PO je s účinnosťou od 1. júla 2016 novelizovaný zákon 

č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 

fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

,,zákon o príspevku z EŠIF“) tak, že v § 16 sa dopĺňa nový odsek 6, ktorý znie: 

,,Príspevok sa neposkytne žiadateľovi, ktorý má právoplatne uložený trest zákazu prijímať 

dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov 

Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa osobitného 

predpisu.62a)“ 

Poznámka pod čiarou č. 62a znie: ,,§ 18 a 19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej 

zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ 

S ohľadom na osobnú pôsobnosť zákona o trestnej zodpovednosti PO sa tento metodický 

výklad nevzťahuje na výzvy a vyzvania, resp. na oprávnených žiadateľov v rámci výziev 

a vyzvaní, ktoré sú fyzickými osobami.  Rovnako sa tento metodický výklad nevzťahuje 

na právnické osoby79, na ktoré sa nevzťahuje zákon o trestnej zodpovednosti PO a to: 

a) Slovenská republika a jej orgány, 

b) iné štáty a ich orgány, 

c) medzinárodné organizácie zriadené na základe medzinárodného práva verejného a ich 

orgány, 

d) obce a vyššie územné celky, 

e) právnické osoby, ktoré sú v čase spáchania trestného činu zriadené zákonom, 

f) iné právnické osoby, ktorých majetkové pomery ako dlžníka nemožno usporiadať 

podľa § 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“80 

 

V úvode CKO definuje cieľ výkladu - postup poskytovateľa vo vzťahu k pripravovaným 

a zverejneným výzvam a vyzvaniam v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 91/2016 

Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 

len ,,zákon o trestnej zodpovednosti PO“) od 1. júla 2016. 

Rovnako tak  CKO ustanovuje negatívnu pôsobnosť výkladu – nevzťahuje sa na fyzické 

osoby a na právnické osoby, na ktoré sa nevzťahuje zákon o trestnej zodpovednosti PO. 

                                                           
79 Majetková účasť právnických osôb uvedených v tomto odseku  na právnickej osobe nevylučuje trestnú 

zodpovednosť takejto právnickej osoby podľa zákona o trestnej zodpovednosti PO. 
80 Metodický výklad CKO č.1, str. 1.  
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V druhej časti metodického výkladu CKO definuje podmienky poskytnutia príspevku 

v pripravovaných výzvach a vyzvaniach: 

„S ohľadom na charakter výzvy alebo vyzvania, resp. na oprávnených žiadateľov posúdi 

poskytovateľ v súlade s kapitolou 2.4.2 ods. 8 Systému riadenia európskych štrukturálnych 

a investičných fondov na programové obdobie 2014 - 2020 (ďalej len ,,Systém riadenia EŠIF“)  

relevantnosť zapracovania podmienky poskytnutia príspevku týkajúcej sa beztrestnosti 

právnickej osoby za definované trestné činy. 

Relevantnú podmienku poskytnutia príspevku definuje poskytovateľ v súlade so štruktúrou 

uvedenou v kapitole 2.4.2 ods. 8 Systému riadenia EŠIF nasledovne: 

 

 

Kategória 

podmienok 

poskytnutia 

príspevku 

Znenie 

podmienky 

poskytnutia 

príspevku 

Zadefinovanie možného 

spôsobu overenia a formy 

preukázania splnenia 

podmienky poskytnutia 

príspevku 81 

Poznámka/Odporúčanie 

Oprávnenosť 

žiadateľa 

Podmienka, že 

žiadateľ, ktorým 

je právnická 

osoba, nemá 

právoplatným 

rozsudkom 

uložený trest 

zákazu prijímať 

dotácie alebo 

subvencie, trest 

zákazu prijímať 

pomoc a 

podporu 

poskytovanú z 

Výpis z registra trestov83: 

ITMS2014+/centrálne dožiadanie 

informácie/výpis z registra trestov 

nie starší ako 3 mesiace ku dňu 

predloženia ŽoNFP 

Podmienka sa nevzťahuje 

na fyzické osoby a na 

právnické osoby v súlade 

s § 5 zákona č. 91/2016 Z. 

z. o trestnej 

zodpovednosti 

právnických osôb 

a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

                                                           
81 RO budú priebežne informované o nasadení integrácie ITMS2014+ s príslušným registrom. 
83 Výpis z registra trestov pre prijímateľa – právnickú osobu, vydaný podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri 

trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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fondov 

Európskej únie 

alebo trest 

zákazu účasti vo 

verejnom 

obstarávaní 

podľa 

osobitného 

predpisu82 

 

 

Podmienka poskytnutia príspevku týkajúca sa beztrestnosti právnickej osoby za definované 

trestné činy je definovaná v rámci kategórie podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť 

žiadateľa. Všetky ustanovenia Systému riadenia EŠIF týkajúce sa definovania podmienok 

poskytnutia príspevku sa vzťahujú rovnako aj na túto podmienku.“84 

 

Tretia časť metodického výkladu sa zameriava na definovanie podmienky poskytnutia 

príspevku vo vzťahu k vyhláseným výzvam a vyzvaniam: 

„Nakoľko zákon o trestnej zodpovednosti PO nedefinuje vo vzťahu k zmene zákona o 

príspevku z EŠIF prechodné ustanovenia, je potrebné zapracovať zákonnú požiadavku aj vo 

vzťahu k vyhláseným výzvam a vyzvaniam. 

V prípade ak poskytovateľ identifikuje relevantnosť podmienky poskytnutia príspevku 

týkajúcej sa beztrestnosti právnickej osoby za definované trestné činy vo vzťahu k výzvam 

alebo vyzvaniam, ktoré boli vyhlásené pred účinnosťou zákona o trestnej zodpovednosti PO a 

k 1. júlu 2016 nie sú uzavreté, poskytovateľ vykoná zmenu výzvy alebo vyzvania v súlade s 

kapitolou 3.1.1.1 Systému riadenia EŠIF, resp., relevantnými ustanoveniami Systému riadenia 

EŠIF, prípadne vykoná zmenu? dokumentov vydávaných na jeho základe týkajúcimi sa zmeny 

vyzvania a konkrétnym znením vyhlásenej výzvy alebo vyzvania a doplní podmienku 

poskytnutia príspevku v rozsahu a spôsobom, ako je to uvedené v kapitole 2 tohto metodického 

výkladu.  

                                                           
82 Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
84 Metodický výklad CKO č.1, str. 2. 
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Zmena výzvy alebo vyzvania predstavuje zapracovanie požiadaviek platnej právnej úpravy SR 

a nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok poskytnutia príspevku. Takáto zmena je v súlade 

s kapitolou 3.1.1.1 Systému riadenia EŠIF a poskytovateľ je oprávnený ju vykonať. 

Vo vzťahu k žiadostiam o nenávratný finančný príspevok (ďalej len ,,ŽoNFP“) predloženým 

pred vykonaním zmeny výzvy alebo vyzvania poskytovateľ postupuje nasledovne: 

a) ŽoNFP, pri ktorých bolo vydané rozhodnutie o ŽoNFP do 1. jula 2016, ostávajú 

touto zmenou nedotknuté a vzťahujú sa na ne ustanovenia kapitoly 4 tohto 

metodického výkladu, 

b) pri ŽoNFP, ktoré boli predložené pred zmenou výzvy alebo vyzvania a pri 

ktorých nebolo konanie ukončené vydaním rozhodnutia do 1. júla 2016, umožní 

poskytovateľ žiadateľovi doplniť podanú ŽoNFP v zmysle zmeny výzvy v 

súlade s kapitolou 3.1.1.1 ods. 4 Systému riadenia EŠIF.“85 

Vo štvrtej časti sa CKO venuje zohľadneniu požiadaviek zákona o trestnej zodpovednosti 

právnických osôb vo vzťahu k schváleným ŽoNFP a zmluvným projektom: 

„Vo vzťahu k schváleným ŽoNFP alebo zazmluvneným projektom je podmienka 

vyplývajúca zo zákona o trestnej zodpovednosti PO rovnako relevantná. Poskytovateľ 

zabezpečí, aby v prípade zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj ako 

„zmluva o poskytnutí NFP“), ktoré neboli zaslané prijímateľom na podpis do 1. júla 2016, boli 

do týchto zmlúv o poskytnutí NFP zapracované aj nasledovné ustanovenia v súvislosti so 

zákonom o trestnej zodpovednosti PO:  

a) do článku 2 zmluvy o poskytnutí NFP sa vloží nový odsek 2.10 s nasledovným znením: 

NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku 

uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu 

poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa 

§ 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení 

niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej 

vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od 

zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je 

povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

b) v článku 9 ods. 4 písm. b) Všeobecných zmluvných podmienok sa aktuálne znenie bodu 

(xii) nahradí novým znením: ak bude Prijímateľovi právoplatným rozsudkom uložený trest 

zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú 

                                                           
85 Metodický výklad CKO č.1, str. 3. 
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z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 

zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých 

zákonov, alebo ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti 

s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude 

ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku 

konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie 

skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány. 

Vo vzťahu k zazmluvneným projektom poskytovateľ pri najbližšom dodatku k zmluve o 

poskytnutí NFP zabezpečí doplnenie ustanovení podľa odseku 1 tejto kapitoly. Doplnenia 

zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 1 tejto kapitoly sa vykonajú plošne v rámci 

konkrétneho operačného programu v tom prípade, ak sa aspoň na časť prijímateľov v rámci 

konkrétneho operačného programu vzťahuje osobná pôsobnosť zákona o trestnej 

zodpovednosti PO, t.j. oprávnenými prijímateľmi sú iné subjekty ako tie, ktoré sú vymenované 

v § 5 tohto zákona.V záverečných ustanoveniach určuje CKO lehotu na zapracovanie 

požiadaviek vyplývajúcich z tohto metodického výkladu je 30 pracovných dní od nadobudnutia 

jeho účinnosti.“86  

 

6.5 Záver 

 

Metodický pokyn a výklad sú nástroje umožňujúce riadiť činnosť orgánov verejnej správy 

a subjektov zapojených do čerpania EŠIF. Formálna štruktúra MP a MV rovnaká, obsahové 

zameranie je odlišné. MP koordinuje  a usmerňuje  činnosť  subjektov a orgánov, pre ktoré je 

záväzný. MV vysvetľuje aplikáciu zmeny právnych predpisov SR a EÚ  pri čerpaní EŠIF.  

 

7. Výzvy 

7.1 Povinnosti RO vo vzťahu k výzve 

Dvojkolovosť výziev 

                                                           
86 Metodický výklad CKO č.1, str. 3-4. 
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„Výzva na predkladanie projektových zámerov a výzva na predkladanie ŽoNFP (ďalej spolu 

len ,,výzvy“) sú základným metodickým podkladom pre žiadateľa na predkladanie 

projektových zámerov/ŽoNFP. RO môže rozhodnúť v závislosti od charakteru projektov, 

ktorých podporu plánuje realizovať, že výber projektov zabezpečí prostredníctvom dvoch 

výberových kôl. V jednom kole sa predkladá výzva na predkladanie projektových zámerov 

a v druhom kole sa predkladá výzva. Ak je výber jednokolový,  predkladá sa iba výzva 

na predkladanie ŽoNFP. RO je v závislosti od vhodnosti oprávnený využiť výber projektov 

prostredníctvom dvoch výberových kôl aj pre časť OP (iba pre vybrané PO, špecifické ciele, 

resp. pre inú vhodnú úroveň implementácie OP v závislosti od rozhodnutia RO).  

7.1.2 Indikatívny a aktuálny harmonogram výziev 

RO s cieľom dostatočnej informovanosti potenciálnych žiadateľov o možnostiach získania 

NFP na financovanie projektov a dostatočnej pripravenosti predkladaných projektov vypracuje 

indikatívny harmonogram výziev, v ktorom zohľadní plánované termíny vyhlásenia výziev. 

Harmonogram výziev definuje pre jednotlivé PO a špecifické ciele plánované termíny 

zverejňovania príslušných výziev (kalendárny mesiac, v ktorom sa plánujú výzvy vyhlásiť) 

a obsahuje aj ďalšie informácie týkajúce sa plánovaných výziev.  

Vzor87 harmonogramu výziev vydáva CKO. RO zostavuje harmonogram výziev na obdobie 

kalendárneho roka n + 1 a po zadaní údajov do ITMS2014+ ho zverejňuje na svojom webovom 

sídle v termíne najneskôr do 3122. októbra roku „n“ 88. RO zodpovedá za aktuálnosť 

harmonogramu výziev na svojom webovom sídle, pričom aktualizáciu vyžaduje harmonogram 

v prípade, ak posun vyhlásenia výzvy v porovnaní s plánovaným termínom je väčší ako dva 

mesiace. RO vyhlási výzvu zaradenú do harmonogramu výziev po tom, ako informácia o jej 

vyhlásení bola súčasťou zverejneného harmonogramu výziev minimálne počas dvoch 

mesiacov. S cieľom zabezpečenia zverejnenia aktuálneho harmonogramu výziev v rámci 

jednotlivých OP na centrálnej úrovni, je harmonogram schválený RO zverejňovaný na 

webovom sídle www.partnerskadohoda.gov.sk po jeho zadaní a aktivovaní zo strany RO 

                                                           
87 Vzor CKO č. 5 - Harmonogram výziev. Harmonogram výziev je samostatný dokument, ktorý  obsahuje len 

údaje podľa vzoru  CKO č. 5, a ktorý musí byť zverejnený minimálne dva mesiace pred vyhlásením výzvy.  Iný 

samostatný dokument je Plán vyhlasovania výziev, vyzvaní národných projektov, vyzvaní veľkých projektov a 

vyzvaní projektov technickej pomoci, v ktorom sa okrem časového plánu (vychádzajúceho z časového 

harmonogramu, ktorý schválil RO) uvedú aj synergie a komplementarity v zmysle MP CKO č. 11. Procesy 

súvisiace s plánom vyhlasovania výziev a vyzvaní sú popísané v kapitole 1.3.1.10. 
88 Procesy súvisiace s plánom vyhlasovania výziev, vyzvaní národných projektov, vyzvaní veľkých projektov 

a vyzvaní projektov technickej pomoci s identifikovanými synergiami a komplementaritami sú popísané 

v kapitole 1.3.1.10 Systému riadenia EŠIF. 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/


97 

 

v ITMS2014+. RO aktivuje harmonogram výziev na kalendárny rok „n+1“ v termíne do 31. 

októbra kalendárneho roka „n“.“89 

7.1.3 Predkladanie formálne správnych projektových zámerov a ŽoNFP 

„RO zabezpečí adekvátne preventívne opatrenia minimalizujúce pravdepodobnosť 

predkladania projektových zámerov a ŽoNFP, ktoré sú z formálneho hľadiska nesprávne. Za 

takéto preventívne opatrenia sa považuje: 

a.  jasné a prehľadné zadefinovanie inštrukcií pre žiadateľa v súvislosti 

s procesom prípravy a predkladania projektových zámerov a ŽoNFP vo výzve 

alebo v príručke pre žiadateľa,  

b. využívanie adekvátnych informačných a komunikačných nástrojov vo vzťahu 

k verejnosti o vyhlásených výzvach (informačné akcie, zverejnenie odpovedí na 

často kladené otázky na webových sídlach, možnosť telefonických/osobných 

konzultácií a pod.).  

RO zverejňuje výzvy na svojom webovom sídle. RO je povinný zabezpečiť, aby výzvy, ktoré 

už boli ukončené, boli zverejnené na webovom sídle a dostupné v archíve výziev najmenej po 

dobu 3 rokov. RO je povinný zverejňovať aj akékoľvek zmeny a zrušenie výzvy.“90 

 

7.2 Druhy výziev 

Systém riadenia EŠIF91 definuje dva druhy výziev:  

„a) uzavretú výzvu, ktorá je charakteristická presným určením dátumu jej vyhlásenia a dátumu 

uzavretia; využitie uzavretej výzvy je vhodné najmä v prípade projektov inovatívneho 

charakteru, kde výber najoptimálnejšieho projektu vyžaduje jeho porovnanie s inými 

predloženými projektmi, a 

b) otvorenú výzvu, ktorej dĺžka trvania je závislá na disponibilných finančných prostriedkoch, 

ktorých vyčerpanie je základným dôvodom na ukončenie tohto druhu výzvy; využitie otvorenej 

                                                           
89 Systém riadenia EŠIF, str. 80. 
90 Systém riadenia EŠIF, str. 81.  
91 Účelom Systému riadenia EŠIF je definovať štandardné základné procesy a postupy, ktoré zabezpečia 

harmonizované uplatňovanie pravidiel pri poskytovaní príspevkov v programovom období 2014 – 2020 na 

úrovni všetkých subjektov zapojených do poskytovania príspevkov v podmienkach SR. Systém riadenia EŠIF 

rovnako vymedzuje subjekty zapojené do implementácie v programovom období 2014 – 2020 a stanovuje 

základný rámec ich povinností. Štandardné základné procesy, postupy a povinnosti pre jednotlivé subjekty 

upravené v Systéme riadenia EŠIF majú zároveň zabezpečiť úplné a správne uplatňovanie pravidiel stanovených 

v legislatíve EÚ a SR. Dostupné na: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/ 

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/
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výzvy je vhodné najmä v prípade výziev zameraných na podporu štandardných typov projektov, 

ktoré nevyžadujú zabezpečenie súťaže založenej na kvalitatívnom porovnaní projektov. 

V prípade výziev na realizáciu dopytovo-orientovaných projektov (t. j. určené vopred 

neobmedzenému okruhu potenciálnych žiadateľov) je RO povinný prioritne využívať otvorené 

výzvy. V prípadoch, kedy je vyhlasovaná výzva na časť OP, ktorá spadá pod výkonnostný 

rámec OP je RO oprávnený využívať aj uzavreté výzvy, ak je to s ohľadom na plnenie záväzkov 

výkonnostného rámca a charakter podporovaných projektov vhodnejšie.“92 

7.3 Náležitosti výzvy 

ZoNFP priamo nedefinuje pojem „výzva“, iba ho používa. Systém riadenia EŠIF definuje 

výzvu ako „podnet a základný metodický podklad, na základe ktorého žiadateľ o NFP 

vypracúva a predkladá ŽoNFP“93. Na základe znenia zákona, môžeme výzvu pre lepšie 

pochopenie jej funkcie definovať aj ako zákonne formalizovaný spôsob vyzvania 

potencionálnych žiadateľov na podanie žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných 

príspevkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov.  

7.4 Okrúhly stôl 

„Pre RO výzva predstavuje spolu s efektívnym využitím prvého kola výberu (v prípade jeho 

vhodnosti) základný regulačný nástroj kvality a množstva ŽoNFP predkladaných žiadateľmi. 

Za účelom, aby výzva zodpovedala potrebám cieľových skupín, odporúča CKO pred 

vyhlásením výzvy uskutočniť informatívne konzultačné stretnutie  nazývane aj „okrúhly stôl“ 

za účasti predstaviteľov RO s odbornou verejnosťou, pričom uvedeným konaním nie je 

dotknutá povinnosť postupovať v zmysle § 46 ods. 1 ZoESIF pre zúčastnené strany. Na stretnutí 

budú odkonzultované základné parametre výzvy. V prípade, ak je to vhodné, CKO odporúča 

zabezpečiť prípravu výzvy participatívnym postupom94.“95 

                                                           
92 Systém riadenia EŠIF, str. 82. 
93 Systém riadenia EŠIF, str. 82. 
94 Viď: https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/fondy-eu/partnerske-projekty/projekt-s-mimovladnymi-

neziskovymi-organizaciami/index.html . 
95 Systém riadenia EŠIF, str. 82. 

https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/fondy-eu/partnerske-projekty/projekt-s-mimovladnymi-neziskovymi-organizaciami/index.html
https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/fondy-eu/partnerske-projekty/projekt-s-mimovladnymi-neziskovymi-organizaciami/index.html
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7.5 Kontrola správnosti a kompletnosti výzvy  

„Výzvu RO vyhlási jej zverejnením na svojom webovom sídle. RO je povinný pred vyhlásením 

výzvy vykonať kontrolu jej správnosti a kompletnosti, pričom vzor96 kontrolného zoznamu 

k návrhu výzvy vydáva CKO. Kontrola je zameraná predovšetkým na overenie súladu výzvy 

s OP, podmienkami uvedenými v relevantnej schéme pomoci a ostatnými relevantnými 

dokumentmi, ako aj požiadavkami legislatívy EÚ a SR. RO je povinný pred samotným 

vyhlásením výzvy realizovať publicitu výzvy prostredníctvom tlačovej konferencie, tlačového 

brífingu, resp. minimálne prostredníctvom tlačovej správy97. Prostredníctvom týchto nástrojov 

budú vysvetlené základné ciele výzvy a pravidlá oprávnenosti. Budú taktiež predstavené 

základné parametre výzvy vo vzťahu k splneniu cieľov OP a vo vzťahu zníženia 

administratívnej náročnosti pre žiadateľov. RO je oprávnený informáciu o zverejnenej výzve 

za účelom lepšej informovanosti šíriť následne aj inými masovo komunikačnými prostriedkami 

(tlač, médiá a pod.), pričom záväzné znenie je vždy to, ktoré je zverejnené na webovom sídle 

RO.  

RO pred vyhlásením výzvy zašle CKO na e-mailovú adresu vyzvy@vicepremier.gov.sk a 

zároveň gestorom HP98 na posúdenie finálneho návrhu výzvy99, vrátane všetkých jej príloh 

a dokumentov, na ktoré sa výzva odvoláva a ktoré nie sú verejne dostupné. V prípade, že 

prílohy a dokumenty, na ktoré sa výzva odvoláva, sú verejne dostupné, RO spolu s návrhom 

výzvy zašle CKO aj hypertextové odkazy na miesto zverejnenia týchto príloh a dokumentov. 

                                                           
96 Vzor CKO č. 17 - Kontrolný zoznam k návrhu výzvy na predkladanie projektových zámerov/výzvy/vyzvania. 
97 https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-

os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2019-7-10-dop-na-predkladanie-ziadosti-o-

poskytnutie-nenavratneho-financneho-prispevku-so-zameranim-na-lepsie-vyuzivanie-udajov-instituciami-

verejnej-spravy/index.html 
98 Súčasťou stanoviska CKO k návrhu výzvy je aj stanovisko gestorov HP, t. j. RO priebežne neupravuje návrh 

výzvy na základe pripomienok/substanoviska gestorov HP pred vydaním stanoviska CKO. V prípade, ak RO 

pristúpi k úprave návrhu výzvy a dokumentov, na ktoré sa výzva odvoláva, uplatňuje sa postup podľa ods. 6. V 

súlade s kap. 3.1,  odsek 9  sa odporúča spolupracovať s gestormi HP priebežne pri príprave dokumentácie 

výzvy, ešte pred zaslaním na posúdenie CKO. 
99 Za finálny návrh výzvy sa považuje výzva s dopracovanými jednotlivými časťami, záväzným kódom výzvy 

a kompletnými prílohami (v prípade, že prílohy výzvy podliehajú schváleniu inými orgánmi, musia byť tieto 

prílohy v čase predloženia návrhu výzvy už schválené). Pred zaslaním finálneho návrhu výzvy na CKO 

a gestorom HP musí byť v prípade relevancie k Stratégii výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR 

(RIS3) predložený konsolidovaný zámer výzvy spoločne s rizikovou analýzou na posúdenie Stálej komisii Rady 

vlády SR pre vedu, techniku a inovácie pre implementáciu RIS3 („stála komisia“); v rámci OP Výskum 

a inovácie sa predkladá konsolidovaný zámer výzvy, podľa relevancie, aj Rade Technologickej agentúry alebo 

Rade Výskumnej agentúry (výsledky posúdenia nemajú vplyv na rozhodovaciu právomoc RO a jeho 

zodpovednosť za implementáciu OP v súlade s platnou legislatívou EÚ). Relevantnosť iných OP k RIS3 bude 

určená na základe schválených plánov vyhlasovania výziev a vyzvaní pre nasledujúci rok stálou komisiou 

najneskôr do konca roka pre rok nasledujúci; v prípade aktualizácie plánov vyhlasovania výziev a vyzvaní 

v priebehu roka sa stála komisia vyjadrí k zmeneným alebo novo navrhnutým výzvam a vyzvaniam do mesiaca 

od dátumu schválenia tejto aktualizácie. Pri posudzovaní návrhu sa vyjadrujú len tí členovia stálej komisie, ktorí 

nie sú zainteresovaní na posudzovanom návrhu, aby sa vylúčilo riziko možného konfliktu záujmov.  

mailto:vyzvy@vicepremier.gov.sk
https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2019-7-10-dop-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nenavratneho-financneho-prispevku-so-zameranim-na-lepsie-vyuzivanie-udajov-instituciami-verejnej-spravy/index.html
https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2019-7-10-dop-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nenavratneho-financneho-prispevku-so-zameranim-na-lepsie-vyuzivanie-udajov-instituciami-verejnej-spravy/index.html
https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2019-7-10-dop-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nenavratneho-financneho-prispevku-so-zameranim-na-lepsie-vyuzivanie-udajov-instituciami-verejnej-spravy/index.html
https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2019-7-10-dop-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nenavratneho-financneho-prispevku-so-zameranim-na-lepsie-vyuzivanie-udajov-instituciami-verejnej-spravy/index.html
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RO nie je povinný zasielať na posúdenie dokumenty vzťahujúce sa na implementáciu projektov, 

hoci sa na nich výzva odvoláva (napr. príručku pre prijímateľa), ak takéto dokumenty nie sú 

priamo prílohou výzvy. Súčasťou predloženého návrhu výzvy je „Dotazník zabezpečenia 

synergií a komplementarít, plnenia zákona č. 336/2015 Z. z. a doplňujúce informácie k výzve“ 

a riziková analýza výziev v zmysle MP CKO č. 32100. Gestor HP zašle záväzné substanovisko 

v zmysle kapitoly 1.3.1.5, ods. 2, písm. r) Systému riadenia EŠIF CKO v termíne stanovenom 

v systéme implementácie HP (ak je v tomto dokumente stanovený kratší termín ako 7 

pracovných dní), resp. najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia návrhu výzvy zo strany RO. 

CKO predloženú výzvu posudzuje z hľadiska: 

a) formálnych náležitostí výzvy a podmienok poskytnutia príspevku podľa § 17 ods. 2 až 

5 ZoESIF, 

b) identifikácie diskriminačných podmienok (neopodstatnené zvýhodnenie alebo 

znevýhodnenie žiadateľa alebo skupiny žiadateľov s výnimkou aspektov 

posudzovaných zo strany gestora HP rovnosť medzi mužmi a ženami 

a nediskriminácia), pričom spolupracuje s gestorom HP rovnosť medzi mužmi a 

ženami a nediskriminácia, 

c) zabezpečenia synergických účinkov a komplementarít európskych štrukturálnych a 

investičných fondov so zreteľom na podporu využívania integrovaných prístupov, 

d) súladu s Partnerskou dohodou Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020, operačným 

programom, záväznými pravidlami upravujúcimi poskytovanie európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a schváleným záväzným plánom operačného 

programu; súlad s dokumentmi podľa tohto písmena je posudzovaný aj s ohľadom na 

minimalizáciu administratívnej záťaže pre žiadateľov a súlad s horizontálnymi 

princípmi. 

CKO vydá stanovisko do 10 pracovných dní od predloženia výzvy. CKO je oprávnený za 

účelom posúdenia predloženej výzvy vyžadovať od RO doplnenie ďalších dokumentov alebo 

informácií, ktoré sú nevyhnutné na posúdenie výzvy. Čas potrebný na predloženie 

vyžadovaných dokumentov alebo informácií sa do lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete. 

nezapočítava.  

CKO vydá: 

                                                           
100 MP CKO č. 32 Riziková analýza výziev/vyzvaní. 
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a) súhlasné stanovisko s vyhlásením výzvy bez návrhu na jej úpravu alebo zmenu ako 

schválenie výzvy, alebo 

b) súhlasné stanovisko s vyhlásením výzvy, ktoré obsahuje odporúčania na jej úpravu 

ako schválenie výzvy, alebo 

c) nesúhlasné stanovisko s vyhlásením výzvy z dôvodu identifikácie závažných 

nedostatkov brániacich jej vyhláseniu ako neschválenej? výzvy; stanovisko obsahuje 

jasnú identifikáciu zistených nedostatkov a návrh nápravných opatrení na ich 

odstránenie. Za závažné nedostatky brániace vyhláseniu výzvy sa považuje najmä 

rozpor výzvy so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ, Systémom 

riadenia EŠIF a dokumentmi vydávanými na jeho základe v zmysle kapitoly 1.2, ods. 

3., písm. a) až d) Systému riadenia EŠIF.“101 

Posudzovanie výzvy CKO v 10 dňovej lehote 

„Ak počas plynutia 10 dňovej lehoty RO vykoná vo výzve alebo jej prílohách a dokumentoch, 

na ktoré sa výzva odvoláva akékoľvek úpravy, je RO povinný zaslať upravenú výzvu opätovne 

na posúdenie, pričom CKO začne plynúť nová lehota 10 dňová lehota.  

Ak počas plynutia 10 dňovej lehoty CKO za účelom posúdenia predloženej výzvy 

vyžaduje od RO doplnenie ďalších dokumentov alebo informácií, ktoré sú nevyhnutné 

na posúdenie výzvy a RO tieto nedoplní v lehote kratšej ako 20 pracovných dní, resp. doplnenie 

nie je kompletné, CKO je oprávnený zastaviť posudzovanie návrhu výzvy a vrátiť ho späť RO. 

Ak sa RO doručí súhlasné stanovisko bez návrhu na úpravu alebo zmenu, je oprávnený vyhlásiť 

výzvu v súlade s návrhom predloženým CKO. 

Súhlasné stanovisko CKO 

Ak sa RO doručí súhlasné stanovisko s vyhlásením výzvy, ktoré obsahuje odporúčania na jej 

úpravu, riadiaci orgán pred vyhlásením výzvy zváži jej úpravu na základe navrhnutých 

odporúčaní. RO nie je povinný prijať navrhované odporúčania a môže výzvu vyhlásiť. Uvedené 

sa netýka prípadov, ak CKO označil vybrané odporúčania za zásadné. V prípade, ak sa 

po zvážení zásadných odporúčaní rozhodne RO tieto odporúčania nezapracovať, je RO 

povinný požiadať CKO o ich prerokovanie ešte pred samotným vyhlásením výzvy. 

Vyhodnotenie spôsobu zohľadnenia navrhovaných odporúčaní vrátane zdôvodnenia 

                                                           
101 Systém riadenia EŠIF, str. 82 -84. 
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nezapracovaných odporúčaní zasiela riadiaci orgán CKO a v kópii gestorom HP do 10 

pracovných dní od vyhlásenia výzvy.  

 Nesúhlasné stanovisko CKO  

Ak sa RO doručí nesúhlasné stanovisko s vyhlásením výzvy, vyhlásenie výzvy bez 

zapracovania navrhovaných nápravných opatrení alebo bez odstránenia rozporu ohľadne 

spôsobu odstránenia identifikovaných nedostatkov sa považuje za vyhlásenie výzvy bez 

predchádzajúceho súhlasu. RO po odstránení nedostatkov identifikovaných na základe 

nesúhlasného stanoviska s vyhlásením výzvy predloží upravené znenie výzvy na posúdenie, 

pričom opätovné posúdenie sa spravuje predchádzajúcim postupom. Lehota na vydanie 

stanoviska je 5 pracovných dní od predloženia upraveného znenia výzvy. Ak CKO do 5 

pracovných dní od predloženia upraveného znenia výzvy nezašle RO žiadne stanovisko, 

považuje sa taký postup za vydanie súhlasného stanoviska bez návrhu na zmenu a RO je 

oprávnený výzvu vyhlásiť. Ak na základe nesúhlasu RO so spôsobom odstránenia 

identifikovaných nedostatkov, po rozporovom konaní s CKO, obe strany odstránia rozpor 

s takým záverom, že výzvu nie je potrebné upraviť vôbec, RO nezasiela výzvu na opätovné 

posúdenie a k jej vyhláseniu môže dôjsť na základe potvrdeného odstránenia rozporu. Pre RO 

je potvrdením odstránenia rozporu písomné odsúhlasenie možnosti vyhlásiť výzvu zo strany 

CKO. 

Bez stanoviska CKO  

Ak CKO do 10 pracovných dní od predloženia výzvy nezašle RO žiadne stanovisko, považuje 

sa taký postup za vydanie súhlasného stanoviska bez návrhu na zmenu a RO je oprávnený 

výzvu vyhlásiť.“102 

 
7.6 Obsah výzvy podľa § 17 ZoNFP 

Zákonné náležitosti výzvy už ZoESIF presne stanovuje v § 17. Žiadosť podáva žiadateľ NFP 

poskytovateľovi NFP na základe vyhlásenej výzvy. Pred podaním žiadosti musí byť výzva 

vyhlásená zverejnením na webovom sídle poskytovateľa. Splnenie nasledovných formálnych 

náležitostí, ktoré musí zverejnená výzva spĺňať, je zákonnou povinnosťou poskytovateľa. 

Formálne náležitosti, ktoré musí vyhlásená výzva spĺňať sú: 

a) názov poskytovateľa, ktorý výzvu vyhlasuje, 

                                                           
102 Systém riadenia EŠIF, str. 84. 
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b) dátum vyhlásenia výzvy, 

c) dátum uzavretia výzvy alebo skutočnosť, na ktorej základe sa výzva uzavrie, 

d) kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie s poskytovateľom, 

e) časový harmonogram konania o žiadosti vrátane lehoty na vydanie rozhodnutia v 

konaní o žiadosti, 

f) indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve, 

g) miesto podania žiadosti, 

h) ďalšie formálne náležitosti. 

 

Okrem formálnych náležitostí musí výzva obsahovať podmienky poskytnutia príspevku, 

ktorými sú: 

a) oprávnenosť žiadateľa, 

b) oprávnenosť aktivít realizácie projektu, 

c) oprávnenosť výdavkov realizácie projektu, 

d) oprávnenosť miesta realizácie projektu, 

e) kritériá pre výber projektov, 

f) spôsob financovania, 

g) splnenie podmienok ustanovených v osobitných predpisoch103  

h) informácia o podmienkach vrátane prostriedkov z príspevku § 25 ods. 10 z. č. 

292/2014, ak ide o podmienečne vratný finančný príspevok104. 

Vyhlásená výzva musí obligatórne obsahovať formálne náležitosti a podmienky poskytnutia 

príspevku. Výzva tiež môže obsahovať prílohy.105 Fakultatívnymi náležitosťami zmluvy 

o poskytnutí NFP sú:  

                                                           
103 Napríklad zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, čl. 107 

a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 
104 Podľa § 25 ods. 10 z. č. 292/2014, ak ide o poskytnutie podmienečne vratného finančného príspevku, v 

ustanoveniach zmluvy podľa odseku 3 sa určia podmienky vrátenia prostriedkov z podmienečne vratného 

finančného príspevku a určí sa, či pri splnení alebo nesplnení podmienok musia byť vrátené všetky prostriedky z 

tohto príspevku alebo len ich časť. Na ďalšie použitie vrátených prostriedkov z podmienečne vratného 

finančného príspevku sa ustanovenia tohto zákona nepoužijú. 

105 Prílohy: formulár ŽoNFP (ak je to vzhľadom na charakter výzvy vhodné, RO môže zverejniť vzorovo 

vyplnený formulár ŽoNFP), príručka pre žiadateľa, schéma pomoci (ak relevantné v prípade odkazu na 

dokument vo výzve), zoznam merateľných ukazovateľov; informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný 

príspevok / o príspevok, ktorá je zverejnená na webovom sídle http://www.olaf.vlada.gov.sk/system-vcasneho-

odhalovania-rizika-a-vylucenia-edes/, a ďalšie prílohy. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/82/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/
http://www.olaf.vlada.gov.sk/system-vcasneho-odhalovania-rizika-a-vylucenia-edes/
http://www.olaf.vlada.gov.sk/system-vcasneho-odhalovania-rizika-a-vylucenia-edes/
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a) oprávnenosť partnera, ak sa partner spolupodieľa na príprave projektu a na realizácii 

projektu alebo ak sa spolupodieľa na realizácii projektu, 

b) oprávnenosť cieľovej skupiny, ak sa projekt realizuje v prospech cieľovej skupiny, 

c) oprávnenosť užívateľa, ak mu prijímateľ poskytuje finančné prostriedky, 

d) ďalšie podmienky poskytnutia príspevku. 

 

7.7 Zverejnenie informácie o vyčerpaní alokácie 
a ďalších podporných informácií 

„RO zverejní pri otvorených výzvach na svojom webovom sídle informáciu o tom, že plánuje 

ukončiť výzvu z dôvodu blížiaceho sa vyčerpania alokácie (resp. inú skutočnosť, na základe 

ktorej sa výzva uzavrie). RO zverejňuje informáciu o tejto skutočnosti v dostatočnom časovom 

predstihu, najneskôr mesiac pred predpokladaným uzavretím výzvy. RO zároveň priebežne 

zverejňuje informáciu o tom, že dopyt predložených ŽoNFP dosiahol indikatívnu alokáciu, 

resp. aktuálne voľnú časť indikatívnej alokácie z dôvodu, aby sa mohli žiadatelia efektívne 

rozhodovať pri predkladaní ŽoNFP. V prípade výzvy s regionálnymi alokáciami odporúča 

CKO stanoviť zo strany RO vo výzve mechanizmus postupného ukončenia výzvy pre 

jednotlivé regióny z dôvodu blížiaceho sa vyčerpania regionálnej alokácie. 

RO môže spolu s výzvou zverejniť (napr. vo forme internetového prepojenia) aj ďalšie 

podporné dokumenty a informácie, ako napríklad OP, metodické usmernenia, informačné 

materiály, odpovede na často kladené otázky a príručky, resp. informačné materiály gestorov 

HP. Ich zverejnenie nesmie byť vykonané na úkor prehľadnosti povinných príloh výzvy 

a dokumenty nemôžu obsahovať podmienky poskytnutia príspevku nad rámec podmienok 

definovaných vo výzve.“106 

7.8 Zmena a zrušenie výzvy 

Zmena výzvy  

“V nevyhnutných prípadoch, kedy nie je možné konať o ŽoNFP predložených na základe 

pôvodne vyhlásenej výzvy, alebo je zmena potrebná za účelom jej optimalizácie, resp. 

vhodnejšieho nastavenia, je RO oprávnený za podmienok stanovených v zákone o príspevku 

z EŠIF a upravených v tejto kapitole výzvu zmeniť alebo zrušiť.”107 

                                                           
106 Systém riadenia ESIF, str. 85. 
107 Systém riadenia ESIF, str. 86. 
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V súlade s § 17 ods. 6  ZoNFP  môže poskytovateľ/RO/SO výzvu zmeniť, ak  ZoNFP 

neustanovuje inak, a ak sa zmenou podstatným spôsobom nezmenia podmienky poskytnutia 

príspevku. Poskytovateľ môže vykonať zmenu do uzavretia výzvy. Ak poskytovateľ zmení 

výzvu s určeným dátumom uzavretia, dĺžku trvania výzvy primerane predĺži. Informáciu o 

zmene výzvy a zdôvodnenie tejto zmeny zverejní poskytovateľ na svojom webovom sídle. 

Poskytovateľ umožní žiadateľovi doplniť alebo zmeniť žiadosť podanú do termínu zmeny 

výzvy, ak ide o takú zmenu výzvy, ktorou môže byť skôr podaná žiadosť dotknutá. 

Poskytovateľ o zmene výzvy písomne informuje žiadateľa a určí primeranú lehotu na doplnenie 

alebo zmenu žiadosti. 

Poskytovateľ môže tiež po zverejnení výzvy zmeniť formálne náležitosti výzvy. Informáciu o 

zmene formálnych náležitostí a zdôvodnenie tejto zmeny zverejní poskytovateľ na svojom 

webovom sídle.  

“Zmeny vo formálnych náležitostiach je poskytovateľ/RO oprávnený vykonať aj po uzavretí 

výzvy, pričom aj v prípade takýchto zmien je RO povinný posudzovať ich dopad z hľadiska 

zachovania princípov transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a primeranosti. Uvedené 

znamená, že akákoľvek zmena formálnych náležitostí výzvy nemôže mať za následok to, že by 

sa rozšíril alebo zúžil potenciálny okruh dotknutých žiadateľov alebo by sa takou zmenou 

zasiahlo do práv a povinností potenciálnych alebo zúčastnených žiadateľov v rámci výzvy. RO 

nie je povinný predĺžiť termín na predkladanie ŽoNFP s výnimkou zmeny v adrese miesta, kam 

majú byť doručené ŽoNFP. RO v takomto prípade predĺži výzvu primerane zmene miesta na 

predkladanie ŽoNFP; RO je povinný predĺžiť výzvu minimálne o 7 pracovných dní. RO nie je 

oprávnený skrátiť dĺžku vyhlásenia výzvy.”108  

„V prípade výziev, ktoré boli vyhlásené vo forme otvorenej výzvy, RO určí vo vzťahu k akým 

ŽoNFP sa bude zmena výzvy aplikovať. Zmena sa môže týkať len ŽoNFP predložených 

po zverejnení zmeny alebo sa vzťahuje aj na ŽoNFP predložené pred zmenou výzvy, o ktorých 

RO ešte nerozhodol do dátumu vykonania zmeny. RO tak môže operatívne reagovať na externé 

zmeny, ktoré sa môžu vyskytnúť počas celej dĺžky trvania otvorenej výzvy. Ak RO rozhodne, 

že zmena sa týka aj ŽoNFP predložených pred vykonaním zmeny109, lehota na 

                                                           
108 Systém riadenia ESIF, str. 86.  
109 Takúto zmenu možno vykonať len s obmedzeniami, ktoré sa týkajú nemožnosti odoberať Typy aktivít, 

Merateľné ukazovatele, Skupiny oprávnených výdavkov, Oprávnené miesta realizácie, Oprávnené právne formy 

žiadateľa, Oprávnené cieľové skupiny, Špecifické polia, Typ partnerstva, Relevanciu k RIUS a CLLD, Schémy 

štátnej pomoci. V takom prípade je potrebné vypracovať zo strany žiadateľa novú ŽoNFP. 
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zmenu/doplnenie žiadosti o NFP nesmie byť kratšia ako 7 pracovných dní od doručenia 

písomnej informácie o možnosti vykonania zmeny/doplnenia ŽoNFP žiadateľovi.“110  

Zrušenie výzvy 

V súlade s § 17 ods. 6 poskytovateľ, v ktorého mene koná RO, výzvu zruší, ak dôjde k 

podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku alebo ak z objektívnych dôvodov nie je 

možné financovať projekty na základe výzvy. „RO je oprávnený zrušiť výzvu, a to až do 

okamihu vydania prvého rozhodnutia o ŽoNFP (relevantné pre prípady výziev, ktoré boli 

vyhlásené vo forme uzavretej výzvy), resp. do doby, kým nenastala skutočnosť, na základe 

ktorej má byť výzva uzavretá (relevantné pre prípady výziev, ktoré boli vyhlásené vo forme 

otvorenej výzvy). Povinnou súčasťou informácie o zrušení výzvy sú aj dôvody jej zrušenia. RO 

je oprávnený zrušiť výzvu iba v prípade, ak je objektívne nemožné (z dôvodu legislatívnej 

alebo neodstrániteľnej prekážky, ktorú nebolo možné predvídať v čase vyhlásenia výzvy ani 

pri všetkej vynaloženej starostlivosti) pristúpiť k schváleniu ŽoNFP a následnému 

financovaniu projektov, alebo je nevyhnutná taká zmena podmienok poskytnutia príspevku, 

ktorá znamená podstatnú zmenu týchto podmienok a nie je možná v súlade s podmienkami 

poskytnutia príspevku. 

Ak dôjde k zrušeniu výzvy, ktorá bola vyhlásená vo forme uzavretej výzvy, RO vráti ŽoNFP 

predloženú do dátumu zrušenia výzvy žiadateľovi. Ak dôjde k zrušeniu výzvy, ktorá bola 

vyhlásená vo forme otvorenej výzvy, RO buď vráti ŽoNFP predloženú do dátumu zrušenia 

výzvy žiadateľovi alebo o ŽoNFP predložených do dátumu zrušenia výzvy rozhodne. RO 

rozhodne o ŽoNFP predloženej do zrušenia výzvy, ak je možné rozhodnúť o ŽoNFP podľa 

podmienok poskytnutia príspevku platných ku dňu predloženia ŽoNFP. 

Zmena a zrušenie výzvy podlieha zverejneniu na webovom sídle RO v rozsahu uvedenom  

v Systéme riadenia ESIF. Súčasťou informácie o zmene alebo zrušení výzvy je vždy aj 

zdôvodnenie vykonanej zmeny/zrušenia. RO zmenu a zrušenie výzvy zároveň zaznamená 

v ITMS2014+ a po jej zadaní a aktivovaní v ITMS2014+ je táto automaticky umiestňovaná aj 

na webovom sídle www.partnerskadohoda.gov.sk. Zmeny, ktoré nepredstavujú zmenu výzvy v 

systéme ITMS2014+ (napr. ak ide len o formálne zmeny), je možné  zaznamenať v spise výzvy, 

kde sa uvedú príslušné zmeny. Dokument, opisujúci zmeny je možné publikovať aj verejnosti 

ako prílohu výzvy na verejnej časti ITMS2014+.“111 

                                                           
110 Systém riadenia ESIF, str. 87. 
111 Systém riadenia ESIF, str. 88. 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
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7.9 Vyhlásené, plánované výzvy a výzvy podľa oblasti 
záujmu 

Pre programové obdobie 2014 – 2020 sú vyhlásené výzvy v rámci nasledujúcich operačných 

programov (ďalej len „OP“): 

 OP Kvalita životného prostredia, 

 OP Výskum a inovácie, 

 OP Ľudské zdroje, 

 OP Integrovaná infraštruktúra, 

 OP Efektívna verejná správa, 

 Integrovaný regionálny operačný program, 

 OP Technická pomoc, 

 OP Rybné hospodárstvo. 

Vyhlásené výzvy 

„Prostredníctvom aplikácie ITMS2014+ si potencionálni žiadatelia môžu pozrieť vyhlásené 

výzvy zo všetkých operačných programov a žiadať o finančné prostriedky z eurofondov. 

Aplikácia ITMS2014+ zároveň slúži na projektové riadenie a monitorovanie podporených 

projektov. 

Plánované výzvy 

Zoznam plánovaných výziev predstavuje indikatívny ročný harmonogram vyhlasovania výziev 

za konkrétny operačný program. Takýto harmonogram má povinnosť vypracovať každý 

riadiaci orgán za svoj operačný program. Zoznam plánovaných výziev žiadateľovi o 

finančný príspevok poskytuje bližšiu informáciu o jednotlivých plánovaných výzvach, ich 

zameraní, ich plánovanom termíne vyhlásenia, oprávnených aktivitách a pod. Žiadateľ o 

finančný príspevok si na základe zoznamu plánovaných výziev vie identifikovať pre neho 

zaujímavú plánovanú výzvu, t.j. ešte pred jej oficiálnym vyhlásením. Plánované výzvy sú 

prístupné cez aplikáciu ITMS2014+ na stránke www.partnerskadohoda.gov.sk alebo priamo na 

www.itms2014.sk cez vyhľadávač grantov.  

Výzva podľa oblasti záujmu 

http://www.itms2014.sk/
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Potencionálni žiadatelia môžu hľadať vhodnú výzvu podľa ich oblasti záujmu. Oblasti záujmu 

predstavujú vyhľadávanie v rámci plánovaných a aj vyhlásených výziev na základe tzv. 

kľúčových slov. 

Kľúčové slová predstavujú slová, slovné spojenia a pojmy, ktoré jednoduchým a popisným 

spôsobom žiadateľom o finančné prostriedky približujú zameranie výzvy. Napríklad slová ako 

"zatepľovanie", "kanalizácia", "budovanie kanalizácie", "rekonštrukcia strechy" a pod. 

 Vyhlasovatelia výziev majú možnosť v ITMS2014+ každú výzvu "oheslovať" kľúčovými 

slovami. 

 ITMS2014+ na základe zhody vyhľadávaného reťazca a kľúčových slov uvedených na 

výzvach používateľovi ponúkne relevantné operačné programy a relevantné plánované a 

vyhlásené výzvy. Týmto spôsobom žiadateľ o finančný príspevok vie 

jednoduchšie identifikovať vhodné operačné programy a výzvy, ktoré by sa mali zhodovať s 

jeho plánovanými aktivitami.“112 

Výzva na predloženie projektového zámeru 

Pred vyhlásením výzvy môže poskytovateľ vyhlásiť výzvu na predkladanie projektových 

zámerov. Projektovým zámerom je súhrn informácií o projekte alebo viacerých projektoch 

požadovaných vo výzve na predkladanie projektových zámerov, ktorý žiadateľ navrhuje na 

realizáciu v prípade schválenia žiadosti. „Výzva na predkladanie projektových zámerov je 

možnosťou, ktorú RO môže, ale nemusí využiť s ohľadom na charakter podporovaných 

projektov, časové možnosti, ako aj administratívnu a finančnú náročnosť vypracovania ŽoNFP. 

Projektové zámery majú v niektorých prípadoch potenciál prispieť k efektívnejšiemu výberu 

ŽoNFP a zároveň umožnia žiadateľom na základe záverov uvedených v hodnotiacej správe 

zvážiť následné zapojenie sa do výzvy  predložením ŽoNFP. 

Výzva na predkladanie projektových zámerov slúži na prvotnú identifikáciu projektov, ktoré 

budú po dopracovaní podľa podmienok stanovených vo výzve predložené ako ŽoNFP. RO 

vyhlási výzvu na predkladanie projektových zámerov zverejnením na webovom sídle RO 

(výzvy na predkladanie projektových zámerov sa neevidujú v ITMS2014+). RO je povinný 

pred vyhlásením výzvy na predkladanie projektových zámerov vykonať kontrolu jej správnosti 

a kompletnosti, pričom vzor113 kontrolného zoznamu k návrhu výzvy na predkladanie 

projektových zámerov vydáva CKO. RO je povinný pred vyhlásením výzvy na predkladanie 

projektových zámerov zaslať ju na predchádzajúce posúdenie CKO v súlade s relevantnými 

                                                           
112 Dostupné na: www.partnerskadohoda.sk  
113 Vzor CKO č. 17 - Kontrolný zoznam k návrhu výzvy na predkladanie projektových zámerov/výzvy/vyzvania 

http://www.partnerskadohoda.sk/
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ustanoveniami Systému riadenia ESIF114, ktoré sa na výzvu na predkladanie projektových 

zámerov aplikujú v plnom rozsahu115.“116 

Náležitosti výzvy na predkladanie projektového zámeru 

Z projektového zámeru musí byť zrejmé najmä kto predkladá projektový zámer, na realizáciu 

akého projektu má byť príspevok poskytnutý, kto bude realizovať projekt a aké ciele budú 

realizáciou projektu dosiahnuté. „Na náležitosti výzvy na predkladanie projektových zámerov 

a postupu pred jej vyhlásením sa primerane vzťahujú ustanovenia § 17 ods. 2 až 5 ZoNFP, 

pričom vzor výzvy na predkladanie projektových zámerov je totožný so vzorom výzvy117, ktorý 

vydáva CKO.“118 Výzva na predkladanie projektových zámerov sa formálne nelíši od výzvy na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP. 

„RO vo výzve na predkladanie projektových zámerov vymedzí, aký rozsah informácií 

a dokumentácie je potrebný za účelom vykonania posúdenia projektového zámeru, pričom RO 

nie je povinný využiť všetky podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo vzore výzvy119, 

ktorý vydáva CKO.  

Ukončenie výzvy na predkladanie projektových zámerov 

V prípade otvorených výziev na predkladanie projektových zámerov, RO zverejní na svojom 

webovom sídle informáciu o tom, že plánuje ukončiť výzvu na predkladanie projektových 

zámerov z dôvodu blížiaceho sa vyčerpania alokácie. RO zverejňuje informáciu o tejto 

skutočnosti v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr mesiac pred plánovaným uzavretím 

výzvy. RO zároveň priebežne zverejňuje informáciu o tom, že dopyt predložených ŽoNFP 

(v rámci následne vyhlásených výziev) dosiahol indikatívnu alokáciu, resp. aktuálne voľnú časť 

indikatívnej alokácie z dôvodu, aby sa mohli žiadatelia efektívne rozhodovať pri predkladaní 

projektových zámerov.“120 

                                                           
114 Odseky 3 až 13 kapitoly 3.1.1 Systému riadenia ESIF. 
115 Pred zaslaním finálneho návrhu výzvy na CKO a gestorom HP musí byť v prípade relevancie k Stratégii 

výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3) predložený konsolidovaný zámer výzvy spoločne 

s rizikovou analýzou na posúdenie stálej komisii; v rámci OP Výskum a inovácie sa predkladá konsolidovaný 

zámer výzvy, podľa relevancie, aj Rade Technologickej agentúry alebo Rade Výskumnej agentúry (výsledky 

posúdenia nemajú vplyv na rozhodovaciu právomoc RO a jeho zodpovednosť za implementáciu OP v súlade 

s platnou legislatívou EÚ). Relevantnosť iných OP k RIS3 bude určená na základe schválených plánov 

vyhlasovania výziev a vyzvaní pre nasledujúci rok stálou komisiou najneskôr do konca roka pre rok nasledujúci; 

v prípade aktualizácie plánov vyhlasovania výziev a vyzvaní v priebehu roka sa stála komisia vyjadrí 

k zmeneným alebo novo navrhnutým výzvam a vyzvaniam do mesiaca od dátumu schválenia tejto aktualizácie. 

Pri posudzovaní návrhu sa vyjadrujú len tí členovia stálej komisie, ktorí nie sú zainteresovaní na posudzovanom 

návrhu, aby sa vylúčilo riziko možného konfliktu záujmov. 

116 Systém riadenia ESIF, str. 88. 
117 Vzor CKO č. 7 - Výzva na predkladanie projektových zámerov/výzva/vyzvanie. 
118 Systém riadenia ESIF, str. 89. 
119 Vzor CKO č. 7 - Výzva na predkladanie projektových zámerov/výzva/vyzvanie. 
120 Systém riadenia ESIF, str. 89. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/292/20180501#paragraf-17.odsek-2
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Doplnenie projektového zámeru 

Ak vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti projektového zámeru alebo jeho príloh, 

poskytovateľ tieto pochybnosti oznámi žiadateľovi a vyzve ho, aby sa k nim vyjadril; 

poskytovateľ určí primeranú lehotu na vyjadrenie, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných 

dní od doručenia oznámenia poskytovateľa. Ak sa žiadateľ nevyjadrí v lehote podľa prvej vety 

alebo existujú iné dôvody na zastavenie konania poskytovateľom podľa § 20 ods. 1 ZoNFP, 

poskytovateľ postupuje primerane v zastavení konania podľa § 20 ZoNFP. Poskytovateľ po 

predložení projektového zámeru hodnotením zisťuje, či projektový zámer spĺňa podmienky 

určené vo výzve na predkladanie projektového zámeru. 

 

 Hodnotenie projektového zámeru a hodnotiaca správa 

Po zhodnotení projektového zámeru poskytovateľ vypracuje hodnotiacu správu o projektovom 

zámere, ktorá obsahuje informáciu o tom, či projektový zámer spĺňa alebo nespĺňa podmienky 

určené vo výzve na predkladanie projektového zámeru. Hodnotiaca správa môže obsahovať aj 

odporúčania pre zapojenie partnera, užívateľa alebo iných osôb do prípravy a realizácie 

projektu alebo ďalšie odporúčania týkajúce sa prípravy a realizácie projektu. Poskytovateľ 

doručí hodnotiacu správu žiadateľovi. Ak poskytovateľ určí hodnotiacu správu ako ďalšiu 

podmienku poskytnutia príspevku vo výzve podľa § 17 ods. 4 ZoNFP, hodnotiaca správa je 

prílohou k žiadosti. 

 

7.10 Záver  

Výzva je vyzvaním pre potencionálnych žiadateľov o NFP, ktorej zákonné náležitosti stanovuje 

§ 17 zákona č. 292/2014 Z. z. . Poskytovateľ/RO/SO výzvu môže meniť aj počas jej vyhlásenia, 

pokiaľ nejde o zmenu podstatných náležitostí. Ak sa menia podstatné náležitosti, poskytovateľ 

výzvu zruší. Podľa časovej účinnosti rozlišujeme výzvy vyhlásené a plánované. Výzvy je tiež 

možné roztriediť podľa oblasti záujmu, napríklad ak chce žiadateľ o NFP získať príspevok na 

vzdelávanie dospelých, vyhľadávač na stránke http://www.partnerskadohoda.gov.sk/premente-

svoj-plan-na-projekt/ mu umožní nájsť výzvu zameranú na vzdelávanie dospelých. Špeciálnymi 

druhmi výziev sú výzvy výber odborných hodnotiteľov a pre finančné nástroje. Predkladaniu 

výziev môže predchádzať výzva na predloženie projektových zámerov. 

                                                           

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/292/20180501#paragraf-17.odsek-4
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/premente-svoj-plan-na-projekt/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/premente-svoj-plan-na-projekt/
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8. Finančná kontrola 

 

Pri poskytovaní nenávratných finančných príspevkov z EŠIF je potrebné sa venovať aj 

negatívnym javom, ktoré môžu čerpanie týchto finančných prostriedkov obmedziť alebo úplne 

mu zamedziť. Proces poskytovania NFP má svoje zákonné pravidlá a aj napriek značnej miere 

jeho zložitosti, je potrebné zákonne podmienky tohto procesu rešpektovať. Nedostatky pri 

realizácií projektu môžu mať pre žiadateľa nežiadúce následky. Nenaplnenie MU projektu, 

chyby pri verejnom obstarávaní tovarov a služieb potrebných na realizáciu projektu, či 

jednoducho povedané všetky úkony a procesy v rozpore zo zmluvou o NFP a všeobecne 

záväznými právnymi predpismi sa zhmotnia v nezrovnalostiach. Z uvedeného vystáva 

kompetenčná otázka, kto a ako kontroluje čerpanie eurofondov?  

Finančná kontrola121 predstavuje legálnu definíciu, ktorú v právnom poriadku Slovenskej 

republiky nájdeme v právnej úprave zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 

a zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZFK“). Podľa § 2 písm. b) ZFK sa pod 

finančnou kontrolou rozumie „súhrn činností zabezpečujúcich overovanie hospodárnosti, 

efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením, 

v ich priebehu a až do ich konečného vysporiadania, zúčtovania, dosiahnutia a udržania 

výsledkov a cieľov finančných operácií alebo ich častí“. 

„Finančná kontrola je nástroj orgánu verejnej správy, ktorým zabezpečuje efektívne finančné 

riadenie prostredníctvom overovania finančných operácií alebo ich častí.“122 

Základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly a auditu podľa ZFK nie je 

možné použiť na kontrolu a audit, ktoré sú vykonávané podľa osobitných predpisov, ako 

napríklad zákon  č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 

                                                           
121 Bližšie pozri: SIDÁK, M., DURAČINSKÁ, M. a kol.: Finančné právo. 2. vydanie. Bratislava : C.H. Beck, 

2014, str. 96-111.    
122 ZACHARIDESOVÁ, V.: Zákon o finančnej kontrole a audite. Komentár. 1. vydanie. Bratislava: Wolters 

Kluwe s.r.o., 2016, str. 14. 
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540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona 

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a iné.  

V pôsobnosti tohto zákona je predovšetkým kontrola finančných operácií alebo ich častí, ktoré 

sú uskutočňované z verejných financií. Podľa § 6 ods. 4 ZFK orgán verejnej správy finančnou 

kontrolou overuje, v súlade s cieľmi  finančnej kontroly a podľa povahy každej finančnej 

operácie alebo jej časti, jej súlad s 

a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok, 

b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom roku 

podľa písmena a), ak financovanie finančnej operácie alebo jej časti neskončí v príslušnom 

rozpočtovom roku a ide o realizáciu verejného obstarávania; to platí, ak je orgánom verejnej 

správy štátna rozpočtová organizácia, 

 

c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika 

viazaná, 123a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo 

zahraničia, 

d) zmluvami124 uzatvorenými orgánom verejnej správy, 

e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov,125 

f) vnútornými predpismi alebo 

                                                           
123 Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších 

predpisov, Dohoda medzi Európskou úniou, Islandom, Lichtenštajnským kniežatstvom a Nórskym kráľovstvom o 

finančnom mechanizme EHP na obdobie rokov 2009 – 2014 (Ú. v. EÚ L 291, 9. 11. 2010), Dohoda medzi 

Nórskym kráľovstvom a Európskou úniou o nórskom finančnom mechanizme na obdobie rokov 2009 – 2014 (Ú. 

v. EÚ L 291, 9. 11. 2010), Zmluva o Európskej únii, Zmluva o fungovaní Európskej únie, nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú 

na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26. 10. 2012) 

v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho 

fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) 

v platnom znení, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 215/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa stanovujú 

pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné 

ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, 

Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým 

sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, 

Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde v súvislosti s metodikami poskytovania podpory na 

riešenie zmeny klímy, určovaním čiastkových cieľov a zámerov vo výkonnostnom rámci a nomenklatúrou 

kategórií intervencií pre európske štrukturálne a investičné fondy (Ú. v. EÚ L 69, 8. 3. 2014) v platnom znení, 

zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
124 Napríklad Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov. 
125 Napríklad Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
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g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v písmenách a) až f). 

Z uvedeného znenia § 6 ods. 4 ZEK je finančná kontrola právnym inštitútom, ktorého 

pôsobnosť sa vzťahuje aj na kontrolu finančných záujmov Európskej únie na území Slovenskej 

republiky, čo implikuje jednoznačný záver, že ustanovenia ZEK sa používajú aj na kontrolu 

Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Predmetné ustanovenie zároveň predstavuje 

implementáciu ustanovenia čl. 74 všeobecného nariadenia upravujúceho  povinnosť každého 

členského štátu zabezpečiť právne prostried 

ky, ktorými bude realizovať riadenie kontroly a auditu, nakoľko práve členské štáty nesú 

zodpovednosť za takéto riadenie v súlade s pravidlami ustanovených v Nariadení Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z  25. októbra 2012 , o rozpočtových pravidlách, 

ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 

1605/2002 (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“)126 a pravidlami stanovenými pre 

jednotlivé fondy. Rovnako sú členské štáty povinné zabezpečiť súlad systému riadenia kontroly 

programov s pravidlami pre jednotlivé fondy, s cieľom účinného fungovania systému kontroly 

vytvorených vnútroštátnym právom so systémom vytvoreným na pôde EU. Táto povinnosť 

zaväzuje členské štáty vytvoriť systém kontroly EŠIF, ktorý bude vychádzať z požiadaviek 

kladených na jednotlivé fondy.  

Slovenská legislatíva inšpirujúc sa kontrolnými mechanizmami stanovenými v nariadení 

o rozpočtových pravidlách zavádza rovnaký systém kontroly na celú finančnú kontrolu 

verejných financií, bez ohľadu, či ide o finančné prostriedky podľa zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „ZoRP“) alebo ide o finančné prostriedky podľa §2 písm. e) 

ZFK.  Podľa § 2 písm. e) ZFK sú „verejnými financiami finančné prostriedky podľa osobitného 

                                                           
126 V prvej časti Hlave I. Kapitola 7 s názvom Zásada riadneho finančného hospodárenia nariadenia 

o rozpočtových pravidlách sú stanovené pravidlá pre riadne finančné hospodárenie, ktoré sú do ZFK plne prebraté. 

Predovšetkým článok ? nariadenia o rozpočtových pravidlách stanovuje Zásady hospodárnosti, efektívnosti 

a účinnosti, ktoré nájdeme rovnako definované aj v § 2 ZFK. V otázke pôsobnosti predmetného nariadenia 

o rozpočtových pravidlách je v čl. 175 nariadenia o rozpočtových pravidlách stanovené:  „Pokiaľ nie je v tejto 

hlave ustanovené inak, na výdavky, ktoré vynaložili orgány a subjekty uvedené v nariadení Rady (ES) č. 1698/2005 

z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre 

rozvoj vidieka (EPFRV) (25), nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o 

Európskom fonde regionálneho rozvoja (26), nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 z 5. 

júla 2006 o Európskom sociálnom fonde (27), nariadení Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa 

ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a 

Kohéznom fonde (28), nariadení Rady (ES) č. 1084/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond (29), 

nariadení Rady (ES) č. 1198/2006 z 27. júla 2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (30), a fondy v 

oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti vrátane fondov v rámci programu „Solidarita a riadenie migračných 

tokov“ spravované v rámci zdieľaného hospodárenia podľa článku 59 (ďalej len „fondy“), a na ich príjmy sa 

uplatňuje prvá a tretia časť.“ Predmetné ustanovenie predstavuje zákonné zmocnenie na aplikáciu prvej a tretej 

časti nariadenia o rozpočtových pravidlách aj na EŠIF.  
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predpisu, finančné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv, 

ktorými je Slovenská republika viazaná, finančné prostriedky z rozpočtov členských štátov 

Európskej únie a finančné prostriedky z rozpočtov iných štátov ako členských štátov Európskej 

únie určené na financovanie alebo spolufinancovanie programov Európskej únie; verejnými 

financiami sú aj vlastné finančné prostriedky osoby určené na financovanie programov 

realizovaných na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, 

alebo určené na spolufinancovanie programov Európskej únie.“ 

 Uvedeným osobitným predpisom je už uvádzaný ZoRP, kde podľa § 2 písm. a) ZoRP 

sú verejnými prostriedkami finančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické osoby 

verejnej správy; verejnými prostriedkami sú aj prostriedky Európskej únie a odvody Európskej 

únii, a následne podľa § 2 písm. e) ZoRP prostriedkami Európskej únie sú finančné prostriedky 

poskytnuté Slovenskej republike z rozpočtu Európskej únie, ktoré sa v Slovenskej republike 

poskytujú prostredníctvom certifikačného orgánu alebo Ministerstva pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka Slovenskej republiky, a podľa § 2 písm. f)  ZoRP odvodmi Európskej únii sú 

finančné prostriedky odvádzané Slovenskou republikou do rozpočtu Európskej únie. Z pohľadu 

potrieb finančnej kontroly je ešte nemenej dôležité spomenúť ustanovenie § 35a ZoRP podľa 

ktorého sa za verejné prostriedky považujú aj finančné prostriedky, ktoré poskytuje subjekt 

verejnej správy právnickej osobe alebo fyzickej osobe, až do ich použitia na určený účel, a to 

aj vtedy, ak sa poskytujú prostredníctvom inej právnickej osoby.  

ZKF pri definovaní verejných financií odkazuje na ZoRP, ktorý jednoznačne v § 2 ods. 

písm. a) zahŕňa do skupiny verejných prostriedkov aj finančné prostriedky EU napriek 

skutočnosti, že ZFK v § 2 písm. e) definuje verejné financie ako finančné prostriedky z 

rozpočtov členských štátov Európskej únie a finančné prostriedky z rozpočtov iných štátov ako 

členských štátov Európskej únie určené na financovanie alebo spolufinancovanie programov 

Európskej únie. Na základe uvedeného je evidentné, že finančné prostriedky čerpané z EŠIF 

spadajú pod finančnú kontrolu podľa ZFK.  

V rámci kontrolných mechanizmov orgánov verejnej moci  je ešte potrebné zohľadniť kontrolu 

vykonávanú Najvyšším kontrolným úradom SR v režime právnej úpravy zákona č. 39/1993 

o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o NKU“),  kontrolu vykonávanú Úradom vlády Slovenskej republiky a inými orgánmi 

štátnej správy podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o kontrole v štátnej správe“). 
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Podľa § 6 zákona o kontrole v štátnej správe inými orgánmi štátnej správy podľa tohto zákona 

sú: a) ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, b) orgány miestnej štátnej správy, 

c) ďalšie orgány štátnej správy, ak to ustanovuje osobitný predpis. Iné orgány štátnej správy 

vykonávajú kontrolu v rozsahu svojej pôsobnosti v kontrolovaných subjektoch podľa 

osobitných predpisov. 127 No z pohľadu vzájomného vzťahu ZFK a zákona o kontrole v štátnej 

správe je relevantný § 6 ods. 3 zákona o kontrole v štátnej správe, nakoľko stanovuje, že 

pôsobnosť orgánov kontroly podľa ZFK má svoj vlastný právny režim, ktorý je nezávislý od 

zákona o kontrole v štátnej správe. Preto je potrebné uviesť, že kontrola verejných financií 

podľa ZFK je relatívne nezávislá od kontroly vykonávanej prostredníctvom zákona o NKU 

a zákona o kontrole v štátnej správe. Táto skutočnosť nebráni v poskytovaní si vzájomnej 

súčinnosti kontrolných orgánov pri výkone kontroly  v systéme riadenia kontroly podľa 

všetkých troch predmetných zákonov128.  

8.1 Ciele finančnej kontroly 

ZFK do nášho právneho poriadku natrvalo udomácňuje legálne pojmy ako finančné riadenie a 

finančné operácie vo vzťahu k pojmu verejné financie.  

Finančné riadenie predstavuje výkon činností orgánu verejnej správy, ktorými v rozsahu 

svojich právomocí príslušný orgán zabezpečuje: 

a. riadenie rizika a finančnú kontrolu tak, aby sa vo verejnej správe predchádzalo 

porušovaniu ZFK, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho 

vykonanie, osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská 

republika viazaná, a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné 

prostriedky zo zahraničia, 

b. hospodárnu, efektívnu, účinnú a účelnú realizáciu finančnej operácie alebo jej časti, 

                                                           
127 Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 128/2002 

Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 534/2003 Z. z., zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa 

dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o 

ovzduší), zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2003 

Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 
128 Napríklad  ZFK v § 2 písm. i ) definuje prizvanú osobu zamestnanca iného orgánu verejnej správy, zamestnanec 

právnickej osoby, cudzinca a iná fyzická osoba, ak ich orgán verejnej správy prizval na vykonanie administratívnej 

finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste alebo auditu, kde takouto osobou môže byť aj zamestnanec 

Najvyššieho kontrolného úradu SR.  
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c. overovanie plnenia podmienok na poskytovanie a používanie verejných financií, 

d. vykonanie alebo pokračovanie finančnej operácie alebo jej časti, len ak je v súlade s § 

6 ods. 4 ZFK129.  

e. spoľahlivosť výkazníctva vrátane vytvárania a uchovávania overiteľného záznamu o 

finančnej operácii alebo jej časti, 

f. správnosť a úplnosť informácií o vykonávanej finančnej operácii alebo jej časti, 

g. ochranu majetku v správe alebo vo vlastníctve orgánu verejnej správy, 

h. predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam, ich odhaľovanie a zabezpečenie nápravy, 

i. zavedenie a dodržiavanie pravidiel a postupov na účely zamedzenia a predchádzania 

korupcii, 

j. monitorovanie a hodnotenie činností vykonávaných orgánom verejnej správy s cieľom 

získavania informácií o nich, posudzovania úrovne ich vykonávania, oznamovania 

nedostatkov zistených v činnostiach vykonávaných orgánom verejnej správy a ich 

odstraňovanie, 

k. vylúčenie zásahov smerujúcich k ovplyvňovaniu zamestnancov vykonávajúcich 

finančnú kontrolu, 

l. prijatie opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku 

zistených oprávnenou osobou, Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky, 

Európskou komisiou, Európskym dvorom audítorov alebo inými orgánmi, ktoré majú 

oprávnenie na výkon kontroly alebo auditu vrátane uplatnenia opatrení proti 

zamestnancom zodpovedným za zistené nedostatky podľa predpisov pracovného práva 

                                                           
129 Podľa § 6 ods. 4 ZFK orgán verejnej správy finančnou kontrolou overuje, v súlade s cieľmi finančnej 

kontroly a podľa povahy každej finančnej operácie alebo jej časti, jej súlad s 

a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok, 

b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom roku podľa písmena 

a), ak financovanie finančnej operácie alebo jej časti neskončí v príslušnom rozpočtovom roku a ide o realizáciu 

verejného obstarávania; to platí, ak je orgánom verejnej správy štátna rozpočtová organizácia, 

c) osobitnými predpismi (napríklad ZoRP) alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika 

viazaná, a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia, 

d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy na základe Občianskeho zákonníka alebo Obchodného 

zákonníka (medzi takéto zmluvy patrí aj zmluva o NFP), 

e) rozhodnutiami vydanými na základe napríklad zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v 

znení neskorších predpisov, zákona č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov, zákon 

č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení 

neskorších predpisov,  zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a iné.  

f) vnútornými predpismi alebo 

g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v písmenách a) až f). 
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a splnenie opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin 

ich vzniku (ďalej len „splnenie prijatých opatrení“).130 

Pri finančnom riadení, orgán verejnej správy má povinnosť určiť pri poskytovaní a použití 

verejných financií podmienky, prostredníctvom ktorých zabezpečí hospodárne, efektívne, 

účinné a účelové hospodárenie s verejnými financiami. Fungovanie systému finančného 

riadenia zabezpečuje, že podľa uvedených zásad sa finančné operácie s verejnými financiami 

použijú v súlade s princípom hospodárnosti. „Každá finančná operácia musí byť overovaná s 

prihliadnutím na jej hospodárnosť. Orgán verejnej správy, ale aj právnické a fyzické osoby, 

ktorým bola napr. poskytnutá dotácia alebo nenávratný finančný príspevok musia pri nakladaní 

s verejnými prostriedkami zachovávať princíp hospodárnosti.“  

 „Princíp hospodárnosti je zachovaný pokiaľ sa tovary, práce alebo služby obstarajú v 

správnom čase, vo vhodnom množstve a kvalite za najlepšiu cenu. Zamestnanec overujúci pri 

základnej finančnej kontrole hospodárnosť finančnej operácie musí posúdiť, či množstvo tovaru 

alebo rozsah služieb nie je vo vzťahu k účelu finančnej operácie v značnom nepomere. Zároveň 

tovary, práce alebo služby majú byť obstarané v takom čase, v ktorom je možné dosiahnuť 

zamýšľaný účel finančnej operácie, napríklad, ak je cieľom finančnej operácie vyškoliť určitý 

počet zamestnancov a na vyškolenie sú potrebné didaktické prostriedky alebo zariadenie 

školiacej miestnosti, správny čas obstarania takýchto pomôcok je na začiatku prebiehania 

školenia a nie mesiac pred ukončením vzdelávacích aktivít a podobne.“ 131 

Odraz finančného riadenia orgánu verejnej správy je možné pozorovať v § 6 ods. 3 ZFK 

stanovených cieľoch finančnej kontroly zabezpečujúce predovšetkým:  

a) dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými 

financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti, 

b) dodržiavanie rozpočtu orgánu verejnej správy, 

c) dodržiavanie tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho 

vykonanie, osobitných predpisov, medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika 

viazaná, a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo 

zahraničia, rozhodnutí vydaných na základe osobitných predpisov alebo vnútorných predpisov, 

d) dodržiavanie uzatvorených zmlúv orgánom verejnej správy, 

e) dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií, 

                                                           
130 Ustanovenie § 5 ods. 1 ZFK  
131 Dôvodová správa k návrhu ZFK (ďalej len „Dôvodová správa“)  – Osobitná časť, str. 10, 

 Dostupné online dňa 14.06.2018: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=417949 

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=417949
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f) správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti, spoľahlivosť 

výkazníctva, 

g) ochranu majetku v správe alebo vo vlastníctve orgánu verejnej správy, 

h) predchádzanie podvodom, nezrovnalostiam a korupcii, 

i) včasné a spoľahlivé informovanie štatutárneho orgánu verejnej správy o úrovni 

hospodárenia s verejnými financiami a o vykonávaných finančných operáciách alebo ich 

častiach, 

j) overovanie splnenia prijatých opatrení k nedostatkom zisteným administratívnou finančnou 

kontrolou alebo finančnou kontrolou na mieste, 

k) overovanie ďalších skutočností súvisiacich s finančnou operáciou alebo jej časťou a 

finančným riadením. 

Pri samotnom výkone finančnej kontroly sa overuje každá finančná operácia, ktorou 

podľa § 2 písm. d) ZFK je príjem, poskytnutie alebo použitie verejných financií alebo právny 

úkon alebo iný úkon majetkovej povahy.132 Proces overovania finančných operácií sa podľa 

ZFK aplikuje aj na finančné prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv, 

ktorými je Slovenská republika viazaná – to znamená aj finančné prostriedky poskytnuté na 

základe všeobecného nariadenia, ale aj z Nórskeho a Švajčiarskeho finančného mechanizmu. 

Z pohľadu predmetu skúmania nastoleného v tejto práci sa ďalej obmedzíme len na 

problematiku finančnej kontroly EŠIF, konkrétne finančnej kontroly zmluvy o nenávratnom 

finančnom príspevku (ďalej len „zmluva o NFP“)133.  

Základná požiadavka na finančné riadenie EŠIF je vytvoriť účinné kontrolné mechanizmy, 

ktoré by pri porovnávaní plánovaného a reálneho stavu zabezpečili identifikáciu a nápravu 

možného nepriaznivého stavu pri plnení zmluvy o NFP. Prijímateľ nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len „NFP“) má povinnosť finančné prostriedky mu poskytnuté z EŠIF, použiť 

hospodárne, efektívne, účinne a účelne pri dodržaní legislatívy EÚ a Slovenskej republiky 

a podmienok poskytnutia NFP stanovených zmluvou o NFP, čo korešponduje aj s cieľom 

                                                           
132 „Finančná operácia sa overuje finančnou kontrolou v celom jej priebehu až do momentu dosiahnutia všetkých 

stanovených cieľov alebo splnenia udržateľnosti finančnej operácie alebo jej časti. Finančná operácia sa z 

časového hľadiska môže realizovať vo viacerých fázach, (napríklad pred podpisom zmluvy, pred uskutočnením 

platby, pred vstupom do záväzku, ale aj po vstupe do záväzku) teda finančnú kontrolu je potrebné vykonávať počas 

celej doby trvania finančnej operácie až do naplnenia všetkých podmienok, za ktorých boli verejné financie 

poskytnuté, použité alebo mali byť použité.“ Tamtiež  str. 10. 
133 K problematike zmlúv o nenávratnom finančnom príspevku bližšie pozri: DAŇKO, M., HODOSSY, K.: 

Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku. In. Korupcia interdisciplinárne: Zborník príspevkov z konferencie 

Právo a ekonómia: výzvy a príležitosti, konanej 20. októbra 2017 na pôde Právnickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave. Wolters Kluwer, Bratislava 2017. str. 128-144. 
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finančnej kontroly, nakoľko práve realizáciou finančnej kontroly dokáže Riadiaci  orgán 

predchádzať podvodom a nezrovnalostiam, odhaliť ich a zabezpečiť nápravné opatrenia.  

Zákon o finančnej kontrole rozoznáva tri základné formy kontroly,  

i.) základnú finančnú kontrolu,  

Základnou finančnou kontrolou je orgán verejnej správy povinný overovať  finančné operácie, 

ktoré boli realizované vo vnútri orgánu  verejnej správy bez ohľadu na stupeň riadenia. 134 

ii.)  administratívnu finančnú kontrolu, 

Administratívnu finančnú kontrolu musí orgán verejnej správy vykonávať v prípadoch, že 

poskytuje alebo poskytol verejné financie inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe. 

Poskytnutie verejných financií je časovo vymedzené od momentu uzatvorenia zmluvy alebo 

vydania rozhodnutia o pridelení verejných financií až po ich vyplatenie a splnenie všetkých 

podmienok, na základe ktorých sa verejné financie poskytli. 135 

iii.)  finančnú kontrolu na mieste.  

Finančnú operáciu alebo jej časť je orgán verejnej správy oprávnený overovať aj finančnou 

kontrolou na mieste, v rámci ktorej získava dôkazy, preveruje a zisťuje skutočnosti, ktoré 

považuje za potrebné na účely overenia jej súladu s § 6 ods. 4 ZFK, čo v prípade kontroly 

čerpania finančných prostriedkov z EŠIF, predstavuje aj súlad s konkrétnou zmluvou o NFP. 

136   

Tieto formy finančnej kontroly sa uplatňujú aj pri kontrole EŠIF. Práve predmet a cieľ finančnej 

kontroly je rozhodným kritériom, ktorá forma finančnej kontroly sa uplatní. Predmet finančnej 

kontroly EŠIF je stanovený v Systéme riadenia Európskych štrukturálnych:  

8.2 Finančná kontrola EŠIF  

Dôvodová správa k ZFK odôvodňovala prijatie nového ZFK  potrebou zefektívnenia systému 

verejnej vnútornej kontroly s dôrazom na overovanie a hodnotenie riadiacich procesov a 

všetkých iných činností pri realizácií EŠIF v programovom období 2014-2020, pri realizácií a 

v záujme dosiahnutia cieľov programu ESO, ako aj ostatných cieľov programového vyhlásenia 

                                                           
134 Bližšie pozri § 7 a §20 ZFK. 
135 Dôvodová správa str. 14,  Bližšie pozri § 8 a §20 ZFK.  
136 Bližšie pozri § 9 a 20 ZFK. 
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vlády, tak aby bolo vytvorené dostatočné prostredie, v ktorom sa budú verejné výdavky 

využívať hospodárne, efektívne, účelne a účinne.    

Kontrola projektu pri čerpaní finančných prostriedkov z EŠIF predstavuje súbor činností, 

ktorými RO a ním určené osoby, ktorých prizve na kontrolu, overuje plnenie projektu v súlade 

s pravidlami poskytnutia NFP.  V podstate ide o overovanie plnenia podmienok stanovených v 

Zmluve o NFP a nie len tam. Ako relevantné musíme považovať aj právne akty EU či 

všeobecne záväzné predpisy SR, ktoré stanovujú zákonné podmienky na použitie finančných 

prostriedkov. Následne tak RO musí kontrolovať súlad výdavkov projektu, dokumentácie 

predloženej zo strany prijímateľa s vyššie uvedenými právne záväznými aktmi. Riadiaci orgán 

sleduje z pohľadu finančnej kontroly dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti 

a účelnosti poskytnutého NFP. Z pohľadu sledovania pokroku realizovaného projektu RO musí 

sledovať aj aktivity a výstupy projektu. 

Činnosti vedúce ku kontrole vyššie uvedených skutočností musia byť zaradené do procesu 

kontroly v rámci stanoveného systému kontroly, ktorý môžeme označiť ako finančné riadenie 

projektov realizovaných z EŠIF. Aplikáciou zákonných cieľov finančnej kontroly na kontrolu 

čerpania finančných prostriedkov z EŠIF použitých na konkrétne projekty je nevyhnutné 

vytvoriť kontrolné mechanizmy, ktoré identifikujú reálny stav a porovnajú ho z plánovanými 

hodnotami, čo môže identifikovať nepriaznivý stav pri plnení zmluvy NFP a vytvorí priestor 

pre jeho odstránenie.  

Zavedené mechanizmy kontroly EŠIF by podľa Systému riadenia EŠIF v súlade s článkom 125 

všeobecného nariadenia mali nasmerovať RO pri kontrole projektu na skúmanie:  

a) výdavky projektu vznikli počas obdobia oprávnenosti a došlo k ich vyplateniu;  

b) výdavky projektu sú v súlade so schváleným projektom; 

c) súlad s pravidlami stanovenými v projekte vrátane súladu so schválenou mierou 

spolufinancovania; 

d) súlad s pravidlami oprávnenosti výdavkov na národnej úrovni aj na úrovni EÚ; 

e) adekvátnosť a overiteľnosť podporných dokumentov; 

f) súlad s podmienkami štátnej pomoci/pomoci de minimis a požiadavka na udržateľný 

rozvoj, rovnosť príležitostí a nediskrimináciu; 

g) súlad s pravidlami VO na národnej úrovni aj na úrovni EÚ; 

h) súlad s pravidlami publicity na národnej úrovni aj na úrovni EÚ; 

i) v prípade využitia zjednodušených foriem vykazovania výdavkov súlad vykazovania s 

nastavenými pravidlami; 
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j) fyzický pokrok projektu vo vzťahu k merateľným ukazovateľom projektu a  dátam, ktoré 

sú povinne poskytované na úrovni projektu; 

k) dodržiavanie článku 61 všeobecného nariadenia137(operácie vytvárajúce čistý príjem 

po dokončení) .138 

 

Zákonné ciele finančnej kontroly sa pri čerpaní finančných prostriedkov z EŠIF transformujú 

do požiadavky zabezpečenia hospodárneho, efektívneho, účinného a účelného poskytnutia 

NFP, pričom túto požiadavku je povinný overovať RO. Vynakladanie finančných prostriedkov 

musí byť v súlade so zásadami:  

Hospodárnosť – je také vynaloženie verejných financií na vykonanie činnosti alebo obstaranie 

tovarov, prác a služieb, ktorých dodanie je v správnom čase, vo vhodnom množstve  a kvalite 

za najlepšiu cenu. V prípade aplikácie tejto zásady na projektovej úrovni, prejavuje sa 

v minimalizácií výdavkov nevyhnutných na realizáciu projektu za predpokladu, že sú 

rešpektované ciele projektu a zachovávané aj ostatných podmienok riadneho finančného 

hospodárenia.  

Efektívnosť – prezentuje najvhodnejší vzájomný pomer medzi použitými verejnými 

financiami a dosiahnutými výsledkami. V prípade aplikácie tejto zásady na projektovej úrovni, 

prejavuje sa v snahe maximalizácie dosahovania cieľov vo vzťahu k poskytnutým finančným 

prostriedkom.  

Účinnosť – predstavuje plnenie určených cieľov a dosahovanie plánovaných výsledkov 

vzhľadom na použité verejné financie. Účinnosťou na projektovej úrovni sa chápe vzťah medzi 

plánovanými výstupmi projektu a skutočnými výstupmi projektu.  

Účelnosť – prezentuje vzťah medzi určeným účelom použitia verejných financ a skutočným 

účelom ich použitia. Na úrovni projektu sa účelnosťou rozumie priamo väzba na projekt 

a nevyhnutnosť pre realizáciu projektu.  

Predmetom kontroly EŠIF nie je len finančná kontrola ale kontrola celého projektu. Tak ako aj 

na finančnú kontrolu, ktorú môžeme vnímať  ako časť celkovej kontroly projektu, je na 

                                                           
137 Podľa článku 61 všeobecného nariadenia „čistý príjem“ predstavuje toky hotovosti, ktorú užívatelia platia 

priamo za tovary alebo služby zabezpečené v rámci operácie, ako napríklad náklady, ktoré priamo znášajú 

užívatelia za využívanie infraštruktúry, predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov, alebo platby za služby po 

odpočítaní všetkých prevádzkových nákladov a nákladov na náhradu zariadenia s krátkou životnosťou, ktoré 

vzniknú v priebehu príslušného obdobia. Úspory prevádzkových nákladov, ktoré vznikli počas operácie, sa 

považujú za čistý príjem, ak nie sú kompenzované rovnocenným znížením prevádzkových dotácií. 
138 Systém riadenie EŠIF. Programové obdobie2014-2020. Verzia 9, rok 2019,  str. 117. 
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vykonanie kontroly projektu príslušný RO. Podľa Systému riadenia EŠIF, verzia 9 za kontrolu 

projektu sa považuje súhrn činností RO a ním prizvaných osôb , ktorými sa overuje plnenie 

podmienok poskytnutia príspevku v súlade so zmluvou o NFP, súlad deklarovaných výdavkov 

a ostatných údajov predložených zo strany prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s legislatívou 

EÚ a SR, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, 

dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku realizácie aktivít a  výstupov projektu a 

ďalšie povinnosti stanovené prijímateľovi v zmluve o NFP.  Preto sme názoru, že definovať tie 

časti kontroly projektu, ktoré nespadajú pod finančnú kontrolu je náročné.  

Z  časového hľadiska možno kontrolu EŠIF zaradiť do tzv. štyroch časových období výkonu 

kontroly RO.    

a) Výkon kontroly do predloženia ŽoNFP 

Pred predložením ŽoNFP môže RO, v národných projektoch podľa § 26 zákon o príspevku 

z EŠIF ako aj v projektoch technickej pomoci podľa § 28 toho istého zákona, vykonávať 

kontrolu akejkoľvek predkladanej dokumentácie potenciálnym žiadateľom. Z procesného 

hľadiska je dôležité, aby si postup kontroly RO upravil vo svojom manuály procedúr. Pred 

predložením ŽoNFP  sa vykonáva aj kontrola VO. Zaujímavou skutočnosťou je, že Systém 

riadenia EŠIF verzia 9 výkon kontroly RO pred predložením ŽoNFP nepovažuje za kontrolu 

projektu.  

b) Výkon kontroly od predloženia ŽoNFP do podpisu zmluvy o NFP 

V období od predloženia ŽoNFP do uzatvorenia písomnej zmluvy o NFP, respektíve tomu 

predchádzajúceho rozhodnutia o schválení žiadosti podľa § 16 ods. 2 zákona o príspevku 

z EŠIF, prebieha konanie o žiadosti, konanie o opravných prostriedkoch a vykonávajú sa úkony 

smerujúce k uzatvoreniu zmluvy o NFP. Výsledným dokumentom z konania o žiadosti je 

vydané rozhodnutie uvádzajúce aj všetky identifikované nedostatky z tohto konania. Samotná 

kontrola konania o žiadosti nie je kontrolou projektu, lebo z procesného hľadiska ide de facto 

o konania o opravnom prostriedkom voči rozhodnutiu, ktorým žiadosť o NFP nebola schválená 

podľa § 19 ods. 9 zákona o príspevku EŠIF. Uvedená skutočnosť nebráni tomu, aby aj v tomto 

časovom úseku bola vykonaná základná finančná kontrola RO ako orgánom verejnej správy. 

V tomto prípade ide o kontrolu poskytovateľa NFP a jeho procesu schválenia  (ako aj 

neschválenia ) ŽoNFP jednotlivých žiadateľov.  

c) Výkon kontroly projektu od uzatvorenia písomnej zmluvy o NFP do momentu 

ukončenia realizácie projektu 
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Počas realizácie projektu, (ako aj jeho pozastavenia) sa vykonáva finančná kontrola v súlade s 

ustanoveniami ZFK. Pri poskytnutí finančných prostriedkov prijímateľom sa vykonáva 

administratívna finančná kontrola, alebo podľa potreby finančná kontrola na mieste. Aj v tomto 

časovom úseku je RO povinný, ako orgán verejnej správy,  vykonávať základnú finančnú 

kontrolu, nakoľko pri kontrole čerpanie finančných prostriedkov z EŠIF je nutné kontrolovať 

nie len prijímateľa ale aj poskytovateľa.   

d) Výkon kontroly po ukončení realizácie projektu do skončenia účinnosti zmluvy o NFP 

V časovom úseku po ukončení realizácie projektu do skončenia účinnosti zmluvy o NFP je RO  

oprávnený vykonať kontrolu projektu. Za predpokladu, že na projekt sa vzťahuje v zmysle 

článku 71 všeobecného nariadenia povinnosť  udržateľnosti, RO má povinnosť overiť súlad s 

predmetným článkom všeobecného nariadenia minimálne jednou finančnou kontrolou na 

mieste aj po fyzickom aj finančnom ukončení. Opätovne, tak ako aj v predchádzajúcich 

časových obdobiach uvedených vyššie, RO má oprávnenie vykonať aj ďalšie typy finančnej 

kontroly s predmetom kontroly na základe rozhodnutia RO, v ktorom si tieto predmety kontroly 

určí. Vzhľadom na aplikáciu článku 71 všeobecného nariadenia je potrebné nastaviť procesy, 

ktorými bude môcť RO overiť a dostatočne sa uistiť o splnení podmienok udržateľnosti. Za 

nastavenie takýchto procesov je zodpovedný RO, ktorá ich nastaví v manuáli procedúr. 139 

8.3 Pravidlá uskutočňovania kontroly projektu RO  

RO musí vykonávať kontrolu nezávisle. Nezávislosť a nezaujatosť sa vyžaduje predovšetkým 

od osôb, ktoré sú poverené vykonaním kontroly.    

RO musí určiť útvar, ktorý bude zodpovedný za vykonanie kontroly. Správne určenie útvaru 

RO, ktorý ma vykonať kontrolu je dôležité aj z pohľadu základnej kontroly. Práve 

prostredníctvom základnej kontroly môžeme kontrolovať aj osoby poverené na kontrolu 

projektu. 

RO je povinný poskytnúť na požiadanie informácie z kontroly iným subjektom, ktoré majú 

zákonné oprávnenie tieto informácie požadovať v súvislosti s výkonom ich kontrolnej činnosti 

(napríklad zástupcovia EK, OLAF, CKO atď). Na výkone kontroly projektov sa v rozsahu 

svojich kompetencií podieľajú aj iné subjekty, preto je požiadavka na poskytnutie informácií 

z kontroly legitímnym prejavom zapojenia iných subjektov do kontrolných činností.   

                                                           
139 Systém riadenie EŠIF. Programové obdobie2014-2020. Verzia 9, rok 2019,  str. 123-124. 
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RO je pri vykonávaní oprávnený požiadať o súčinnosť iný subjekt, ktorý má kontrolné 

oprávnenie podľa ZFK alebo osobitných zákonov (napríklad orgány stavebného dozoru). 

Súčinnosť iného subjektu súvisí s kontrolou takých skutočností, na ktorých kontrolu je 

z pohľadu zabezpečenia väčšej miery objektivity potrebné pozvať najme špecializované 

subjekty.  

RO vykonáva kontrolu minimálne dvoma osobami, kontrola je tak vykonávaná v súlade s 

princípom 4 očí. Prostredníctvom uvedeného princípu sa zabezpečuje väčšia miera objektivity 

vykonávanej kontroly a pôsobí aj ako nástroj na predchádzanie vzniku omylov a nedostatkov 

pri samotnom procese kontroly.  

RO je povinný bezodkladne oznámiť relevantné skutočnosti  orgánom činným v trestnom 

konaní, ak zistené skutočnosti dávajú odôvodnenie podozrenie zo spáchania trestného činu. 

Podozrenie musí byť z ohľadom na všetky skutočnosti dostatočne odôvodnené, v opačnom 

prípade by mohlo byť len neželaným zásahom do práv a právom chránených záujmov 

prijímateľov NFP.  

RO je pri výkone kontroly povinný vypĺňať kontrolný zoznam v závislosti od zvoleného 

predmetu kontroly. Kontrolný zoznam je dokument vypracovávaný zamestnancami 

vykonávajúcimi kontrolu počas výkonu kontroly a slúži na to, aby žiadna z požadovaných 

skutočností, ktorú je potrebné overiť nebola pri kontrole opomenutá. Vyplnený kontrolný 

zoznam možno považovať za dokument zachytávajúci spôsob overenia, napríklad žiadosti o 

platbu. Podrobný popis zistených nedostatkov ako aj spôsoby ich zistenia alebo ďalšie 

skutočnosti, ktoré sa pri kontrole vyskytli, alebo boli pri kontrole zohľadnené sa podrobne 

uvádzajú v návrhu (čiastkovej) správy z kontroly, resp. v (čiastkovej) správe z kontroly. 

RO je oprávnený overovať  vybrané skutočnosti aj opakovane, pričom dôvodom pre 

opakovaného overovanie skutočnosti je potreba správneho stanovenia oprávnenosti výdavkov, 

alebo je výkon uvedenej činnosti potrebný z iných relevantných dôvodov (napr. podozrenie z 

nezrovnalosti, žiadosť EK, žiadosť vnútroštátnych orgánov, atď.). 140 

Opätovnú kontrolu nie je potrebné vykonať v prípade, ak sú po skončení kontroly projektu  v 

(čiastkovej) správe z kontroly zistené chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, 

nakoľko k opraveniu týchto chýb sa uskutoční v súlade s ustanovením § 22 ods. 7 ZFK141 

                                                           
140 Systém riadenie EŠIF. Programové obdobie2014-2020. Verzia 9, rok 2019,  str. 131. 
141 Podľa § 22 ods. 7 ZFK Ak sú po skončení administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste a 

auditu zistené chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, čiastková správa alebo správa sa opraví a 
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8.4 Výstup s z kontroly a ukončenie finančnej 
kontroly  

Výsledok výkonu kontroly musí byť spísaný vo forme správy. Administratívna finančná 

kontrola alebo finančná kontrola na mieste skončí142 spísaním buď čiastkovej správy z kontroly 

alebo správou z kontroly. Čiastková správa z kontroly je výsledným dokumentom z čiastkovej 

kontroly, tzn. finančnej kontroly vykonávanej len na určitej časti z celkovo vykonávanej 

kontroly.  

Podľa § 22 ods. 2 ZFK je možné čiastkovú správu vypracovať ak, 

a) je potrebné skončiť administratívnu finančnú kontrolu, finančnú kontrolu na mieste v časti 

finančnej operácie alebo v časti administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na 

mieste alebo auditu, 

b) je potrebné bez zbytočného odkladu prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a 

odstrániť príčiny ich vzniku alebo 

c)administratívna finančná kontrola, finančná kontrola na mieste alebo audit sa vykonáva vo 

viacerých povinných osobách. 

Čiastková správa finančnej kontroly je relevantným výstupom časti administratívnej finančnej 

kontroly ako aj časti finančnej kontroly vykonávanej na mieste, kde bola vykonaná kontrola iba 

určitej časti kontrolovanej finančnej operácie alebo ide o správu z vymedzenej časti finančnej 

kontroly. 

                                                           

časť čiastkovej správy alebo správy, ktorej sa oprava týka, sa zašle povinnej osobe a všetkým, ktorým bola pôvodná 

čiastková správa alebo správa zaslaná. 
142 RO je povinný finančnou kontrolou na mieste minimálne jedenkrát počas realizácie projektu overiť:  

a) skutočné dodanie tovarov, poskytnutie služieb a vykonanie prác; 

b) vedenie účtovníctva o skutočnostiach týkajúcich sa projektu; 

c) archiváciu dokumentov a podkladov súvisiacich s projektom; 

d) publicitu projektu; 

e) realizáciu projektu u partnera/partnerov prijímateľa (ak je to relevantné) 

f) na vzorke, že podmienky na úhradu zjednodušeného vykazovania výdavkov boli naplnené.  

Výnimkou z uvedeného pravidla môžu byť len projekty, pri implementácii ktorých je na RO zasielaná kompletná 

relevantná dokumentácia (vrátane dokumentácie preukazujúcej reálnosť projektu) a zachovaný princíp „hodnoty 

za peniaze,“ pričom sa táto výnimka môže uplatniť pri výzvach s veľkým počtom malých projektov (s nízkou 

hodnotou NFP na projekt, napr. do 20 000 EUR), u ktorých sa však uistenie o ich reálnosti vykoná minimálne 

finančnou kontrolou na mieste na základe výberu vzorky projektov v rámci danej výzvy. RO spravidla vykonáva 

finančnú kontrolu projektu na mieste ako celku, t. j. v prípade existencie partnera/partnerov prijímateľa je povinný 

vykonať predmetnú kontrolu /overenie skutočností  u každého z nich v závislosti od cieľov alebo zamerania 

finančnej kontroly projektu na mieste, resp. na základe vybranej vzorky, za predpokladu, že RO má takýto postup 

zadefinovaný vo svojej riadiacej dokumentácií. V opačnom prípade musí RO vykonať finančnú kontrolu/overenie 

skutočností na mieste u každého partnera. Bližšie pozri: Systém riadenie EŠIF, verzia 9 str. 136-140. 
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Pri vykonávaní kontroly môže dôjsť aj k spojeniu výsledkov zistených pri administratívnej  

finančnej kontrole a finančnej kontrole na mieste, kedy sa vypracuje spoločný návrh správy 

a spoločná správa z administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste. 

Uvedené spojenie platí rovnako aj pri čiastkovej finančnej kontrole.  

V časovej postupnosti návrh správy alebo návrh čiastkovej správy predchádza vydaniu správy, 

čo má svoj zákonný dôvod. V návrhu správy alebo návrhu čiastkovej správy je okrem iného 

definovaný opis zistených nedostatkov a pri porušení osobitných predpisov alebo 

medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, a na základe ktorých sa 

Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia, aj označenie konkrétnych 

ustanovení, ktoré boli porušené, spolu s návrhmi odporúčaní na nápravu zistených nedostatkov 

a na odstránenie príčin ich vzniku. Ďalej návrh správy alebo návrh čiastkovej správy obsahuje 

zoznam podkladov preukazujúcich zistené nedostatky, lehotu na podanie námietok k zisteným 

nedostatkom, navrhnuté odporúčania, lehotu na predloženie písomného zoznamu prijatých 

opatrení a lehotu na splnenie prijatých opatrení. 143 

Jedným zo spôsobov ukončenia finančnej kontroly je aj zastavenie finančnej kontroly 

z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorých existencii sa vyhotoví záznam. Ktoré dôvody 

možno považovať za hodné osobitného zreteľa, by mal RO definovať v manuály procedúr 

v súlade so ZFK a k nemu vydaným metodickým usmernením MF SR. Každý z dôvodov je 

nevyhnutné posudzovať jednotlivo a v nadväznosti na všetky známe skutkové a iné okolnosti 

danej administratívnej finančnej kontroly alebo finančnej kontroly na mieste. RO bezodkladne 

po vyhotovení záznamu je povinný zaslať tento záznam prijímateľovi NFP. Povinné zaslanie 

vyhotoveného záznamu nie je potrebné v prípade, ak prijímateľ zanikol.  

Podľa § 22 ods. 6 ZFK administratívna finančná kontrola, finančná kontrola na mieste sú 

skončené dňom zaslania správy prijímateľovi NFP. V prípade zaslania čiastkovej správy 

dochádza ku skončeniu len tej časti administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na 

mieste, ktorej sa čiastková správa týka.  

Výstupom kontroly projektu je okrem vyššie uvedených dokumentov aj vyplnený kontrolný 

zoznam. V prípade ak takýto kontrolný zoznam súvisí s finančnou operáciou prijímateľa NFP, 

musí obsahovať všetky náležitosti podľa § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole, tzn. informácie, 

či finančnú operáciu alebo jej časť možno vykonať alebo nemožno vykonať, vo finančnej 

operácii alebo jej časti možno pokračovať alebo nemožno pokračovať alebo či poskytnuté 

                                                           
143 Podľa ustanovení § 22 ods. 3 , písm. e), f), h), i) a j) ZFK.  



127 

 

plnenie treba vymáhať alebo poskytnuté plnenie nie je potrebné vymáhať, ak sa finančná 

operácia alebo jej časť už vykonala. 

8.5 Kontrola žiadosti o platbu  

Osobitosti kontroly žiadosti o platbu vychádzajú zo skutočnosti, že ide z formálneho hľadiska 

o dokument, v ktorom prijímateľ NFP žiada schválenie platby potrebnej na realizáciu 

samotného projektu financovaného z EŠIF.  Ide o de facto o kontrolu financovania samotného 

projektu. Predmetom kontroly je overenie správnosti všetkých údajov v nej uvedených vrátane 

podpornej dokumentácie, ktorá je súčasťou ŽoP vykonaním administratívnej finančnej 

kontroly144. Kontroluje sa aj podporná dokumentácia, nakoľko prostredníctvom tejto 

dokumentácie je možné identifikovať dôležité skutočnosti pre najčastejšie sa vyskytujúce 

skupiny výdavkov.  Kontrolou ŽoP sa napĺňa jeden zo základných cieľov kontroly samotného 

projektu, tzn.  zabezpečenie splnenia zákonnosti, správnosti a oprávnenosti predložených 

nárokovaných finančných prostriedkov alebo deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností 

uvedených v ŽoP vrátane ich podpornej dokumentácie a ich súladu  s legislatívou EÚ a SR a 

zmluvou o NFP145. 

Záverom kontroly ŽoP vo vzťahu k nárokovaným finančným prostriedkom  alebo 

deklarovaným výdavkom, pri zohľadnení jednotlivých typov ŽoP uvedených v Systéme 

finančného riadenia, môže byť jedna z nasledovných skutočností:  

a) RO navrhuje schváliť nárokované finančné prostriedky146 alebo deklarované výdavky 

prijímateľa v plnej výške, nakoľko predložené výdavky spĺňajú požiadavky vyplývajúce z 

legislatívy EÚ a SR a sú v súlade so zmluvou o NFP, 

b) RO navrhuje schváliť nárokované finančné prostriedky alebo deklarované výdavky v 

zníženej sume o sumu neoprávnených výdavkov, resp. o sumu, ktorá prekračuje maximálnu 

výšku zálohovej platby určenej v zmysle podmienok Systému finančného riadenia.  Ako príklad 

môže slúžiť stav, keď  

-  časť výdavkov nespĺňa požiadavky na oprávnenosť výdavkov v zmysle zmluvy o NFP 

- prijímateľ nedoložil údaje alebo doklady po vyzvaní zo strany RO,  

                                                           
144 Vykonávaním administratívnej finančnej kontroly ŽoP  nie je dotknutá povinnosť RO vykonávať ako orgán 

verejnej správy základnú finančnú kontrolu.  
145 Systém riadenie EŠIF. Programové obdobie2014-2020. Verzia 9, rok 2019,  str. 140. 
146 Schválenie nárokovaných finančných prostriedkov znamená schválenie poskytnutého predfinancovania alebo 

poskytnutých zálohových platieb.  
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- žiadaná výška zálohovej platby prekračuje maximálnu povolenú výšku zálohovej 

platby vypočítanej podľa podmienok a postupov Systému finančného riadenia a zmluvy o NFP, 

c) RO navrhuje schváliť nárokované finančné prostriedky alebo deklarované výdavky 

alebo skupinu nárokovaných finančných prostriedkov či deklarovaných výdavkov s výnimkou 

tej časti nárokovaných alebo deklarovaných výdavkov, o ktorej bolo počas výkonu kontroly 

rozhodnuté, že je potrebné v kontrole pokračovať z dôvodu potreby i) doplnenia, ii) opravy, iii) 

overenia skutočností na mieste prebiehajúceho skúmania, pri ktorých sa nevie bez dodatočných 

informácií rozhodnúť o ich správnosti a oprávnenosti.  Kontrola tej časti nárokovaných 

finančných prostriedkov alebo deklarovaných výdavkov, ktorá nebola schválená, bude  

ukončená po pominutí dôvodov, ktoré zabraňujú v čase vypracovania návrhu čiastkovej správy 

z kontroly alebo čiastkovej správy z kontroly kontrolu ukončiť.  

d) RO navrhuje zamietnuť všetky nárokované finančné prostriedky alebo deklarované 

výdavky, ktoré boli, predmetom kontroly. Ide o prípady, kedy všetky deklarované výdavky 

nespĺňajú pravidlá oprávnenosti alebo prijímateľ po vyzvaní zo strany RO nedoložil údaje či 

doklady a toto nedoloženie má vplyv na všetky výdavky, alebo ak došlo k zastaveniu kontroly 

z dôvodov hodných osobitného zreteľa.147 

 

9. Konanie o žiadosti o NFP 

 

NFP ako forma príspevku sa a poskytuje na základe inominátnej zmluvy uzavretej podľa. 

Obchodného zákonníka. Jediným prípadom, kedy možno Zmluvu o NFP uzavrieť je v prípade, 

ak bola ŽoNFP schválená v rámci takzvaného procesného postupu v konaní o žiadosti, ak 

osobitný právne predpis neustanovuje inak (napr. možnosť uzavretia zmluvy pri veľkých 

projektoch). Na konanie o žiadosti sa nevzťahuje Správny poriadok okrem taxatívne 

vymedzených ustanovení Správneho poriadku. Taktiež platí, že základné princípy správneho 

poriadku nie sú aplikovateľné na spôsob výberu projektov, ktoré budú z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov financované. Predmetné konštatovanie predstavuje 

rozpor v rámci teórie správneho práva a teórie práva EŠIF, pretože bez ohľadu na pôvod 

finančných prostriedkov ide o správu vecí verejných. V podmienkach legislatívy SR rozhodujú 

                                                           
147 Systém riadenie EŠIF. Programové obdobie2014-2020. Verzia 9, rok 2019,  str. 144. 
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o poskytnutí/neposkytnutí NFP orgány verejnej moci SR, dohľad aj samotnú implementáciu 

koordinujú tiež orgány verejnej moci SR preto hovoriť v rámci procese konania o ŽoNFP 

o striktnej deliacej čiare a osobitnom postupe je podľa autora tejto časti neprimerané. Autor si 

dovoľuje dokonca konštatovať, že súčasná konštrukcia právnej úpravy si z procesno - právneho 

vyžaduje väčšiu úroveň odbornej verejnej diskusie aby nedošlo k selektívnej 

aplikácii/neaplikácii princípov niektorého z právnych odvetví. Je dôležité uviesť, že subjekt 

v postavení žiadateľa môže byť akýkoľvek subjekt v súlade s výzvou na predkladanie ŽoNFP 

(môže ním byť akýkoľvek subjekt legislatívy SR, ktorý určí výzva na predkladanie ŽoNFP), 

ktorý predloží ŽoNFP v lehote, ktorá je stanovená. Rozhodnutím o schválení ŽoNFP 

a následným súhlasným prejavom vôle v podobe podpisu Zmluvy o NFP sa zo žiadateľa stáva 

prijímateľ NFP.  

V zmysle zákona o EŠIF zodpovedá výber takých projektov, ktoré do čo najväčšej miery 

prispejú k napĺňaniu cieľov operačného programu práve subjekt poskytovateľa. 

Poskytovateľom finančných prostriedkov je orgán verejnej moci, ktorý v zmysle Zákona 

o EŠIF zodpovedá za implementáciu projektov EŠIF v rámci konkrétneho OP. Zákon o EŠIF 

definuje poskytovateľa ako RO alebo SO. Je dôležité vnímať moment, že nejde len 

o formalizovaný proces posudzovania ŽoNFP, ale je nevyhnutné odborne posúdiť projekty, 

ktoré skutočne sledujú ciele OP. Z tohto pohľadu je poskytovateľ v pozícii investora, ktorý vo 

väčšine prípadov realizuje konanie za účelom zabezpečenia súťaže predkladaných ŽoNFP 

z hľadiska ich vecnej kvality, čím je zabezpečený výber takých projektov, ktoré umožnia 

poskytovateľovi čo najefektívnejšie a najvhodnejšie riadenie operačného programu. Tomuto 

samozrejme musí predchádzať predloženie vysokej úrovne dokumentácie v rámci výzvy na 

predkladanie ŽoNFP ako aj ďalšej metodickej dokumentácie pre žiadateľa. 

Vzhľadom na postavenie poskytovateľa v podobe investora, je on subjektom určujúcim výšku 

finančných prostriedkov, ktoré určí na podporu určitej skupiny projektov v rámci výzvy na 

predkladanie ŽoNFP. Výzva na predkladanie ŽoNFP je základným dokumentom určujúcim 

podmienky realizácie projektu ako aj podmienky zapojenia sa do súťaže pre konkrétnych 

žiadateľov. Podmienky výzvy na predkladanie ŽoNFP je povinný žiadateľ o NFP, po 

uzatvorení Zmluvy o NFP prijímateľ NFP spĺňať počas celého obdobia realizácie projektu t. j. 

odo dňa podania ŽoNFP až po posledný úkon spojený s finančným ukončením projektu vrátane 

jeho monitorovania. Je nutné jednoznačne stanoviť, že o ŽoNFP sa v konaní rozhoduje so 

zohľadnením alokácie finančných prostriedkov určenej na konkrétnu výzvu. Ak dôjde 

k vyčerpaniu finančných prostriedkov v konkrétnej výzve na predkladanie ŽoNFP. Výnimkou 

môže byť prípad aplikácie inštitútu zmeny rozhodnutia o neschválení spôsobom, že v prípad 
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zvýšenia alokácie finančných prostriedkov v rámci konkrétnej výzvy na predkladanie ŽoNFP 

je možné schváliť projekty, ktoré ostali v takzvanom ,,zásobník projektov“. Týmto spôsobom 

poskytovateľ pri identifikácii dodatočných finančných prostriedkov, môže rozhodnúť 

o poskytnutí príspevku aj nad rámec pôvodne určenej alokácie konkrétnej výzvy na 

predkladanie ŽoNFP  a podporiť tak aj projekty, ktoré pôvodne neboli podporené výlučne 

z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. 

Žiadosť o NFP podáva subjekt žiadateľa na základe podmienok vyhlásenej výzvy na 

predkladanie ŽoNFP. Výzvu na predkladanie ŽoNFP spolu s akoukoľvek nevyhnutnou 

dokumentáciou vypracuje a vyhlási poskytovateľ na svojom webovom sídle. Záväzné znenie 

výzvy je také, ktoré je vyhlásené spôsobom podľa tohto zákona, t.j. na webovom sídle. 

Obsahom výzvy na predkladanie ŽoNFP sú najmä formálne náležitosti výzvy a podmienky 

poskytnutia príspevku. Formálne náležitosti výzvy sú vymenúvané demonštratívne, pričom 

medzi ďalšie náležitosti sa bežne zaraďujú informácie o kontaktných osobách,  ktoré poskytujú 

informácie o výzve na predkladanie ŽoNFP, informácie o cieľoch výzvy na predkladanie 

ŽoNFP a ďalšie. Podmienky poskytnutia NFP sú delené na povinné, ktoré musia byť súčasťou 

každej vyhlasovanej výzvy a potom na špecifické, ktoré sú relevantné pre výzvu v závislosti od 

jej charakteru a relevancie daných podmienok poskytnutia NFP ku konkrétnej výzve na 

predkladanie ŽoNFP a pre konkrétny operačný program. Súčasťou výzvy môžu byť aj prílohy. 

Bežnými prílohami výzvy sú najmä formulár žiadosti a príručka pre žiadateľa, ktoré sú akousi 

metodikou pre riadne vypracovanie a vyplnenie žiadosti. Rovnako je v niektorých prípadoch 

potrebné určiť špecifické prílohy výzvy, najmä s ohľadom na vecné špecifiká oblasti riešenej 

výzvou. Medzi podmienky poskytnutia príspevku patria aj kritériá pre výber projektov 

schválené monitorovacím výborom pre OP .. Pod pojmom ďalšie podmienky poskytnutia 

príspevku sa rozumejú také podmienky poskytnutia príspevku, ktoré sú nevyhnutné najmä 

s ohľadom na vecné špecifiká riešenej oblasti, ktorá sa líši medzi jednotlivými OP.   

Poskytovateľ má možnosť zmeniť vyhlásenú výzvu na predkladanie ŽoNFP, ale táto je 

z dôvodu transparentnosti a  zabezpečenia rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie 

žiadateľov zapojiť sa do procesu výberu žiadostí s limitovaná časovo do dátumu uzavretia 

výzvy. Možnosť zmeny výzvyna predkladanie ŽoNFP je rovnako viazaná na podmienku, že 

zmena výzvy na predkladanie ŽoNFP nemôže predstavovať podstatnú zmenu podmienok 

poskytovania NFP, pričom poskytovateľ je povinný o tom informovať žiadateľa a umožniť mu 

v primeranej lehote doplniť  alebo zmeniť žiadosť v súlade so zmenou výzvy. Žiadateľ je 

oprávnený rozhodnúť sa na základe toho, že mu poskytovateľ umožnil žiadosť zmeniť alebo 

doplniť, či tak vykoná alebo nie. Nevyužitím ponúknutej možnosti zo strany žiadateľa 
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a nedoplnenie žiadosti nie je viazané na priame zákonné sankcie, napríklad v podobe 

zastavenia konania. Rozhodnutím žiadateľa nedoplniť žiadosť na základe možnosti, ktorú mu 

poskytovateľ ponúkne znamená, že poskytovateľ bude v konaní posudzovať pôvodné znenie 

žiadosti avšak v zmysle zmenených podmienok. Zmena výzvy na predkladanie ŽoNFP je 

nevídaným javom ale zákonodarca považuje za potrebné sanovať aj situácie, v ktorých k zmene 

výzvy na predkladanie ŽoNFP dôjde. V praxi to ale vyzerá tak, že príprava výzvy na 

predkladanie ŽoNFP trvá dlhšie obdobie z dôvodu aby bola dokumentácia pripravená na 

kvalitnej úrovni a nebolo nutné ju meniť. Samozrejme je nutné dodať, že v prípade vis mayor 

je zmena výzvy na predkladanie ŽoNFP samozrejmou, sem ale nemožno zaradiť zmenu 

výzvy/výziev ako dôsledok zmeny politickej klímy.  

Možnosť zmeny výzvy na predkladanie ŽoNFP je regulačným a nevyhnutným nástrojom 

poskytovateľa, ktorým zabezpečuje, aby výzva bola nastavená tak, aby umožnila 

transparentným spôsobom výber najkvalitnejších a najvhodnejších žiadostí. Akékoľvek zmeny 

je potrebné posúdiť s ohľadom na ich podstatný charakter, pričom aj také zmeny, ktoré sú 

uvádzané ako príklady zásadných zmien môžu v odôvodnených a jasne preukázaných 

prípadoch znamenať nepodstatnú zmenu, ktorá nemá potenciál pôsobiť diskriminačne alebo 

zakladať nerovnaké zaobchádzanie (napr.  zmena oprávnenosti žiadateľa v dôsledku zmeny 

právnej úpravy a určenia právneho nástupníctva pôvodne stanovených oprávnených žiadateľov 

a pod.). V prípade, že by sa podmienky poskytnutia príspevku zmenili podstatným spôsobom, 

akými sú najmä zmeny spočívajúce v zmene oprávnenosti žiadateľa, partnera, cieľovej skupiny, 

miesta realizácie, aktivít a kritérií na výber projektu alebo nie je možné financovať projekty 

z objektívnych dôvodov, napr. zmeny vo finančnom pláne operačného programu, zásadné 

identifikované skutočnosti vo výzve, ktoré neboli odhalené pri jej vyhlásení a za ich zachovania 

by došlo k výberu žiadostí v rozpore s legislatívou EÚ alebo právnym poriadkom SR, 

poskytovateľ je povinný výzvu zrušiť. Zrušenie výzvy na predkladanie ŽoNFP je posledným 

krokom, ktorý demonštruje oprávnenie poskytovateľa skutočne v prípade zlého nastavenia 

výzvy na predkladanie ŽoNFP pristúpiť k jej zrušeniu. Autor ale opätovne k inštitútu zmeny 

a zrušenia výzvy na predkladanie ŽoNFP uvádza, že tieto kroky sú skutočne minimálne 

a ojedinelé. V podmienkach SR došlo k zrušeniu druhého kola vyhlásenej výzvy v rámci 

prioritnej osi podpora pracovných miest v dôsledku presunu finančných prostriedkov na 

opatrenie COVID 19. V podstate došlo k zmene už vyhlásenej výzvy na predkladanie ŽoNFP, 

kde bolo prihlásených množstvo subjektov, ktoré očakávali finančnú podporu. Čo sa týka 

poskytovania NFP platí, že právny nárok na poskytnutie finančných prostriedkov vzniká 

až nadobudnutím účinnosti zmluvy o NFP alebo nadobudnutím účinnosti rozhodnutia ak 
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je prijímateľ a poskytovateľ tá istá osoba. Aj toto konštatovanie treba posudzovať veľmi 

opatrne, lebo právny nárok nie je neobmedzený, naopak viaže sa na značné množstvo 

podmienok projektu, ktoré musí žiadateľ/prijímateľ spĺňať počas obdobia realizácie projektu. 

K zrušeniu vyhlásenej výzvy na predkladanie ŽoNFP treba ešte dodať, že vzhľadom na 

existenciu prioritných osí v konkrétnych OP ako aj vzhľadom na povinnosť plniť ciele OP nie 

je zvykom meniť alebo rušiť výzvu na predkladanie ŽoNFP. Aj v prípade, že k takémuto 

niečomu dôjde, pôvodnú výzvu na predkladanie ŽoNFP nahradí nová výzva na predkladanie 

ŽoNFP. Ustanoveniami o zmene a zrušení výzvy nie je dotknuté oprávnenie poskytovateľa 

vykonať zmeny vo formálnych náležitostiach výzvy. Súčasťou takýchto zmien, ktoré môžu byť 

vykonané aj po dátume uzavretia výzvy, môže byť aj zmena výšky indikatívnej alokácie určenej 

na výzvu, ktorou poskytovateľ môže reagovať na aktuálne zmeny v disponibilnom objeme 

finančných prostriedkov. 

Tak ako autor spomínal aj vyššie v texte v rámci konania o žiadosti je vylúčená pôsobnosť 

všeobecného predpisu o správnom konaní a to najmä z dôvodu rýchlejšieho a pružnejšieho 

rozhodovania o pomoci z EŠIF ako aj z dôvodu odlišných základných princípov, ktoré sú 

sledované Správnym poriadkom a ktoré neumožňujú plne zabezpečiť výkon výberu 

najkvalitnejších projektov pre napĺňanie cieľov príslušného OP. Podľa Správneho poriadku sa 

bude postupovať len v taxatívne vymedzených prípadoch, napríklad v prípade doručovania 

rozhodnutí do vlastných rúk a pri počítaní lehôt. K uvedenému sa autor vyjadril v texte vyššie. 

Tento selektívny prístup v prípade EŠIF je v súčasnosti platný a účinný ale v budúcnosti by 

bolo vhodné podrobiť niektoré ustanovenia o konaní o ŽoNFP väčšej miere diskusie.  

9.1 Žiadosť o poskytnutie NFP  

Žiadosť  o poskytnutie NFP (ďalej len „ŽoNFP“) sa podáva dňom zverejnenia výzvy na 

predkladanie ŽoNFP do momentu takzvaného uzavretia výzvy na predkladanie ŽoNFP, okrem 

prípadu, ak poskytovateľ určí vo výzve na predkladanie ŽoNFP inú lehotu na predkladanie. 

Žiadosť musí byť podaná riadne, včas a vo forme určenej v zverejnenej výzve. To 

znamená, že žiadosť musí spĺňať všetky vo výzve na predkladanie ŽoNFP uvedené náležitosti, 

musí byť podaná na formulári, ktorý je nato určený, podpísaná osobou oprávnenou na jej 

podanie a musí byť podaná včas. Na žiadosť podanú po uplynutá stanovenej lehoty 

poskytovateľ neprihliada. Konanie o ŽoNFP začína doručením žiadosti poskytovateľovi 

a končí vydaním rozhodnutia o schválení žiadosti alebo o neschválení žiadosti, ak počas 

konania neboli dôvody na zastavenie konania a nedošlo k vydaniu rozhodnutia 
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o zastavení konania. Zákon o EŠIF okrem spôsobu rozhodovania o ŽoNFP upravuje tiež 

všetky všetky procesné úkony a náležitosti rozhodnutia o ŽoNFP. 

Zákon o EŠIF pripúšťa takzvaný postupu náprav pravdivosti alebo úplnosti žiadosti alebo jej 

príloh a to prostredníctvom inštitútu výzvy na doplnenie k skutočnostiam, ktoré súvisia 

s procesom posudzovania ŽoNFP. Uvedený inštitút z hľadiska charakteru konania a jeho účelu 

je odlišný od obdobných inštitútov v bežných konania, ktorý smeruje k napomáhaniu pri 

precizovaní obsahu podania. O spôsobe a rozsahu dožadovania nápravy vybraných skutočností 

je žiadateľ informovaný v rámci samotnej výzvy čím má poskytovateľ možnosť vopred určiť, 

do akej miery bude dochádzať k umožneniu nápravy zo strany žiadateľa, aby takýto postup 

nemal za následok zastretie základného účelu konania a výberu žiadostí – súťaž a výber 

najkvalitnejších a najvhodnejších žiadostí. 

Vo vzťahu k uvedenému je badať aj prepojenie na projektové zámery, ak poskytovateľ pred 

vyhlásením výzvy využil takýto postup. Zohľadnenie záverov z hodnotiacej správy 

projektového zámeru sa prejaví v prípade, ak žiadosť splnila podmienky poskytnutia príspevku, 

ktoré sa hodnotia rovnako vo vzťahu ku všetkým žiadostiam, ktoré boli v rámci výzvy 

predložené a to bez ohľadu na samotný obsah hodnotiacej správy. V rámci skupiny žiadostí 

hodnotených v rámci výzvy sa kladná hodnotiaca správa zohľadní takým spôsobom, že ak 

poskytovateľ nemá vo výzve dostatočnú alokáciu na financovanie všetkých žiadosti, ktoré 

splnili podmienky poskytnutia príspevku, prioritne budú podporené tie, ktoré mali kladnú 

hodnotiacu správu. Takýto prístup motivuje žiadateľov na dôslednú a kvalitnú prípravu 

už vo fáze koncipovania projektového zámeru, čo v konečnom dôsledku zvýši dôraz na 

zodpovedný a kvalitný proces prípravy. 

Dôležitou skutočnosťou ale ostáva, že ŽoNFP sa posudzuje podľa podmienok poskytnutia NFP  

uvedených vo výzve na predkladanie ŽoNFP platných v čase predloženia ŽoNFP,  so 

zohľadnením zmeny výzvy na predkladanie ŽoNFP. Pre proces konania ŽoNFP platí, že 

ŽoNFP sa posudzujú  podľa podmienok poskytnutia príspevku platné ku dňu predloženia 

žiadosti so zohľadnením prípadnej výzvy na predkladanie ŽoNFP. 

9.2 Rozhodnutie o ŽoNFP 

Proces konania o ŽoNFP ja zavŕšený rozhodnutím o ŽoNFP v podobe jej schválenia alebo 

neschválenia. Rozhodnutie o schválení alebo neschválení  je viazané na posúdenie splnenia 

podmienok poskytnutia príspevku ale rovnako aj na výšku finančných prostriedkov, ktoré môže 

poskytovateľ vynaložiť. Významný dopyt po prostriedkoch z EŠIF fondov preto môže byť 
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obmedzený nielen nesplnením niektorej podmienky poskytnutia príspevku ale aj nedostatkom 

finančných prostriedkov, ktoré sú určené poskytovateľom na financovanie projektov. 

Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v alokovanej 

výzve neznamená automaticky zánik nároku na čerpanie NFP a realizáciu projektu. 

Rozhodnutie o schválení ako aj neschválení ŽoNFP v medziach rozhodnutia podľa pravidiel 

vydávania individuálnych správnych aktov musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie 

o opravnom prostriedku. Ide o formálne predpoklady rozhodnutia vydaného podľa Zákona 

o EŠIF. 

Zastavenie konania  

Zákon o EŠIF taxatívnym spôsobom definuje prípady, kedy poskytovateľ konanie o ŽoNFP 

zastaví. Ide o nasledovné prípady:  

a) Žiadateľ vzal ŽoNFP späť,  

b) Žiadateľ zomrel, bol vyhlásený za mŕtveho alebo zanikol bez 

právneho nástupcu,  

c) Žiadosť nepredložil riadne, včas alebo vo forme určenej 

poskytovateľom, 

d) Sú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti žiadosti a žiadateľ tieto 

pochybnosti neodstránil v určenej lehote,  

e) ak tak stanovuje zákon.  

Uvedené možnosti, kedy poskytovateľ rozhodnutím zastaví konanie sú smrť žiadateľa, právny 

úkon spočívajúci v späť vzatí ŽoNFP, kedy ide o demonštráciu vôle žiadateľa. Tretí dôvod 

zastavenia konania je dôvodom ktorý spočíva v splnení formálnych požiadaviek ŽoNFP. Vo 

štvrtom prípade ide o materiálne - obsahové preskúmavanie pravdivosti predloženej ŽoNFP, 

ktoré je dodatočne verifikované prostredníctvom výzvy na doplnenie a v poslednom prípade 

ide o také prípady zastavenia konania o ŽoNFP, ktoré ustanovuje Zákon o ĚSIF. Rozhodnutie 

o zastavení konania sa doručuje žiadateľovi rovnako ako rozhodnutie o schválení alebo 

neschválení ŽoNFP, okrem prípadu, ak žiadateľ zomrel, bol vyhlásený za mŕtveho alebo 

zanikol bez právneho nástupcu. Rozdiel medzi rozhodnutím o zastavení konania a rozhodnutím 

o schválení/neschválení ŽoNFP je ten že prvá žiadosť je procesné charakteru a v druhom 

prípade ide o meritórne rozhodnutie. Podľa Zákona o EŠIF platí, že na rozhodnutie o zastavení 

konania sa primerane vzťahujú náležitosti rozhodnutia o ŽoNFP. Proti rozhodnutiu o zastavení 

konania nie je v zmysle § 22 prípustné odvolanie.  
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V zmysle ust. § 21 Zákona o EŠIF platí, že v prípade splnenia zákonom stanovených 

podmienok je možné zmeniť aj právoplatné rozhodnutie o neschválení ŽoNFP na rozhodnutie 

o schválení ŽoNFP. Konanie podľa tohto ustanovenia je nenávrhové a začína výlučne 

z vlastného podnetu štatutárneho orgánu, pričom sa ustanovujú podmienky, za ktorých možno 

pristúpiť k zmene rozhodnutia. O začatí konania o zmene rozhodnutia poskytovateľ informuje 

žiadateľa, pričom ak je to potrebné, vyzve žiadateľa na preukázanie toho, že preukázateľne 

spĺňa podmienky poskytnutia príspevku a súhlasí so zmenou rozhodnutia. Takýto postup je 

nevyhnutný z dôvodu, že od pôvodného konania, kde boli overené podmienky poskytnutia 

príspevku mohol uplynúť dlhší časový úsek, pričom mohlo dôjsť k takým zmenám, v dôsledku 

ktorých už nie je možné navrhovaný projekt financovať, resp. žiadateľ sám už nemusí mať 

záujem na financovaní projektu z príspevku. Niektoré podmienky poskytnutia príspevku sú 

objektívne nemenné a nie je potrebné ich osobitne overovať. Z tohto dôvodu, ak nie sú 

preukázateľne splnené podmienky poskytnutia príspevku alebo žiadateľ ich na výzvu 

poskytovateľa nepreukáže, resp. nepreukáže včas alebo so zmenou rozhodnutia nesúhlasí, 

poskytovateľ konanie zastaví. V opačnom prípade zmení rozhodnutie o neschválení žiadosti 

a žiadosť schváli.  

9.3 Opravné prostriedky  

Zákon o EŠIF v rámci procesu konania o ŽoNFP v rámci dvojstupňovej kontroly definuje 

proces podania opravného prostriedku v podobe riadneho a mimoriadneho opravného 

prostriedky. Z koncepcie nastavenia Zákona o EŠIF vyplýva, že odvolanie má devolutívny 

účinok, teda bude preskúmané nadriadeným orgánom, ako aj suspenzívny teda odkladný 

účinok.  

Odvolanie 

Proti rozhodnutiu vydanému podľa Zákona o EŠIF okrem zákonom ustanovených prípadov je 

možné sa odvolať u poskytovateľa písomne v stanovenej lehote. Odvolanie je riadny opravný 

prostriedok, o ktorom rozhoduje za stanovených podmienok poskytovateľ (v prípade 

autoremedúry), inak štatutárny orgán poskytovateľa. Zákon o EŠIF vypočítava negatívnou 

enumeráciou také rozhodnutia, proti ktorým  nie je možné podať odvolanie, tzn. 

rozhodnutia, proti ktorým odvolanie nie je prípustné v zmysle paragrafového znenia 

Zákona o EŠIF:  

a) rozhodnutie o zastavení konania,  

b) rozhodnutie o zmene rozhodnutia o neschválení,  
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c) rozhodnutie o zrušení rozhodnutia a vrátenia veci na nové konanie 

a rozhodnutie,  

d) rozhodnutiu o odvolaní štatutárneho orgánu poskytovateľa alebo 

riadiaceho orgánu podľa § 23 ods. 7,  

e) rozhodnutiu o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania.  

Neprípustnosť odvolania je v týchto prípadoch absolútne opodstatnená, keďže ide o také 

prípady , kedy ja aplikovateľný mimoriadny opravný prostriedok (rozhodnutie o zastavení 

konania), ide o také rozhodnutia, voči ktorým podanie odvolania nemá zmysle keďže sú 

v prospech žiadateľa a tiež prípady kedy už bola vec rozhodnutá druhostupňovým orgánom 

prípadne rozhodnutá v rámci mimoriadneho opravného procesu.  

Zákon o EŠIF zároveň vymedzuje prípady, kedy dochádza k odmietnutiu odvolania a to 

z dôvodov, kedy odvolanie smeruje voči rozhodnutiam, proti ktorým nie je prípustné odvolanie 

alebo ide o podnet, ktorý je označený ako odvolanie, ale z dôvodov nespĺňania základných 

náležitostí odvolania v zmysle zákonných požiadaviek nie je spôsobilé vyvolať právne účinky 

odvolania v zmysle zákona. V prípade, ak je naplnený niektorý z uvedených dôvodov na 

odmietnutie odvolania, poskytovateľ takéto odvolanie listom odmietne. Keďže odmietnutie 

odvolania nie je rozhodnutím vydávaným v rámci konania, nie je možné voči takémuto postupu 

poskytovateľa podať opravný prostriedok. 

V rámci procesu odvolacieho konanie je jedným zo spôsobov rozhodnutia v odvolacej veci 

autoremedúra môže rozhodnúť a vyhovieť odvolaniu v plnom rozsahu. V prípade, že 

poskytovateľ nevyhovie odvolaciemu návrhu, rozhoduje o odvolaní štatutárny orgán 

poskytovateľa, ktorý môže pôvodné rozhodnutie zmeniť alebo potvrdiť, ak je rozhodnutie 

správne a nie sú dané dôvody na jeho zmenu. Štatutárny orgán si ako svoj poradný orgán 

zriaďuje v odvolacom konaní osobitnú komisiu, ktorá preskúmava rozhodnutie 

napadnuté odvolaním a odporúča po posúdení veci ďalší postup štatutárnemu orgánu 

poskytovateľa. Štatutárny orgán má okrem vyššie uvedeného aj možnosť vec zrušiť a vrátiť 

na konanie poskytovateľovi na konanie na prvom stupni, ak má zato, že skutkový stav veci 

nebol dostatočne zistený na riadne posúdenie veci alebo považuje takýto postup za 

hospodárnejšie a rýchlejšie konanie. Štatutárny orgán má na rozhodnutie lehotu 30 dní od 

predloženia odvolacej veci štatutárnemu orgánu a v prípadoch zložitejšieho charakteru sa 

lehota predlžuje na 60 dní.  

Rozhodnutie o odvolaní sa doručuje v zmysle pravidiel Správneho poriadku a nadobúda 

právoplatnosť dňom jeho doručenia žiadateľovi.  
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Preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania 

Právoplatné rozhodnutie vydané v konaní  podľa Zákona o EŠIF môže štatutárny orgán 

poskytovateľa preskúmať mimo odvolacieho konania a to ex offo alebo na podnet žiadateľa. 

Podnet nemôže smerovať na preskúmanie rozhodnutia vydaného v odvolacom konaní. Podnet 

sa zakaždým povinne adresuje poskytovateľovi, ktorý preskúmavané rozhodnutie vydal.  

Rozhodnutie o schválení mimo ŽoNFP môže byť preskúmané najneskôr do momentu zaslania 

návrhu na uzavretie zmluvy, tzn. vrátane vydanie rozhodnutia o preskúmaní podnetu mimo 

odvolacieho konania. V prípade ak sa podnetom alebo z úradnej povinnosti mimoriadnym 

opravným prostriedkom napáda rozhodnutie o neschválení ŽoNFP alebo rozhodnutie 

o zastavení konania, lehota na uplatnenie svojho práva je 2 ročná a plynie od právoplatnosti 

prvostupňového rozhodnutia. 2 ročná lehota je lehotou prekluzívnou. Preskúmanie rozhodnutia 

mimo odvolacieho konania môže smerovať explicitne proti zákonnosti rozhodnutia, ktoré sa 

preskúmava. Štatutárny orgán v prípade zistenia nezákonnosti prvostupňového rozhodnutia, 

toto rozhodnutie zmení, inak konania o preskúmavaní zastaví.  

Štatutárny orgán je povinný pri preskúmavaní vychádzať z právneho stavu a skutkových 

okolností v čase vydania pôvodného rozhodnutia. Zmena jedného rozhodnutia na základe 

individuálneho preskúmania rozhodnutia v rámci mimoriadneho opravného prostriedku preto 

nie je spôsobilá vyvolať automaticky dôvody na zmenu rozhodnutí o ostatných žiadostiach 

v rámci dotknutej skupiny. Ak sa zmenili rozhodujúce skutkové okolnosti, z ktorých pôvodné 

rozhodnutie vychádzalo, štatutárny orgán nemôže pôvodné rozhodnutie zmeniť.  

 

10. Zmluva o NFP 

 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nie je štandardným zmluvným typom. 

Prečo nie je štandardným typom zmluvného vzťahu rozanalyzujeme v rámci tejto kapitoly 

podrobnejšie v jej ďalších častiach. Legislatívne je postavenie Zmluvy o NFP explicitne 

uvedené v paragrafovom znení zákona o EŠIF, konkrétne v ust. § 25 s názvom „Zmluva“.  

V zmysle znenie § 25 je zmluva o NFP inominátnou zmluvou uzavretou podľa Obchodného 

zákonníka, pričom jej ďalšie náležitosti sú stanovené zmluvnými stranami. Vzhľadom na 
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skutočnosť, že ide o takzvaný formulárový adhézny typ zmluvy, možno konštatovať že 

zmluvná voľnosť je zmluvnou voľnosťou v pravom zmysle slova. 

Zákon o EŠIF v ust. § 25 definuje zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

nasledovným spôsobom:  

(1)  Príspevok sa poskytuje prijímateľovi na základe a v súlade so zmluvou uzavretou podľa 

§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

(2) Právny nárok na poskytnutie príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy alebo 

nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia, ak je prijímateľ a poskytovateľ tá istá osoba. 

Poskytnutie príspevku na základe zmluvy je viazané na splnenie podmienok 

dohodnutých v zmluve.  

(3) Zmluva upravuje práva a povinnosti prijímateľa a poskytovateľa pri realizácii projektu. 

Ak je účastníkom zmluvného vzťahu partner, zmluva upravuje aj práva a povinnosti 

partnera.  

(4) Žiadateľ je povinný poskytnúť pred uzavretím zmluvy poskytovateľovi súčinnosť v 

rozsahu potrebnom na uzavretie zmluvy. 

(5) Poskytovateľ zašle písomný návrh na uzavretie zmluvy a určí lehotu na prijatie návrhu 

žiadateľovi, 

a) ktorému rozhodnutie o schválení žiadosti nadobudlo právoplatnosť, 

b) ktorý splnil podmienky určené vo výroku rozhodnutia podľa § 19 ods. 11, ak boli 

podmienky vo výroku rozhodnutia určené, a 

c) ktorý poskytol potrebnú súčinnosť.  

(6) Návrh na uzavretie zmluvy zaniká dňom uplynutia lehoty, ktorá bola v návrhu na 

uzavretie zmluvy určená na jeho prijatie, alebo doručením písomného prejavu žiadateľa 

o odmietnutí návrhu na uzavretie zmluvy poskytovateľovi.  

(7) Poskytovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť alebo zmluvu vypovedať za podmienok 

dohodnutých v zmluve alebo ak tak ustanovuje tento zákon. 

(8) V zmluve možno dohodnúť zmluvnú pokutu za porušenie tých zmluvných povinností, 

za ktoré sa:  

a) neukladá sankcia podľa osobitného predpisu, 

b) nevykoná finančná oprava podľa § 40 alebo, 

c) neuplatňuje postup podľa § 41, § 41a alebo § 45. 

(9)  Na zabezpečenie pohľadávky poskytovateľa je poskytovateľ oprávnený prijať od 

prijímateľa zmenku ako zabezpečovací prostriedok.  
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(10) Ak ide o poskytnutie podmienečne vratného finančného príspevku, v ustanoveniach 

zmluvy podľa odseku 3 sa určia podmienky vrátenia prostriedkov z podmienečne 

vratného finančného príspevku a určí sa, či pri splnení alebo nesplnení podmienok 

musia byť vrátené všetky prostriedky z tohto príspevku alebo len ich časť. Na ďalšie 

použitie vrátených prostriedkov z podmienečne vratného finančného príspevku sa 

ustanovenia tohto zákona nepoužijú.148 

Vyššie uvedené sú základné všeobecné atribúty predstavujúce základné podmienky Zmluvy 

o NFP. Jedným zo základných pravidiel platných pre Zmluvu o NFP je, že nadobudnutím 

účinnosti Zmluvy o NFP prípadne právoplatnosti rozhodnutia ak poskytovateľ a prijímateľ sú 

tým istým subjektom, platí premisa, že týmto momentom vzniká právny nárok na poskytnuté 

zmluvné NFP. Okrem právneho nároku a jeho existencie počnúc uvedeným momentom platí, 

že reálne právo čerpať NFP je viazané na splnenie podmienok, ktoré sú dohodnuté v Zmluve 

o NFP a viažu sa na projekt.  Samotným vznikom právneho nároku nie je garantované reálne 

uhradenie zmluvnej výšky príspevku, pretože takéto uhradenie  je viazané na splnenie 

podmienok dohodnutých v zmluve. Ku skutočnosti zakladajúcej vznik právneho nárok treba 

uviesť, že právny nárok, ktorého teoretická a praktická podstata spočíva v oprávnení 

disponovať právom, v tomto prípade finančnými prostriedkami, nie je absolútny a dokonca 

o ňom možno hovoriť iba v súvislosti so splnením podmienky (možno by mohlo v tomto 

prípade ísť o  alternatívu inštitútu odkladacej podmienky).  

 

Ak sa predpokladá poskytnutie príspevku zo strany poskytovateľa priamo aj partnerovi, musí 

zmluva obsahovať aj práva a povinnosti tejto osoby. Uvedené znamená, že problematika 

poskytnutia NFP a právna úprava sa môže týkať viacerých subjektov na mieste prijímateľa, tzn 

môže vzniknúť troj a viac stranný právny úkon, pričom zapojenými okrem poskytovateľa 

a prijímateľa môže byť partner/partneri. Ak sa predpokladá poskytnutie príspevku zo strany 

poskytovateľa priamo aj partnerovi, musí zmluva obsahovať aj práva a povinnosti tejto osoby. 

Partner a jeho právne postavenie je upravené v samotnom Zákone o EŠIF, konkrétne 

v ustanovení § 3 ods. 2 písm c.) Zákona o EŠIF.  

Zmluvu je možné uzavrieť výlučne v prípade, ak bola žiadosť schválená v konaní o žiadosti 

a žiadateľ s uzavretím zmluvy súhlasí. Uzavretiu zmluvy predchádza zaslanie návrhu na jej 

uzavretie, ktorý je smerovaný zo strany poskytovateľa voči žiadateľovi, ktorého žiadosť bola 

v konaní o žiadosti schválená. Vznik povinnosti poskytovateľa zaslať žiadateľovi návrh zmluvy 

                                                           
148 Ďalej pozri § 25 Zákona o EŠIF.  



140 

 

je pri rozhodnutiach o schválení, ktoré obsahovali vo výroku podmienky viazaný na 

preukázateľné splnenie týchto podmienok. Preto v prípade, ak podmienky stanovené 

v rozhodnutí o schválení neboli splnené, resp. márne uplynula lehota na ich splnenie, 

poskytovateľovi nevzniká povinnosť zaslať takémuto žiadateľovi návrh na uzavretie zmluvy 

a takému žiadateľovi nevzniká recipročné právo na zaslanie návrhu. 

V rámci § 25 Zákona o EŠIF je upravené aj právo odstúpenia od zmluvy v prípadoch, ktoré 

upravuje konkrétne znenie ustanovenia Zákona o EŠIF, v ostatných prípadoch je odstúpenie 

jedným z viacerých zmluvných dojednaní na strane zmluvných strán. 

Finančná pomoc vo forme NFP z fondov EŠIF sa v podmienkach legislatívy SR poskytuje 

na právnom základe inominátnej zmluvy uzavretej podľa. Obchodného zákonníka. Je dôležité 

uviesť, že nie je to len Obchodný zákonník, ktorý je odkazom uvádzaný ako právny predpis 

nielen v legislatíve týkajúcej sa EŠIF ale aj v samotnej Zmluve o NFP. Okrem neho sa totiž 

samotná Zmluva o NFP odkazuje na zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon 

o finančnej kontrole a audite a ďalšie právne predpisy, ktoré sú právnymi predpismi verejného 

práva. Na základe skutočnosti, že Zmluvu o NFP nemožno jednoznačne zaradiť či už do 

odvetvia súkromné alebo verejného práva, konštatujeme že ide o hybridný a určite celkom 

atypický kontrakt medzi orgánom verejnej správy a subjektom, ktorý bude čerpať finančné 

prostriedky vo forme nenávratného finančného príspevku.  

 

Zmluvu je možné uzavrieť výlučne v prípade, ak bola ŽoNFP schválená v  rámci konania 

o poskytnutí žiadosti o NFP. Žiadateľ je povinný s uzatvorením Zmluvy o NFP prejaviť súhlas 

a text Zmluvy o NFP musí podpísať.  Uzavretiu zmluvy predchádza zaslanie návrhu na jej 

uzavretie, ktorý je smerovaný zo strany poskytovateľa voči žiadateľovi, ktorého žiadosť 

bola v konaní o žiadosti schválená. Daný úkon spĺňa klasické podmienky offerty v zmysle 

ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Vznik 

povinnosti poskytovateľa zaslať žiadateľovi návrh zmluvy je pri rozhodnutiach o schválení, 

ktoré obsahovali vo výroku podmienky viazaný na preukázateľné splnenie týchto 

podmienok. Preto v prípade, ak podmienky stanovené v rozhodnutí o schválení neboli 

splnené, resp. márne uplynula lehota na ich splnenie, poskytovateľovi nevzniká 

povinnosť zaslať takémuto žiadateľovi návrh na uzavretie zmluvy a takému žiadateľovi 

nevzniká recipročné právo na zaslanie návrhu. Takýto výklad ustanovenia § 25 ods. 5 je správny 

a snaží sa vysvetliť, za akých okolností môže dôjsť k uzatvoreniu Zmluvy o NFP. Zmluva 

o NFP nie je štandardným kontraktačným úkonom a predchádza jej uzavretiu verejnoprávny 

schvaľovací proces vedený pod gesciou poskytovateľa t.j. RO prípadne SO. Neustále od 
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momentu podania tzn. doručenia ŽoNFP platí pravidlo, že podmienky, ktoré boli určené vo 

výzve na predkladanie ŽoNFP nestačí spĺňať v čase trvania procesu konania o ŽONFP, ale aj 

následne. Pod týmto treba chápať obdobie od schválenia ŽoNFP až po uzatvorenie Zmluvy 

o NFP a tiež obdobie trvania zmluvy o NFP. Písomná návrh na uzavretie Zmluvy o NFP zasiela 

poskytovateľ t.j.  poskytovateľ žiadateľovi:  

 Ak mu bolo doručené rozhodnutie o schválení ŽoNFP, 

 Ak splnil podmienky určení vo výrokovej časti rozhodnutia,  

 Ak poskytol súčinnosť.  

Nakoľko pred samotným zaslaním návrhu zmluvy je na vypracovanie jej znenia potrebná 

súčinnosť žiadateľa, ustanovuje sa povinnosť túto súčinnosť poskytovateľovi poskytnúť. 

Následkom neposkytnutia súčinnosti je zánik povinnosti poskytovateľa zaslať žiadateľovi 

návrh na uzavretie zmluvy.    

 

Samotná zmluva má vo svojom texte inkorporované prípady ukončenia zmluvného vzťahu 

v súlade s platnou a účinnou legislatívou SR, medzi ktoré patria aj prípady odstúpenia od 

zmluvy, ktoré sú okrem všeobecných dôvodov upravených v Obchodnom zákonníku 

rozšírené aj na prípady dohodnuté v zmluve a na osobitné prípady upravené v tomto 

zákone, napríklad pri zistení konfliktu záujmov.149 To znamená, že osobitné prípady 

uvedené v Zákone o EŠIF možno aplikovať popri všeobecných dôvodoch uvedených v §344 

a nasl. Obchodného zákonníka. Zákon o EŠIF ale ponecháva odstúpenie od Zmluvy o NFP na 

zmluvnú voľnosť, len v niektorých prípadoch legislatívne upravuje odstúpenie od Zmluvy o NFP 

a to v prípade konfliktu záujmov a tiež v určitých prípadoch vo vzťahu k takzvaným veľkým 

projektom. V ostatných prípadoch je inštitút odstúpenia od zmluvy vnímaný ako typický 

obchodnoprávny inštitút a tak sa aj vykladá.150 

10.1 Spôsob uzatvorenia Zmluvy o NFP  

V súlade s § 25 ods. 1 zákona o EŠIF sa príspevok poskytuje prijímateľovi na základe a v súlade 

so zmluvou o NFP uzavretou podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a predpisov verejného 

práva, ktorými sú zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon o finančnej kontrole 

a ďalších. Ak je prijímateľ a poskytovateľ tá istá osoba, zmluva o NFP sa neuzatvára a práva 

                                                           
149 Ďalej pozri dôvodovú správu k Zákonu o EŠIF. 
150 V zmysle ust. § 344 a ďalších Obchodného zákonníka: „ Od zmluvy možno odstúpiť iba v prípadoch, ktoré 

ustanovuje zmluva alebo tento alebo iný zákon.“ 
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povinnosti sú upravené v rozhodnutí o schválení. Vzor151 rozhodnutia o schválení vydá CKO. 

Cieľom procesu uzavretia zmluvy o NFP je vytvorenie právneho základu pre čerpanie účelovo 

viazaného NFP z verejných zdrojov, pri dodržaní podmienok správneho finančného riadenia.  

Zmluva o NFP upravuje práva a povinnosti prijímateľa a poskytovateľa pri realizácii projektu 

a počas obdobia udržateľnosti projektu. Ak je účastníkom zmluvného vzťahu partner, zmluva 

upravuje aj práva a povinnosti partnera. Žiadateľ je v súlade s § 25 ods. 4 zákona o príspevku 

z EŠIF povinný poskytnúť pred uzavretím zmluvy o NFP poskytovateľ  súčinnosť v rozsahu 

potrebnom na uzavretie zmluvy o NFP. 

Zákonné predpoklady na uzavretie zmluvy o NFP: 

Ak z osobitného predpisu vyplýva povinnosť pred poskytnutím príspevku overiť splnenie 

určitej skutočnosti, poskytovateľ takúto skutočnosť overí. Poskytovateľ je povinný zadefinovať 

skutočnosť, ktorú je povinný overovať do výzvy na predkladanie ŽoNFP, takým spôsobom aby 

overenie skutočnosti bolo pre žiadateľa jasné a zrozumiteľné.  

Medzi tieto skutočnosti patria napríklad : 

 Zápis žiadateľa v registri partnerov verejného sektora152 

Skutočnosť, či je žiadateľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora poskytovateľ 

overuje na webovom sídle https://rpvs.gov.sk/rpvs/.  Podmienka zápisu sa aplikuje 

výlučne na subjekty, od ktorých povinnosť zápisu do registra partnerov verejného 

sektora vyžaduje Zákon o registri partnerov verejného sektora. To znamená, že 

povinnosť zápisu do tohto typu verejného registra vychádza z platnej a účinnej 

legislatívy SR a povinnosť sa tým pádom neaplikuje na tie fyzické osoby a právnické 

osoby, ktoré ani po nadobudnutí účinnosti zmluvy o NFP nemajú povinnosť zapísať sa 

do registra lebo nie sú partnerom verejného sektora podľa § 2, § 4 a ďalších zákona o 

registri partnerov verejného sektora.  

 

 Neprekročenie limitu de minimis (ak je to relevantné. Neprekročenie limitu de minimis 

overuje poskytovateľ v Informačnom systéme pre evidenciu a monitorovanie pomoci 

(IS SEMP). V prípade, ak poskytovateľ zistí prekročenie limitu, overí pravdivosť tejto 

informácie v súčinnosti so žiadateľom. Žiadateľ preukazuje neprekročenie limitu 

de minimis v prípade poskytovania pomoci de minimis dokladom - vyhlásením 

                                                           
151 Ďalej pozri vzor CKO č. 30 - Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

    príspevku (platí pre prípady, keď poskytovateľ a prijímateľ sú tá istá osoba). 
152 Zákon č. 315/2016 Z. z. o partneroch verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

https://rpvs.gov.sk/rpvs/
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žiadateľa o výške poskytnutej pomoci de minimis za prebiehajúci fiškálny rok a dva 

predchádzajúce fiškálne roky. Táto podmienka vyplýva zo samotného znenia výzvy na 

predkladanie ŽoNFP, v ktorej je jednoznačne stanovená možnosť aplikácie schémy de 

minimis (minimálna štátna pomoc). Za predpokladu, že poskytnuté NFP spadá do 

takzvanej minimálnej pomoci, je nevyhnutné aplikovať pravidlá čerpania štátnej 

pomoci de minimis. V takomto prípade sa vykonáva takzvaný test štátnej pomoci, 

ktorého úlohou je zistiť, že daný subjekt neprekročil povolený limit štátnej pomoci za 

stanovený čas.  

Poskytovateľ zabezpečí zaslanie návrhu na uzavretie zmluvy o NFP podpísanej štatutárnym 

orgánom poskytovateľa, resp. jeho oprávneným zástupcom v minimálne troch rovnopisoch 

doporučenou poštou, alebo iným vhodným spôsobom v termíne do 10  pracovných dní od 

splnenia všetkých podmienok na uzatvorenie Zmluvy o NFP. Ak žiadateľ neposkytol potrebnú 

súčinnosť nevyhnutnú k príprave návrhu zmluvy o NFP v primeranej lehote stanovenej 

poskytovateľom, poskytovateľ nezašle návrh na uzavretie zmluvy o NFP žiadateľovi. 

Poskytovateľ poskytne žiadateľovi lehotu na prijatie návrhu na uzavretie zmluvy o NFP, ktorá 

nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní. V prípade, že rovnopisy zmluvy o NFP sú podpísané 

splnomocneným zástupcom štatutárneho orgánu žiadateľa, poskytovateľ zabezpečí overenie 

tohto splnomocnenia (napr. vyznačením tejto skutočnosti do zmluvy o NFP). Poskytovateľ je 

oprávnený rozhodnúť, že návrh na uzavretie zmluvy o NFP bude odovzdaný žiadateľovi po 

dohode s ním na pracovisku poskytovateľa. Žiadateľ je zároveň oprávnený rozhodnúť o 

nevyužití poskytnutej minimálnej lehoty 5 pracovných dní na prijatie návrhu a o následnom 

prijatí, resp. odmietnutí návrhu na uzavretie zmluvy o NFP.  

Návrh na uzavretie zmluvy o NFP zaniká dňom uplynutia lehoty, ktorá bola v návrhu 

na uzavretie zmluvy o NFP určená na jeho prijatie alebo doručením písomného prejavu vôle 

žiadateľa o odmietnutí návrhu na uzavretie zmluvy poskytovateľovi. Zánik návrhu na uzavretie 

zmluvy o NFP nezakladá dôvod na zmenu rozhodnutia o schválení ŽoNFP. poskytovateľ 

zabezpečí, aby žiadateľ doručil poskytovateľovi minimálne dva rovnopisy prijatého návrhu na 

uzavretie zmluvy o NFP. Po prijatí návrhu na uzavretie zmluvy o NFP žiadateľom, 

poskytovateľ založí pre každý projekt, k podpore ktorého bola uzavretá zmluva o NFP, 

projektový spis v súlade s príslušnými pravidlami pre uchovávanie dokumentov. Poskytovateľ 

zabezpečí v súlade s ustanoveniami Zákona o slobode informácií zverejnenie zmluvy o NFP 

v centrálnom registri zmlúv. Deň nasledujúci po dni jej prvého zverejnenia je dňom účinnosti 

zmluvy o NFP a žiadateľ sa stáva prijímateľom. Prvé zverejnenie zmluvy o NFP zabezpečí 

poskytovateľ, týmto nie je dotknutá povinnosť zverejňovania druhou zmluvnou stranou, ak je 
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osobou povinnou zverejňovať zmluvu. Zároveň sú od tohto dňa obe zmluvné strany viazané 

ustanoveniami zmluvy o NFP. 

10.2 Základné princípy realizácie projektov v zmysle 
Zmluvy o NFP 

Princíp monitorovania projektu 

Monitorovanie projektov slúži na včasné získavanie informácií o stave realizácie projektov, 

vrátane dosahovania plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov a je nástrojom na získanie 

potrebných údajov pre poskytovateľa za účelom monitorovania a hodnotenia OP. 

Monitorovanie na úrovni projektu pozostáva z nasledujúcich častí: 

a) Monitorovanie počas realizácie projektu je rozdelené na dve časti153. Kľúčové 

informácie o postupe realizácie projektu sú prijímateľom poskytované a viazané na 

požadované financovanie a predkladané v prílohe ŽoP (resp. mimo predloženia ŽoP 

ako Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu, ak prijímateľ nepredloží žiadnu ŽoP 

do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o NFP a zároveň ešte neboli 

naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy projektu s príznakom 

,,výročná“). Vzory154 vydáva CKO. Uvedeným sa zabezpečí, že pri posudzovaní 

oprávnenosti výdavkov a ich preplácaní budú poskytnuté relevantné informácie 

z hľadiska toho, čo bolo za relevantné výdavky dosiahnuté a ako prebiehali práce na 

projekte. Ďalšia časť monitoringu počas realizácie projektu je zameraná na zber 

údajov, ktoré poskytovateľ potrebuje pre účely monitorovania a hodnotenia na úrovni 

OP, alebo z hľadiska potreby získania dodatočných informácií. Ide predovšetkým 

o zber informácií o účastníkoch projektov pri projektoch spolufinancovaných 

z fondov EŠIF, zber údajov potrebných pre vyhodnocovanie príspevku k napĺňaniu 

HP a ďalších informácií potrebných pre poskytovateľa z hľadiska zamerania 

                                                           
153 Monitorovanie počas realizácie projektu v rámci programov spolupráce Interreg V-A je odlišné. Kľúčové 

informácie o postupe realizácie každého z partnerov projektu sú poskytované v rámci monitorovacích správ, ktoré 

predkladá každý z partnerov projektu s finančnou účasťou v rámci monitorovacích správ národnému kontrolórovi. 

Monitorovacie obdobia a termíny predkladania monitorovacích správ sú uvedené v zmluve o poskytnutí NFP. 

Monitorovacie správy sú predkladané spolu so zoznamom deklarovaných výdavkov, alebo samostatne. Ďalšia časť 

monitoringu počas realizácie projektu je zameraná na zber údajov za celý projekt a vykonáva sa prostredníctvom 

súhrnných monitorovacích správ, ktoré predkladá hlavný prijímateľ projektu na RO (projektovému manažérovi). 

Hlavný prijímateľ projektu predkladá Súhrnnú monitorovaciu správu za projekt spolu so ŽoP, resp. samostatne, 

ak ŽoP za dané obdobie nepredkladá. 

Bližšie podmienky a postupy týkajúce sa monitorovania projektov sú uvedené v programovej dokumentácii 

jednotlivých programov spolupráce. 
154 Vzor CKO č. 26 - Doplňujúce monitorovacie údaje k žiadosti o platbu; Vzor CKO č. 31 – Mimoriadna 

monitorovacia správa projektu. 
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projektov. Rovnako je cieľom získať informácie o fyzickom pokroku realizácie 

projektu bez duplicitného poskytovania informácií vo vzťahu k údajom uvedeným 

v rámci prílohy k ŽoP.  

b) Monitorovanie pri ukončení realizácie projektu: pri ukončení realizácie aktivít 

projektu prijímateľ predkladá v súlade s podmienkami zmluvy o NFP záverečnú 

monitorovaciu správu, ktorej vzor155 vydáva CKO.  

c) Monitorovanie počas obdobia udržateľnosti projektu je zabezpečené 

predkladaním následných monitorovacích správ na ročnej báze. Vzor156 následnej 

monitorovacej správy vydáva CKO. 

Bližšie podrobnosti týkajúce sa postupov pri monitorovaní projektov upraví CKO 

v metodickom pokyne157. 

Udržateľnosť projektov 

V nadväznosti na povinnosť týkajúcu sa dĺžky trvania operácií je poskytovateľ povinný 

sledovať minimálne počas doby 5 rokov od záverečnej platby poskytnutej prijímateľovi t. j. od 

momentu ukončenia realizácie projektu, pričom za moment ukončenia realizácie projektu sa 

považuje moment, kedy došlo k fyzickému ukončeniu projektu (skutočne sa zrealizovali všetky 

aktivity projektu) a finančnému ukončeniu projektu (prijímateľ uhradil všetky výdavky a 

prijímateľovi bol uhradený zodpovedajúci NFP), resp. 3 rokov v prípade MSP alebo v období 

stanovenom v pravidlách o štátnej pomoci, či boli dodržané podmienky z hľadiska: 

a) prevodu alebo prechodu majetku nadobudnutého z NFP, 

b) zachovania účelu poskytovanej pomoci, 

c) postupov pre overenie dodržania podmienok udržateľnosti projektov. 

Z pohľadu dodržania podmienok týkajúcich sa udržateľnosti projektu poskytovateľ postupuje 

pri porušení stanovených podmienok spôsobom upraveným v zmluve o NFP a metodickom 

pokyne CKO158. Vo vzťahu k podmienkam udržateľnosti projektov spolufinancovaných z ESF 

pri udržateľnosti projektov poskytovateľ zabezpečí najmä sledovanie povinností prijímateľa 

spojených s udržaním vytvorených pracovných miest. Odlišnosti a špecifiká aplikácie 

ustanovení o udržateľnosti projektov spolufinancovaných z ESF sú upravené v metodickom 

                                                           
155 Vzor CKO č. 25 - Monitorovacia správa projektu. 
156 Vzor CKO č. 27 - Následná monitorovacia správa projektu. 
157 MP CKO č. 15 k monitorovaniu projektov. 
158 MP CKO č. 26 k postupom zmenového konania a monitorovaniu dodržania podmienok udržateľnosti 

projektu. 
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pokyne159. K princípu udržateľnosti treba uviesť, že existuje určitá úroveň všeobecnej premisy 

udržateľnosti, ktorý je ohraničený 5 rokmi respektíve 3 rokmi v rámci ktorých je povinný 

monitoring dodržiavania určitých pravidiel, ktoré boli v rámci projektu dohodnuté. Skutočnou 

udržateľnosťou je ale taký stav, kedy v rámci projektu vytvorené pracovné miesto alebo 

vybudované zariadenie musí byť udržané respektíve funkčné počas obdobia po ukončení 

fyzickej realizácie projektu. Moment udržania projektu sa počíta odo dňa kedy dôjde 

k ukončeniu poslednej fyzickej aktivity na projekte a nie od finančného ukončenia projektu, 

lebo finančné ukončenie trvá dodatočných 6 mesiacov od skončenia poslednej fyzickej aktivity 

na projekte.   

10.3 Zmena projektu, zmena zmluvy o NFP  

Realizácia schválených projektov si vo viacerých prípadoch vyžaduje vykonanie zmien, ktoré 

majú za cieľ zabezpečiť vhodnejší spôsob ich realizácie s ohľadom na zmenu východiskovej 

situácie počas realizácie alebo zohľadnenie vopred nepredvídaných okolností, ktoré nastali 

počas realizácie projektu. Základné zásady, ktoré poskytovateľ zohľadňuje pri nastavovaní 

zmenového konania sú najmä: 

a) efektívnosť a flexibilita pri reakciách na potreby realizovaných projektov, 

b) zabezpečenie dodržania zásady rovnakého prístupu, nediskriminácie 

a transparentnosti pri posudzovaní zmien, 

c) eliminácia administratívnej záťaže pri posudzovaní nepodstatných zmien projektu, 

pričom dôraz je kladený na posúdenie zachovania účelu projektu, dosiahnutia 

relevantných výstupov a dodržania záväzných podmienok vyplývajúcich z legislatívy 

EÚ a SR. 

Každá zmena v projekte v porovnaní s prvotným plánom predstavuje zvýšené finančné riziko 

pre poskytovateľa spojené s tým, že projekt nebude zrealizovaný riadne a včas. Charakter 

a rozsah poskytovanej podpory však automaticky predpokladá, že potreba vykonania zmien 

v projekte je bežnou súčasťou realizácie väčšiny takýchto projektov. Z hľadiska zmien 

v projektoch je základné delenie zmien upravené v Zmluve o NFP. S ohľadom na charakter 

zmien poskytovateľ zadefinuje pravidlá pre proces posúdenia a schvaľovanie zmien 

v projektoch rešpektujúc základné spoločné rámce stanovené Systémom riadenia EŠIF 

                                                           
159 MP CKO č. 26 k postupom zmenového konania a monitorovaniu dodržania podmienok udržateľnosti 

projektu. 
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a metodickým pokynom160 vydaným CKO. Poskytovateľ z hľadiska charakteru zmeny a rizika 

spojeného so schvaľovaním takýchto zmien definuje pravidlá pre posudzovanie jednotlivých 

zmien s dôrazom na efektívnosť a minimalizáciu administratívnej záťaže spojenej so 

zmenovým konaním.  

10.4 Kontrola projektu v zmysle Zmluvy o NFP 

Všeobecné o kontrole projektu  

Povinnosť vykonávania kontroly projektu vychádza najmä z článku 125, ods. 4 až  7 a článku 

74 ods. 1 a 2 všeobecného nariadenia. Legislatívnym rámcom pre výkon kontroly projektu 

na národnej úrovni je Zákon o finančnej kontrole. Poskytovateľ je povinný riadiť sa pri výkone 

kontroly aj Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi CKO. V súvislosti s požiadavkou 

stanovenou v článku 74 ods. 2 všeobecného nariadenia sú členské štáty povinné zabezpečiť, 

aby sa ich systémy riadenia a kontroly OP stanovili v súlade s pravidlami pre jednotlivé EŠIF 

a aby tieto systémy účinne fungovali. Právnym titulom na výkon kontroly projektu je účinná 

zmluva o NFP161 a legislatíva EÚ a SR, najmä Zákon o finančnej kontrole. Kontrolou projektu 

sa rozumie súhrn činností poskytovateľa a ním prizvaných osôb162, ktorými sa overuje plnenie 

podmienok poskytnutia príspevku v súlade so zmluvou o NFP, súlad deklarovaných výdavkov 

a ostatných údajov predložených zo strany prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s legislatívou 

EÚ a SR, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, 

dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku realizácie aktivít a  výstupov projektu 

a ďalšie povinnosti stanovené prijímateľovi v zmluve o NFP.   

Pri kontrole projektu sa posudzujú predložené doklady jednotlivo a v ich vzájomnej súvislosti, 

pričom sa zohľadňujú všetky skutočnosti, ktoré vyšli najavo. Z časového hľadiska vykonania 

kontroly sa kontrola vykonáva nasledovne: 

a) Výkon kontroly do predloženia ŽoNFP (Ak poskytovateľ vykonáva kontrolu 

akejkoľvek predkladanej dokumentácie potenciálnym žiadateľom pred predložením 

ŽoNFP (v prípadoch ustanovení § 26 až § 28 Zákona o  EŠIF), takýto postup si upraví 

vo svojom manuáli procedúr),  

b) Výkon kontroly od predloženia ŽoNFP do podpisu zmluvy o NFP (v období od 

predloženia ŽoNFP do uzatvorenia písomnej zmluvy o NFP/rozhodnutia o schválení 

                                                           
160 MP CKO č. 26 k postupom zmenového konania a monitorovaniu dodržania podmienok udržateľnosti projektu. 
161 resp. rozhodnutie podľa § 16 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF. 
162 § 24 Zákona o finančnej kontrole. 
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žiadosti163 prebieha konanie o žiadosti, konanie o opravných prostriedkoch 

a vykonávajú sa úkony smerujúce k uzatvoreniu zmluvy o NFP. Konanie o žiadosti sa 

vykonáva v súlade so zákonom o príspevku z EŠIF. Výsledným dokumentom 

z konania o žiadosti je vydané rozhodnutie, v ktorom sa v rámci odôvodnenia 

uvádzajú aj všetky identifikované nedostatky z tohto konania. V tomto období sa 

vykonáva aj kontrola VO, ktorá je podrobne upravená. Týmto však nie je dotknutá 

povinnosť RO, ako orgánu verejnej správy,164 vykonávať aj základnú finančnú 

kontrolu165), 

c) Výkon kontroly projektu od uzatvorenia písomnej zmluvy o NFP do momentu 

ukončenia realizácie projektu (počas realizácie projektu, resp. jej pozastavenia sa 

vykonáva finančná kontrola v súlade s ustanoveniami zákona o finančnej kontrole. Pri 

poskytovaní finančných prostriedkov prijímateľom sa vykonáva administratívna 

finančná kontrola166, resp. finančná kontrola na mieste167. Týmto nie je dotknutá 

povinnosť poskytovateľa, ako orgánu verejnej správy,168 vykonávať základnú 

finančnú kontrolu169. Výsledným dokumentom z administratívnej finančnej kontroly, 

resp. finančnej kontroly na mieste je čiastková správa z kontroly170/správa 

z kontroly171. V prípade identifikovaného nedostatku sa pred vypracovaním čiastkovej 

správy z kontroly/správy z kontroly vypracováva návrh čiastkovej správy 

z kontroly/návrh správy z kontroly172, ktorý musí byť doručený prijímateľovi, pričom 

prijímateľ môže v určenej lehote podať písomné námietky podľa zákona o finančnej 

kontrole173), 

d) Výkon kontroly po ukončení realizácie projektu do skončenia účinnosti zmluvy o NFP 

(poskytovateľ je oprávnený po ukončení realizácie projektu do skončenia účinnosti 

zmluvy o NFP vykonať kontrolu projektu. Ak projekt podlieha povinnosti 

udržateľnosti v zmysle článku 71 všeobecného nariadenia, poskytovateľ je povinný 

overiť súlad s predmetným článkom všeobecného nariadenia minimálne jednou 

                                                           
163 § 16 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF. 
164 § 2 písm. g) Zákona o finančnej kontrole. 
165 § 7 Zákona o finančnej kontrole. 
166 § 8 Zákona o finančnej kontrole. 
167 § 9 Zákona o finančnej kontrole. 
168 § 2 písm. g) Zákona o finančnej kontrole.  
169 § 7 Zákona o finančnej kontrole. 
170 § 22 ods. 2 Zákona o finančnej kontrole. 
171 § 22 ods. 3 Zákona o finančnej kontrole. 
172 § 22 ods. 1 a ods. 3 Zákona o finančnej kontrole. 
173 § 21 ods. 1 písm. b) Zákona o finančnej kontrole. 
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finančnou kontrolou na mieste aj po ukončení realizácie projektu (t. j. po fyzickom aj 

finančnom ukončení projektu). Týmto nie je dotknuté oprávnenie R vykonať aj ďalšie 

typy finančnej kontroly s predmetom kontroly, ktorý si určí poskytovateľ. Pre 

dostatočné uistenie o naplnení všetkých podmienok udržateľnosti poskytovateľ  

povinný mať nastavené procesy, ktorými overí a dostatočne sa uistí o splnení všetkých 

podmienok udržateľnosti v zmysle článku 71 všeobecného nariadenia. Tieto procesy 

uvádza  v manuáli procedúr.), 

Kontrola projektu sa vždy vykonáva voči prijímateľovi. V rámci kontroly projektu sa, v prípade 

potreby, vykonáva aj kontrola u ostatných osôb podieľajúcich sa na implementácii projektu, t. 

j. napr. kontrola partnera, užívateľa alebo inej právnickej a/alebo fyzickej osoby, ktorá má 

k prijímateľovi alebo partnerovi vzťah dodávateľa výkonov, tovaru, poskytnutia služby alebo 

vykonania prác, alebo akejkoľvek inej právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má informácie, 

doklady alebo iné podklady, ktoré sú potrebné na výkon kontroly projektu, ak ďalej nie je 

uvedené inak. Tieto osoby majú v zmysle zákona o finančnej kontrole postavenie tretej 

osoby174. 

Cieľom kontroly projektu je najmä zabezpečenie hospodárneho, efektívneho, účinného 

a účelného poskytnutia NFP pri dodržiavaní legislatívy EÚ a SR a podmienok poskytnutia NFP 

stanovených zmluvou o NFP, predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam, ich odhaľovanie, 

náprava a s nimi súvisiace nápravné opatrenia, primerané riadenie rizík súvisiacich 

so zákonnosťou, oprávnenosťou  a správnosťou finančných operácií, spoľahlivosť výkazníctva, 

ochrana majetku a informácií.  

Ak je kontrola vykonávaná na mieste, jej hlavným cieľom je najmä overenie skutočného 

dodania tovarov, poskytnutia služieb a vykonania prác v rámci projektu, ktoré sú deklarované 

v účtovných dokladoch a v podpornej dokumentácii k projektu vo vzťahu k predloženým 

deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností uvedených v ŽoP alebo v iných 

dokumentoch predkladaných prijímateľom RO k legislatíve EÚ a SR, k zmluve o NFP, ako aj 

overenie ďalších skutočností súvisiacich s implementáciou projektu a plnením podmienok 

vyplývajúcich zo zmluvy o NFP (napr. účtovníctvo prijímateľa, archivácia dokumentácie, súlad 

s HP), v závislosti od  predmetu kontroly. Základnou požiadavkou na proces kontroly projektu 

je vytvárať také účinné kontrolné mechanizmy, ktoré by pri porovnávaní plánovaného 

a reálneho stavu zabezpečili včasnú identifikáciu a nápravu možného vzniku nepriaznivého 

stavu pri plnení zmluvy o NFP a  zároveň zabezpečili zákonnosť, oprávnenosť a správnosť 

                                                           
174 § 23 Zákona o finančnej kontrole. 
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vykázaných výdavkov. Poskytovateľ v zmluve o NFP zabezpečí dostatočné informovanie 

prijímateľa o jeho povinnostiach týkajúcich sa kontroly projektu, vyplývajúcich z legislatívy 

EÚ a SR. Poskytovateľ vykonáva kontrolu projektu na základe analýzy rizík, na základe výberu 

vzorky, z vlastného podnetu, z podnetu tretích osôb alebo iného podnetu.  

Poskytovateľ sa pri kontrole projektu zameriava  najmä na kontrolu týchto skutočností: 

a) výdavky projektu vznikli počas obdobia oprávnenosti a došlo k ich vyplateniu;  

b) výdavky projektu sú v súlade so schváleným projektom; 

c) súlad s pravidlami stanovenými v projekte vrátane súladu so schválenou mierou 

spolufinancovania; 

d) súlad s pravidlami oprávnenosti výdavkov na národnej úrovni aj na úrovni EÚ; 

e) adekvátnosť a overiteľnosť podporných dokumentov; 

f) súlad s podmienkami štátnej pomoci/pomoci de minimis a požiadavka na 

udržateľný rozvoj, rovnosť príležitostí a nediskrimináciu; 

g) súlad s pravidlami VO na národnej úrovni aj na úrovni EÚ; 

h) súlad s pravidlami publicity na národnej úrovni aj na úrovni EÚ; 

i) v prípade využitia zjednodušených foriem vykazovania výdavkov súlad 

vykazovania s nastavenými pravidlami; 

j) fyzický pokrok projektu vo vzťahu k merateľným ukazovateľom projektu 

a  dátam, ktoré sú povinne poskytované na úrovni projektu; 

V prípade, ak kontrolou neboli zistené nedostatky, RO vypracuje čiastkovú správu z kontroly/ 

správu z kontroly a zašle ju prijímateľovi. Momentom ukončenia kontroly je zaslanie správy 

prijímateľovi, ak Zákon o finančnej kontrole neustanovuje inak. Zaslaním čiastkovej správy z 

kontroly je skončená tá časť finančnej kontroly, ktorej sa čiastková správa z kontroly týka. 

Poskytovateľ alebo poskytovateľ je oprávnený rozšíriť náležitosti návrhu čiastkovej správy 

z kontroly/návrhu správy z kontroly a z čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly vo 

vzťahu k potrebám OP, PO a pod. Uvedené rozšírenie podstatných náležitostí zaznamená RO 

vo svojej internej dokumentácii.  
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10.5 Zabezpečenie projektu a ukončenie projektu 

Poskytovateľ pri zabezpečení pohľadávky pri uzavretých zmluvách o NFP vyberie vhodný 

spôsob zabezpečenia pohľadávky najmä na základe posúdenia nasledujúcich faktorov:  

a) charakter výstupov projektu – uvedený aspekt zohľadňuje, či výstupom projektu sú 

hnuteľné/nehnuteľné veci, ktoré sú spôsobilé byť predmetom obchodovania, alebo 

výstup je nehmotného charakteru,  

b) charakter prijímateľa – aspekt zohľadňuje jednak rizikovosť subjektu (napr. nový 

podnikateľský subjekt bez podstatnejšieho vlastného majetku), ale aj z pohľadu 

spôsobu vymáhania pohľadávky od subjektu, 

c) dĺžka trvania realizácie projektu a výška poskytovaného príspevku – aspekt 

priamo ovplyvňujúci potrebu zvýšeného zabezpečenia pohľadávky, keďže čím je 

projekt náročnejší na realizáciu z hľadiska plánovanej dĺžky trvania a čím je finančne 

náročnejší, tým je riziko vzniku finančnej straty pre RO vyššie, 

d) vhodný typ zabezpečenia pohľadávky – v závislosti od posúdenia vyššie uvedených 

faktorov RO vyberie jeden z vhodných spôsobov zabezpečenia pohľadávok, ktorý 

poskytuje právna úprava v SR rešpektujúc prípadné obmedzenia vyplývajúce zo 

všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákon o správe majetku štátu, zákon 

o rozpočtových pravidlách, zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy). 

Poskytovateľ identifikuje vhodný spôsob zabezpečenia pohľadávky z hľadiska identifikácie 

rozhodujúcich faktorov. Bližšie podrobnosti za účelom identifikácie vhodného spôsobu 

zabezpečenia pohľadávky a bližšieho postupu pri zabezpečení pohľadávky poskytovateľa 

upraví CKO v metodickom pokyne175. Inštitút zabezpečenia pohľadávky vzniknutej zo zmluvy 

o NFP je dôležitou súčasťou zmluvy o NFP a jeho aplikácia je neopomenuteľná pre prípad ak 

by realizácie projektu nezodpovedala účelu projektu alebo by boli v rozpore s dohodnutými 

podmienkami Zmluvy o NFP. Medzi najtradičnejšie zabezpečovacie inštitúty patria zriadenie 

záložného práva k hnuteľnej veci, ktorá je výsledkom projektu, zriadenie záložného práva 

k právu duševného vlastníctva ako aj takzvaný zabezpečovací prevod práva. Okrem uvedeného 

je súčasťou zmluvy o NFP aj ustanovenie týkajúce sa zmluvnej pokuty a poistenia ako inštitút, 

ktorý poskytuje určitú úroveň ochrany poskytovateľovi v podobe plnenia v rámci poistnej 

                                                           
175 MP CKO č. 19 k zabezpečeniu pohľadávky RO. 
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zmluvy alebo plnenia zodpovedajúceho zmluvnej pokute ak dôjde k porušeniu zmluvnej 

povinnosti.  

10.6 Ukončenie zmluvy o NFP 

Čo sa týka ukončenia Zmluvy o NFP ako zmluvného vzťahu, platí že skončiť zmluvu o NFP 

možno riadne prípadne mimoriadnym spôsobom. Riadnym skončením zmluvy je ukončenie 

všetkých aktivít projektu v súlade s plánom projektu. Riadnym ukončením projektu okrem 

fyzického ukončenia aktivít je aj finančné ukončenie projektu. Riadne ukončenie Zmluvy o 

poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením 

záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej 

správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. 

Zmluvy o NFP.  

Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou 

Zmluvných strán o predčasnom ukončení realizácie aktivít projektu, odstúpením od Zmluvy 

o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. 

Odstúpenie od zmluvy o NFP 

Od Zmluvy o NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného 

porušenia Zmluvy o  NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o  NFP 

druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o  NFP alebo Právne 

predpisy SR a právne akty EÚ.  

Pre odstúpenie od Zmluvy o  NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka 

o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obchodného zákonníka), ak nie je v Zmluve o poskytnutí 

NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné 

ustanovenia. Porušenie Zmluvy o  NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí 

NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné 

predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo 

z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana 

nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o  NFP alebo v prípadoch, 

ak tak ustanovuje Zmluva o NFP.  

 

Na účely Zmluvy o NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o  NFP zo strany Prijímateľa 

považuje najmä: 
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a) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude 

zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu 

a súčasne nepôjde o okolnosti vylučujúce zodpovednosť, 

b) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve 

o  NFP, ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, 

c) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo 

výzve na predkladanie ŽoNFP, 

d) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy 

o NFP, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle 

ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je 

považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na 

Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy 

o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,  

e) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi 

v súvislosti so Zmluvou o  NFP počas účinnosti Zmluvy o  NFP ako aj v čase od 

podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je 

skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito 

informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade 

so Zmluvou o  NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, 

alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácii 

Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal;; 

f) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 

mesiacov od termínu uvedeného v prílohe Zmluvy o  NFP vyjadrujúceho začiatok 

prvej hlavnej Aktivity a súčasne ak Prijímateľ nepožiada o zmenu Zmluvy 

o poskytnutí NFP ,   

g) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej  a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít 

Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, 

a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP;  

h) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti 

s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o 

NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená 
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sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov 

alebo k zaujatosti,   

i) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenie konkurzného 

konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie;  

j)  opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 

zmluvy o NFP.  

Uvedený výpočet prípadov, v ktorých sa jedná o podstatné porušenie Zmluvy o NFP je 

demonštratívny a zmluva o NFP popisuje ďalšie alternatívy podstatného porušenia zmluvy 

o NFP. Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o  NFP, v právnych predpisoch SR 

a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za 

podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.  

Spôsob vybavenia podstatného porušenia Zmluvy o NFP je taký, že v prípade podstatného 

porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o  NFP odstúpiť 

bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ súhlasí s tým, 

že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí 

NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti 

vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného 

porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je 

v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola 

poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí 

NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na 

splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka 

toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka). 

Vzhľadom na skutočnosť, že odstúpenie od zmluvy je typickým dispozitívny zmluvným 

inštitútom, preto platí, že bez ohľadu na charakter porušenia Zmluvy o NFP je možné z pohľadu 

poskytovateľa pristupovať k porušeniu menej represívnym spôsobom. Odstúpenie od Zmluvy 

o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy 

o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane.  

Pre odstúpenie od Zmluvy o NFP platí, že zostávajú zachované tie práva a povinnosti 

Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, 

a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu 

škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP V prípade odstúpenia od Zmluvy 

o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP 
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alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku 

Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP 

výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť. Pre odstúpenie od 

Zmluvy o NFP platí, že pre programové obdobie 2014 -2020 došlo k zmene vnímania tohto 

inštitútu, vzhľadom nato, že neexistuje povinnosť v prípade odstúpenie vrátiť celé NFP. 

V rámci oprávnenia požadovať aj časť poskytnutého NFP sa implementovala do Zmluvy o NFP 

povinnosť zohľadniť úroveň zrealizovanej časti projektu. Autor túto právnu úpravu považuje 

za lepšiu ako predchádzajúcu.  

Výpoveď 

Inštitútu výpovede bol taktiež ako náležitosť Zmluvy o NFP pridaný pre programové obdobie 

2014 – 2020. Zaviedlo sa oprávnenie prijímateľa vypovedať Zmluvu o  NFP z dôvodu, že nie 

je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve 

o  NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Podaním výpovede vzniká Prijímateľovi 

povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok 

stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto 

vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden kalendárny 

mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby 

Zmluvné strany vykonajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, 

najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom 

obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť 

všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby 

s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri 

odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku. Je dôležité tiež uvedomiť si 

plynutie výpovednej nie je viazané na prvý kalendárny deň nasledujúceho mesiaca ale začína 

plynúť nasledujúcim dňom. Pri výpovedi, vzhľadom na skutočnosť že ide o inštitút na strane 

prijímateľa tiež treba dbať na skutočnosť, že výpoveď je spojená výlučne s vrátením celého 

NFP a nie časti.  
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11. Dodržiavanie finančnej disciplíny pri 

čerpaní z prostriedkov EŠIF a vznik 

nezrovnalosti  

11.1 Finančná disciplína 

 

Žiadatelia o NFP, ktorí sú úspešní a je im poskytnutý NFP, sa stávajú prijímateľom NFP. 

Z postavenia prijímateľa vyplývajú viaceré zákonné povinnosti a jednou z nich je dodržiavať 

pri čerpaní NFP finančnú disciplínu. Na čerpanie finančných prostriedkov z EŠIF a  prijímateľa 

sa vzťahujú pravidlá dodržiavania finančnej disciplíny stanovené v zákone č. 523/2004 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba 

„ZoRPVS“).176 Prijímateľom sú poskytnuté verejné prostriedky, verejnými prostriedkami sú aj 

prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii177. 

11.2 Dodržiavanie finančnej disciplíny 

Dodržiavať finančnú disciplínu znamená dodržiavať základné zásady rozpočtového 

hospodárenia uvedené v § 19 ZoRPVS. 

§ 19 ods. 1: Zásada účelovosti použitia verejných prostriedkov. 

Verejné prostriedky možno použiť na účely, ktoré sú v súlade s osobitnými predpismi. 

Prostriedky štátneho rozpočtu možno použiť len na účely, na ktoré boli ustanovené zákonom o 

štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok alebo ustanovené podľa tohto zákona. 

Prostriedky štátneho rozpočtu nemožno použiť na úhradu nájomného podľa zmluvy o nájme 

veci s právom kúpy prenajatej veci okrem úhrady tohto nájomného z prostriedkov štátneho 

rozpočtu určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej 

únie. 

§ 19 ods. 2: Zásada časovosti použitia verejných prostriedkov 

                                                           
176 Podľa § 1 ods. 2 ZoRPVS, sa tento zákon sa vzťahuje na prostriedky určené na financovanie spoločných 

programov Slovenskej republiky a Európskej únie a prostriedky určené na financovanie účelov vyplývajúcich z 

medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi a na 

postupy, právne vzťahy, práva a povinnosti osôb vo vzťahu k týmto prostriedkom, ak osobitný predpis 

neustanovuje inak. 
177 § 2 ods. 2 ZoRPVS. 
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Verejné prostriedky rozpočtované na príslušný rozpočtový rok možno použiť do konca 

rozpočtového roka s výnimkou tých verejných prostriedkov, ktorých nevyčerpané zostatky v 

súlade s týmto alebo osobitným zákonom možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku. 

§ 19 ods. 3: Zásada zachovávania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri používaní 

verejných prostriedkov subjektami mimo verejnej správy 

Právnické osoby a fyzické osoby, ktorým sa poskytujú verejné prostriedky, zodpovedajú za 

hospodárenie s nimi a sú povinné pri ich používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a 

účinnosť ich použitia; pri poskytovaní preddavkov z verejných prostriedkov sú povinné 

postupovať podľa odsekov 8 až 10 § 19 ZoRPVS. 

§ 19 ods. 4: Zásada uvoľňovania verejných prostriedkov vo výške zodpovedajúcej rozsahu 

plnenia úloh 

Štatutárny orgán subjektu verejnej správy je povinný zabezpečiť, aby sa verejné prostriedky 

uvoľňovali iba v takej výške, aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte 

subjektu verejnej správy. 

§ 19 ods. 5: Zásada zaväzovania sa výlučne na úhrady zabezpečené v bežnom rozpočtovom 

roku 

Subjekt verejnej správy nie je oprávnený zaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také 

úhrady, ktoré nemá zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok a zaťažujú nasledujúce 

rozpočtové roky z dôvodu nedostatku zdrojov v bežnom rozpočtovom roku. 

§ 19 ods. 6: Zásada krytia nevyhnutných potrieb a opatrení 

Verejné prostriedky sa môžu používať na krytie nevyhnutných potrieb a opatrení vyplývajúcich 

z osobitných predpisov. Subjekt verejnej správy je povinný pri používaní verejných 

prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia. Subjekt verejnej 

správy je povinný pri poskytovaní preddavkov z verejných prostriedkov postupovať podľa 

odsekov 8 až 10 § 19 ZoRPVS. 

§ 19 ods. 7: Zásada tvorby osobitných fondov 

Subjekt verejnej správy môže tvoriť osobitné fondy, len ak tak ustanovuje tento alebo osobitný 

zákon. 

§ 19 ods. 8: Zásada poskytovania preddavkov 
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Subjekt verejnej správy môže poskytovať preddavky, ak boli vopred v zmluve o dodávke 

výkonov a tovarov písomne dohodnuté, a to najviac na obdobie troch mesiacov v závislosti od 

vecného plnenia dodávok výkonov a tovarov; poskytovanie preddavkov subjektmi verejnej 

správy podľa osobitných predpisov týmto nie je dotknuté. 

§ 19 ods. 12: Zásada prijímania úverov, pôžičiek alebo nenávratnej finančnej výpomoci 

Subjekt verejnej správy s výnimkou obce a vyššieho územného celku môže prijímať úvery, 

pôžičky alebo návratné finančné výpomoci len v súlade s týmto zákonom; verejná vysoká škola, 

Fond na podporu vzdelávania a verejná výskumná inštitúcia môžu prijímať úvery za podmienok 

ustanovených osobitnými predpismi.  

Subjekt verejnej správy, ktorým sú Železnice Slovenskej republiky, štátny podnik a obchodná 

spoločnosť, môže prijímať úvery alebo pôžičky, pričom ak ich celková suma prijatá v 

príslušnom rozpočtovom roku presiahne sumu 1 000 000 eur, len po predchádzajúcom 

písomnom súhlase ministerstva financií.  

Subjekt verejnej správy zaradený v ústrednej správe, ktorým je záujmové združenie 

právnických osôb, môže prijímať úvery alebo pôžičky len po predchádzajúcom písomnom 

súhlase ministerstva financií. Subjekt verejnej správy môže prijať návratnú finančnú výpomoc 

od iného subjektu verejnej správy, ak sa táto návratná finančná výpomoc použije na úhradu 

výdavkov spojených s realizáciou spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej 

únie.  

Subjekt verejnej správy môže prijímať návratnú finančnú výpomoc zo štátnych finančných 

aktív, ak na účely, na ktoré sa návratná finančná výpomoc poskytne, prevzala vláda úver; na 

iné účely môže subjekt verejnej správy prijať návratnú finančnú výpomoc len po 

predchádzajúcom súhlase vlády. Príspevková organizácia, ktorá je zdravotníckym zariadením 

poskytujúcim zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu, môže prijať návratnú 

finančnú výpomoc zo štátnych finančných aktív za podmienok ustanovených osobitným 

zákonom. 

§ 19 ods. 13: Zásada ručenia subjektu verejnej správy 

Subjekt verejnej správy môže vstupovať do úverových alebo pôžičkových vzťahov ako ručiteľ 

len v súlade s týmto zákonom (ZoRPVS) s výnimkou subjektu verejnej správy, ktorým je 
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právnická osoba podľa osobitného predpisu178 alebo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej 

republiky, ak konajú podľa osobitného predpisu179.  

§ 19 ods. 14: Zásada poskytovania úverov alebo pôžičiek subjektom verejnej správy 

Subjekt verejnej správy môže poskytovať úvery alebo pôžičky len v súlade s týmto (ZoRPVS) 

alebo osobitným zákonom180. 

§ 19 ods.15: Zásada uzatvárania koncesnej zmluvy 

Subjekt verejnej správy s výnimkou subjektu verejnej správy, ktorým je obec, vyšší územný 

celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia, je oprávnený uzatvoriť 

koncesnú zmluvu podľa osobitného predpisu, ak hodnota koncesie podľa návrhu koncesnej 

zmluvy sa rovná alebo je vyššia ako hodnota ustanovená osobitným predpisom, len s 

predchádzajúcim súhlasom vlády. Povinnou súčasťou materiálu na rokovanie vlády je 

stanovisko ministerstva financií k návrhu tejto zmluvy z hľadiska dôsledkov jej realizácie na 

vykazovanie dlhu verejnej správy v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu. Subjekt 

verejnej správy je povinný na žiadosť ministerstva financií predložiť údaje potrebné na účely 

hodnotenia a vykazovania dlhu verejnej správy. 

§ 19 ods. 16: Zásada poskytovania verejných prostriedkov výlučne subjektom zapísaným 

v registri partnerov verejného sektora 

 

Fyzickej osobe a právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy podľa § 3 ods. 1 

ZoRPVS181, ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, možno 

poskytnúť verejné prostriedky len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.  

                                                           
178 § 2 ods. 2 zákona č. 375/2015 Z. z. o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 
179 Zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
180 Napríklad zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov, zákon č. 

238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým 

jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 528/2006 Z. z. 
181 Subjektmi verejnej správy sú právnické osoby zapísané v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom 

Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu a zaradené vo verejnej správe v súlade s jednotnou metodikou 

platnou pre Európsku úniu, a to 

a)v ústrednej správe, 

b)v územnej samospráve, 

c)vo fondoch sociálneho poistenia a fondoch zdravotného poistenia. 
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11.3 Porušenie finančnej disciplíny a vznik 
nezrovnalosti  
11.3.1 Nezrovnalosť182 vo svetle judikatúry Súdneho 
dvora EÚ 

Nezrovnalosti úzko súvisia s pravidlami finančnej disciplíny, ktoré musia byť dodržiavané pri 

čerpaní prostriedkov z EŠIF. Porušením týchto zákonných pravidiel vzniká „nezrovnalosť“.  

História pojmu „nezrovnalosť“ v spojitosti s právom európskych a investičných fondov (ďalej 

„EŠIF“) je pomerne dlhá. Siaha do roku 1995, kedy Nariadenie rady (ES, Euroatom) č. 2988/95 

o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev definovalo nezrovnalosť ako 

„akékoľvek porušenie ustanovenia práva Únie vyplývajúce z konania alebo opomenutia 

hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie všeobecného rozpočtu 

spoločenstiev alebo rozpočtov nimi spravovaných buď zmenšením, alebo stratou výnosov 

plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných priamo v mene Únie alebo neoprávnenou výdajovou 

položkou“. 

Ďalšími nariadeniami upravujúcimi nezrovnalosť boli Nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999 

o všeobecných ustanoveniach o štrukturálnych fondoch a Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 

z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho 

rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) 

č. 1260/1999. Nariadenie č. 1083/2006 definuje nezrovnalosť v článku 2(7) ako „akékoľvek 

porušenie ustanovení práva Spoločenstva, ktoré vyplýva z konania alebo opomenutia 

hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie všeobecného rozpočtu 

Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu neoprávnenou výdavkovou položkou.“  

Súčasné Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 

2013183 zadefinovalo nezrovnalosť v článku 2(36) ako „akékoľvek porušenie práva Únie alebo 

vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, vyplývajúce z konania alebo opomenutia 

hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by 

                                                           
182 Kapitola č. 5 bola spoluautorkou tejto knižnej publikácie prezentovaná na medzinárodnej vedeckej 

konferencii Právo fondov EÚ v teórii a praxi dňa 29. mája 2018 vo forme odborného príspevku.  
183 ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom 

fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a 

rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje 

nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006. 
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bol negatívny dopad na rozpočet Únie zaťažením všeobecného rozpočtu neoprávneným 

výdavkom.“  

Definícia pojmu „nezrovnalosť“ sa menila a spresňovala, tak ako menilo fungovanie 

európskych štrukturálnych a investičných fondov v časovom období od roku 1995 až do roku 

2013, t.j. 18 rokov. Aktuálne účinné Nariadenie 1303/2013 prinieslo zatiaľ najväčšiu zmenu 

v zákonnej definícií nezrovnalosti a to, že nezrovnalosťou je už nie iba porušenie práva Únie 

ale i porušenie vnútroštátneho práva členského štátu. Uvedená zmena výrazne mení prístup 

Súdneho dvora Európskej únie (ďalej „SDEU“) a členských štátov k nezrovnalosti v zmysle 

posúdenia, ktoré porušenia budú kvalifikované ako nezrovnalosť. Rozšírenie definície pojmu 

„nezrovnalosť“ rozšírilo diapazón porušení, ktoré môžu byť SDEU alebo súdmi členských 

štátov vnímané ako nezrovnalosť.  

11.3.2 Judikatúra Súdneho dvora EÚ o nezrovnalosti 
od roku 2007 po súčasnosť 

Podobne ako sa vyvíjala zákonná definícia pojmu „nezrovnalosť“, judikatúra vo veciach 

nezrovnalosti pri porušení práva EŠIF zaznamenala výrazný posun v rozmedzí 10 rokov, t.j. od 

roku 2007 do roku 2017. Vybrané rozsudky SDEU mapujú vývoj pojmu „nezrovnalosť“ 

s cieľom osvetliť zákonné črty a vytvoriť pomyselný „test“ pre členské štáty. „Test 

o nezrovnalosti“ určujúci, či ide podľa práva EÚ o nezrovnalosť je cennou pomôckou v praxi 

orgánov EÚ a členských štátov a zároveň návrhom de lege ferenda pre budúcu prax 

a normotvorbu.  

 

11.3.3 Prípad C-279/05 Vonk Dairy Products VB proti 
Productschap Zuivel z roku 2007 

V predmetnom prípade išlo o navrátenie diferencovaných vývozných náhrad na 

poľnohospodárske výrobky, ktoré boli získané vývozcom, príjemcom náhrad a dovozcom 

výrobku v tretej krajine odlišnej od dovážajúcej krajiny v rozpore s právom Spoločenstva. 

Uvedené subjekty získali náhrady na základe tajnej dohody uzavretej medzi nimi za formálneho 

dodržania právnej úpravy Spoločenstva. Súdny dvor, okrem konštatácie nezrovnalosti, 

v rozsudku zadefinoval ďalšie črty nezrovnalosti. „V zmysle článku 3 ods. 1 druhého 

pododseku nariadenia č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Spoločenstva je nezrovnalosť 

pokračujúca alebo opakujúca sa, pokiaľ sa jej dopustí subjekt Spoločenstva, ktorý čerpá 
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hospodárske výhody zo všetkých navzájom podobných operácií, ktorými sa porušuje rovnaké 

ustanovenie práva Spoločenstva. Skutočnosť, že nezrovnalosť sa vzťahuje na pomerne malú 

časť všetkých operácií uskutočnených počas určitého obdobia, a operácie, pri ktorých sa 

nezrovnalosť zistila, sa týkajú vždy rôznych zásielok, nie je v tomto ohľade relevantná.“184 

Z rozsudku možno vyvodiť, že nezrovnalosť sa môže opakovať, môže sa týkať malej 

časti operácii a tieto operácie sa môžu týkať rôznych zásielok. Dôsledkom je, že nezrovnalosť 

sa nemusí týkať len veľkej alebo podstatnej časti operácií uskutočnených pri čerpaní EŠIF, ale 

stačí aby menšia časť operácií alebo konanie zúčastnených subjektov bolo v rozpore s právom 

EŠIF a konanie je možné kvalifikovať ako nezrovnalosť a tým pádom ako porušenie práva EÚ 

alebo práva členského štátu.  

 

11.3.4 Prípad (Spojené veci) C-278/07 až C-280/07 
Hauptzollamt Hamburg-Jonas proti Josef Vosding 
Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb GmbH & Co. a i. 
z roku 2009  

Prípady C-278/07 až C-280/07 neustanovujú priamu črtu pojmu „nezrovnalosť“, napriek tomu 

je záver súdneho dvora o všeobecnej premlčacej lehote určujúci pre správne uplatňovanie práva 

EŠIF, a preto je overenie uplatnenia všeobecnej premlčacej lehoty súčasťou „testu 

o nezrovnalosti“. Prípad sa zaoberal premlčacou lehotou a začiatkom jej plynutia, a tiež 

aplikáciou nariadenia č. 2988/95 na nezrovnalosti vzniknuté pred nadobudnutím jeho účinnosti. 

„Článok 3 ods. 1 prvý pododsek nariadenia č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov 

Európskych spoločenstiev, ktorý stanovuje na začatie stíhania premlčaciu dobu štyroch rokov, 

ktorá začína plynúť od okamihu, keď došlo k nezrovnalosti, sa uplatňuje na administratívne 

opatrenia, ako je vymáhanie vývoznej náhrady neoprávnene poskytnutej vývozcovi z dôvodu 

nezrovnalostí, ktoré tento vývozca spáchal. Pokiaľ ide o výhody neoprávnene získané 

z rozpočtu Spoločenstva z dôvodu nezrovnalostí, ku ktorým došlo pred nadobudnutím 

účinnosti nariadenia č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev, 

treba konštatovať, že normotvorca Spoločenstva tým, že prijal článok 3 ods. 1 tohto nariadenia, 

a bez toho, aby bol dotknutý odsek 3 tohto článku (členské štáty môžu uplatňovať dlhšie 

lehoty), stanovil všeobecné pravidlo premlčania, ktorým úmyselne znížil na štyri roky dobu, 

                                                           
184 Prípad C-279/05 Vonk Dairy Products VB proti Productschap Zuivel. 
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počas ktorej orgány členských štátov, ktoré konajú v mene a na účet Spoločenstva, môžu alebo 

musia vymáhať neoprávnene poskytnuté výhody. 

Pokiaľ ide o dlhy, ktoré vznikli za účinnosti vnútroštátnych pravidiel o premlčaní, a ktoré ešte 

nie sú premlčané, nadobudnutie účinnosti nariadenia č. 2988/95 spôsobuje, že podľa článku 3 

ods. 1 prvého pododseku tohto nariadenia je v zásade takýto dlh premlčaný v lehote štyroch 

rokov, ktorá plynie odo dňa, kedy k nezrovnalostiam došlo. Ak sa uplatní toto ustanovenie, 

treba za týchto okolností každú sumu neoprávnene získanú hospodárskym subjektom z dôvodu 

nezrovnalosti, ku ktorej došlo pred nadobudnutím účinnosti nariadenia č. 2988/95, v prípade 

neexistencie aktu s odkladným účinkom prijatého v priebehu štyroch rokov po spáchaní 

nezrovnalostí, považovať za premlčanú, s výhradou možnosti ponechanej členským štátom 

podľa článku 3 ods. 3 uvedeného nariadenia stanoviť dlhšie premlčacie doby. 

Premlčacia doba stanovená v článku 3 ods. 1 prvom pododseku nariadenia č. 2988/95 sa 

uplatňuje aj na nezrovnalosti, ku ktorým došlo pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia 

a začína plynúť od dátumu, keď došlo k predmetnej nezrovnalosti.“185 Výsledkom úvahy 

Súdneho dvora EÚ v predmetnom prípade je určenie všeobecnej premlčacej doby a začiatku jej 

plynutia, pričom uvedené sa vzťahuje aj na nezrovnalosti vzniknuté pred účinnosťou nariadenia 

č. 2988/95.  

11.3.5 Prípad C-367/09 Belgisch Interventie- en 
Restitutiebureau proti SGS Belgium NV, Firme Derwa 
NV, Centraal Beheer Achmea NV z roku 2010 

 

Prípad C-367/09 vniesol do judikatúry Súdneho dvora EÚ ohľadom nezrovnalosti viac 

presnosti vo vzťahu k osobám, ktoré nesú alebo by mali niesť zodpovednosť za vzniknuté 

nezrovnalosti. Osoby zodpovedné za nezrovnalosť sú dôležitým prvkom pri aplikácii finančnej 

korekcie, a preto je ich určenie súčasťou „testu o nezrovnalosti“. Súdny dvor uviedol, že 

„články 5 a 7 nariadenia č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev 

sa neuplatňujú takým spôsobom, že správnu sankciu možno uložiť na základe samotných 

ustanovení, keďže v kontexte ochrany finančných záujmov Únie uplatnenie správnej sankcie 

na určitú kategóriu osôb vyžaduje, aby predtým, ako dôjde k spáchaniu predmetnej 

                                                           
185 Spojené veci C-278/07 až C-280/07 Hauptzollamt Hamburg-Jonas proti Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und 

Zerlegebetrieb GmbH & Co. a i. 
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nezrovnalosti, normotvorca Únie prijal odvetvovú právnu úpravu definujúcu takúto sankciu a 

podmienky jej uplatnenia na túto kategóriu osôb, alebo keď takáto právna úprava ešte nebola 

prijatá na úrovni Únie, aby právo členského štátu, v ktorom došlo k spáchaniu tejto 

nezrovnalosti, stanovovalo uloženie správnej sankcie uvedenej kategórii osôb. Hoci  

ustanovenia nariadenia majú vo vnútroštátnych právnych poriadkoch na základe svojej právnej 

povahy a funkcie v systéme prameňov práva Únie vo všeobecnosti bezprostredný účinok bez 

toho, aby vnútroštátne orgány museli prijať vykonávacie predpisy, alebo bez toho, aby musel 

normotvorca Únie prijať dodatočnú právnu úpravu, niektoré ustanovenia nariadenia môžu na 

svoje vykonanie vyžadovať prijatie vykonávacích predpisov, a to buď zo strany členských 

štátov, alebo samotného normotvorcu Únie. 

 

To isté platí v kontexte ochrany finančných záujmov Únie, pokiaľ ide o správne sankcie uložené 

rôznym kategóriám účastníkov identifikovaným v nariadení č. 2988/95. To je prípad najmä 

sankcií uvedených v článkoch 5 a 7 uvedeného nariadenia, keďže tieto ustanovenia len upravujú 

všeobecné pravidlá týkajúce sa kontrol a sankcií s cieľom ochrany finančných záujmov Únie a 

keďže osobitne presne neurčujú, ktorá zo sankcií uvedených v článku 5 sa musí uplatniť v 

prípade nezrovnalosti poškodzujúcej finančné záujmy Únie, ani kategóriu účastníkov, ktorým 

sa má takáto sankcia v takom prípade uložiť. 

 

Za okolností, keď odvetvová právna úprava Únie zatiaľ nezaviedla povinnosť členských štátov 

stanoviť účinné sankcie v prípade, keď medzinárodná spoločnosť špecializovaná na kontrolu a 

dohľad schválená členským štátom vydala nesprávne osvedčenia, článok 7 nariadenia č. 

2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev nebráni tomu, aby členské 

štáty uplatnili sankciu v prípade tejto spoločnosti v postavení osoby, ktorá sa „zúčastnila na 

spáchaní nezrovnalosti“, alebo osoby, ktorú možno považovať za „zodpovednú“ za 

nezrovnalosť v zmysle tohto ustanovenia, avšak pod podmienkou, že uplatnenie takejto sankcie 

spočíva na jasnom a jednoznačnom právnom základe, čo prináleží overiť vnútroštátnemu 

súdu.“186  

  

Výsledným zistením Súdneho dvora je určenie okruhu osôb, voči ktorým je možné uplatniť 

správnu sankciu. Sú to osoby, ktoré sa zúčastnili na spáchaní nezrovnalosti alebo ich možno 

                                                           
186 Prípad C-367/09 Belgisch Interventie- en Restitutiebureau proti SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, 

Centraal Beheer Achmea NV. 
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považovať zodpovedné za nezrovnalosť. Po splnení jednej z týchto podmienok, musí byť tiež 

naplnená podmienka zákonnosti správnej sankcie v rámci vnútroštátneho práva. 

  

11.3.6 Prípad  C-465/10 Ministre de l’Intérieur, de 
l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de 
l’Immigration proti Chambre de commerce et 
d’industrie de l’Indre z roku 2011 

Prípad C-465/10 stanovil, že verejný obstarávateľ v postavení príjemcu je povinný vrátiť celú 

dotáciu poskytnutú z EŠIF, ak poruší ustanovenia práva EÚ týkajúce sa uzavretia verejnej 

zmluvy na poskytnutie služieb, na ktoré bola dotácia poskytnutá. Podľa Súdneho dvora „článok 

23 ods. 1 tretia zarážka nariadenia č. 4253/88187 predstavuje právny základ, ktorý vnútroštátnym 

orgánom umožňuje, a to bez potreby úpravy zverenia tejto právomoci v rámci vnútroštátneho 

práva, vymáhať od príjemcu späť celú dotáciu poskytnutú z Európskeho fondu pre regionálny 

rozvoj z dôvodu, že príjemca ako "verejný obstarávateľ" v zmysle smernice 92/50 o koordinácii 

postupov verejného obstarávania služieb, zmenenej a doplnenej smernicou 93/36, nedodržal 

požiadavky podľa tejto smernice, pokiaľ ide o uzavretie verejnej zmluvy na poskytnutie služieb, 

ktorej predmetom bolo uskutočnenie operácie, na základe ktorej bola tomuto príjemcovi táto 

dotácia poskytnutá. 

 

Skutočnosť, že verejný obstarávateľ, ktorý je príjemcom dotácie poskytnutej z Európskeho 

fondu pre regionálny rozvoj, nedodrží pri uzavretí verejnej zmluvy, ktorej predmetom je 

uskutočnenie dotovanej činnosti, pravidlá verejného obstarávania podľa smernice 92/50 o 

koordinácii postupov verejného obstarávania služieb, zmenenej a doplnenej smernicou 93/36, 

predstavuje "nezrovnalosť" v zmysle článku 1 nariadenia č. 2988/95 o ochrane finančných 

záujmov Európskych spoločenstiev, aj keď príslušný vnútroštátny orgán nemohol pri 

poskytnutí tejto dotácie nevedieť, že príjemca sa už rozhodol, ktorého poskytovateľa poverí 

uskutočnením dotovanej činnosti.“188 

 

                                                           
187 ktorým sa vykonáva nariadenie č. 2052/88 v súvislosti s koordináciou činností rozličných štrukturálnych 

fondov navzájom a s operáciami Európskej investičnej banky a inými existujúcimi finančnými nástrojmi, 

zmeneného a doplneného nariadením č. 2082/93, v spojení s článkom 7 ods. 1 nariadenia č. 2052/88 o úlohách 

štrukturálnych fondov a ich účinnosti, o vzájomnej koordinácii ich aktivít a koordinácii s operáciami Európskej 

investičnej banky a ďalších existujúcich finančných nástrojov, zmeneného a doplneného nariadením č. 2081/93, 
188 Prípad  C-465/10 Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration 

proti Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre. 
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Súdny dvor sa zároveň vyjadril k tridsať ročnej odvolacej lehote národného práva členského 

štátu. „Zásada proporcionality bráni, aby sa v prípade, keď členské štáty využívajú možnosť, 

ktorú im ponúka článok 3 ods. 3 nariadenia č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov 

Európskych spoločenstiev, uplatňovala tridsaťročná premlčacia doba na vymáhanie výhody, 

ktorá bola z rozpočtu Únie poskytnutá neoprávnene. So zreteľom na cieľ ochrany finančných 

záujmov Únie, pre ktorý normotvorca Únie považuje štvorročnú, či dokonca trojročnú 

premlčaciu dobu za dobu, ktorá je už sama osebe dostatočná na to, aby sa vnútroštátnym 

orgánom umožnilo stíhať nezrovnalosť poškodzujúcu finančné záujmy a dosiahnuť prijatie 

opatrenia, ako je vrátenie neoprávnene získanej výhody, sa totiž zdá, že poskytnúť uvedeným 

orgánom tridsaťročnú premlčaciu dobu ide nad rámec toho, čo je nevyhnutné na správu s 

náležitou starostlivosťou.“189 

 

Predmetné rozhodnutie sa zaoberá prípadom porušenia podmienok poskytnutia dotácie z EŠIF 

verejným obstarávateľom v postavení príjemcu dotácie. Súdny dvor nielenže predmetné 

konanie označil za nezrovnalosť, ale zároveň konštatoval, že na vznik nezrovnalosti nemá vplyv 

nevedomosť vnútroštátneho orgánu ktorý poskytol dotáciu o tom, že verejný obstarávateľ 

vopred vybral poskytovateľa dotovanej činnosti a tiež zamietol 30-ročnú premlčaciu lehotu 

vnútroštátneho práva z dôvodu, že ide nad rámec toho, čo je nevyhnutné na správu s náležitou 

starostlivosťou. 

 

11.3.7 Prípad C-341/13 Cruz & Companhia Lda proti 
Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP 
(IFAP) z roku 2014 

 

Napriek tomu, že v prípade z roku 2011 vyplýva, že tridsaťročná premlčacia lehota v národnom 

práve členského štátu je nezlučiteľná z ochranou finančných záujmov EÚ, iný členský štát 

aplikoval v prípade C-341/13 dvadsaťročnú premlčaciu lehotu. SDEÚ uviedol, že „uplatnenie 

dlhšej vnútroštátnej premlčacej doby, ktorá je uvedená v článku 3 ods. 3 nariadenia č. 2988/95 

o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev, na začatie konania o 

nezrovnalostiach v zmysle tohto nariadenia, nesmie zjavne presahovať hranice toho, čo je 

potrebné na dosiahnutie cieľa ochrany finančných záujmov Únie. 

                                                           
189 Prípad  C-465/10 Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration 

proti Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre. 
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V tejto súvislosti hoci uvedený článok 3 ods. 3 umožňuje členským štátom uplatňovať 

premlčacie doby, ktoré sú dlhšie než doby v trvaní troch alebo štyroch rokov stanovené v 

odseku 1 prvom pododseku tohto článku, ktoré vyplývajú z ustanovení všeobecného práva 

platných pred prijatím uvedeného nariadenia, uplatnenie dvadsaťročnej premlčacej doby ide 

nad rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľa ochrany finančných záujmov Únie.“190 

 

11.3.8 Prípad C-408/16 Compania Națională de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere proti 
Ministerul Fondurilor Europene -Direcția Generală 
Managementul Fondurilor Externe z roku 2017 

 

V najnovšom rozhodnutí sa SDEÚ zaoberal projektom členského štátu Rumunsko s Európskou 

Investičnou Bankou, ktorý sa začal realizovať ešte pred pristúpením Rumunska k EÚ. „Projekt 

výstavby diaľnice Arad – Timişoara – Lugoj bol pôvodne predmetom zmluvy o financovaní 

uzavretej 23. decembra 2003 medzi Rumunskom, EIB a verejným obstarávateľom dotknutej 

zákazky na práce vo veci samej, spoločnosťou CNADNR. Na základe tejto zmluvy bola medzi 

rovnakými účastníkmi 2. decembra 2004 uzavretá úverová zmluva týkajúca sa financovania 

výstavby viacerých úsekov diaľnice. Podľa uvedenej zmluvy CNADNR dodrží postupy EIB 

týkajúce sa nákupu tovaru, zabezpečenia služieb a objednania prác potrebných na projekty, 

ktoré vyrokuje a zazmluvní v súlade s ustanoveniami [tejto zmluvy o financovaní], a to 

konkrétne "prostredníctvom medzinárodných výziev na predkladanie ponúk otvorených pre 

záujemcov zo všetkých krajín".   

 

Postup zadávania verejnej zákazky na práce výstavby diaľnice Arad – Timişoara – Lugoj sa 

začal 17. júla 2007 vo forme užšej súťaže s predbežnou kvalifikáciou záujemcov na základe 

uverejnenia oznámenia o predbežnej kvalifikácii, a jednak, že táto zákazka bola zadaná 15. 

decembra 2008. Dňa 27. októbra 2009 Rumunsko požiadalo Komisiu o to, aby bolo projektu 

výstavby diaľnice Arad – Timişoara – Lugoj v rámci sektorového operačného programu 

„Doprava 2007 – 2013“ priznané retrospektívne financovanie z EFRR a Kohézneho fondu ako 

„veľkému projektu“ v zmysle článku 39 nariadenia č. 1083/2006. 

                                                           
190 Prípad C-341/13 Cruz & Companhia Lda proti Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP). 
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Dvomi následnými rozhodnutiami prijatými v rokoch 2010 a 2014 Komisia schválila celkové 

financovanie uvedeného projektu z EFRR a Kohézneho fondu. Zmluva o financovaní teda 

zmenila zdroj financovania tohto projektu, a to tak, že tomuto projektu bol poskytnutý 

nenávratný príspevok z európskych fondov na základe sektorového operačného programu 

„Doprava 2007 – 2013“. 

 

S cieľom nahradiť výdavky, ktoré vznikli verejnému obstarávateľovi pri zohľadnení 

odporúčaní Komisie týkajúcich sa dodržania právnej úpravy Únie v oblasti verejných zákaziek 

pri retrospektívnom financovaní, AMPOST (Autoritatea de Management pentru Programul 

Operaţional Sectorial Transport - riadiaci orgán sektorového operačného programu „Doprava“, 

Rumunsko, ďalej len „AMPOST“) s kontroloval dokumentáciu súvisiacu s postupom zadávania 

verejnej zákazky na práce, o ktorý ide vo veci samej. Na základe tejto kontroly uvedený orgán 

prostredníctvom poznámky z 29. júna 2015 konštatoval existenciu nezrovnalostí a rozhodnutím 

z 24. augusta 2015 uložil finančnú opravu vo výške 10 % oprávnených výdavkov zákazky na 

práce zadanej 15. decembra 2008. 

 

AMPOST túto finančnú opravu odôvodnil tým, že najprv pripomenul, že Komisia na to, aby 

priznala projektu nenávratný príspevok z európskych fondov, vyžaduje dodržanie smerníc v 

oblasti verejných zákaziek, ktoré sú účinné k dátumu uverejnenia výzvy na účasť v príslušnom 

postupe zadávania zákazky. V tejto súvislosti uvedený orgán dospel k záveru, že na postup 

zadávania zákazky, o ktorý ide vo veci samej, sa uplatňuje smernica 2004/18, keďže tento 

postup sa začal až po pristúpení Rumunska k Únii. AMPOST ďalej uviedol, že tri kritériá 

predbežnej kvalifikácie záujemcu sa zdajú byť prísnejšie než kritériá stanovené smernicou 

2004/18. AMPOST však napokon uviedol, že použitie týchto kritérií pripúšťalo vnútroštátne 

právo, konkrétne MNV č. 72/2007, ktoré stanovuje výslovnú výnimku z MNV č. 34/2006 ako 

nariadenia, ktorým sa preberá smernica 2004/18. CNADNR podal na vnútroštátny súd žalobu 

o neplatnosť rozhodnutia AMPOST z 24. augusta 2015, ako aj poznámky z 29. júna 2015, 

ktorou sa konštatuje existencia nezrovnalostí a stanovuje finančná oprava, ktoré boli vydané v 

súvislosti s projektom výstavby diaľnice Arad – Timişoara – Lugoj. 

 

Na podporu svojej žaloby CNADNR uvádza, že finančná oprava vo výške 10 % oprávnených 

výdavkov zákazky na práce výstavby diaľnice Arad – Timişoara – Lugoj je založená na 

nesprávnom výklade ustanovení MNV č. 34/2006, MNV č. 72/2007, ako aj smernice 2004/18. 
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CNADNR tvrdí, že verejnému obstarávateľovi nemožno vytýkať stanovenie protiprávnych 

alebo prísnych kritérií pre predbežnú kvalifikáciu záujemcov v zmysle tejto smernice, keďže 

postup zadávania verejnej zákazky od počiatku prebiehal v súlade s kapitolou 3 príručky EIB.  

 

Súdny dvor na otázku, či spoločnosť CNADNR postupovala s súlade s platnou legislatívou 

uviedol, že smernica 2004/18, a osobitne jej článok 15 písm. c), sa má vykladať v tom zmysle, 

že jej odporuje, aby právna úprava členského štátu stanovovala, že na postup zadávania verejnej 

zákazky zadanej po dátume jeho pristúpenia k Únii a týkajúcej sa uskutočnenia projektu 

začatého na základe zmluvy o financovaní uzavretej s EIB pred uvedeným pristúpením, sa majú 

použiť osobitné kritériá stanovené v príručke EIB, ktoré nie sú v súlade s ustanoveniami 

uvedenej smernice. 

 

Na otázku, či postup zadávania verejnej zákazky ako vo veci samej, v ktorom boli použité 

prísnejšie kritériá, než aké stanovuje smernica 2004/18, možno považovať za postup, ktorý je 

v súlade s právom Únie a je oprávnený na priznanie nenávratného príspevku z európskych 

fondov, poskytnutého retrospektívne, Súdny dvor odpovedal negatívne. Článok 9 ods. 5 a 

článok 60 písm. a) nariadenia č. 1083/2006 sa majú vykladať v tom zmysle, že postup zadávania 

verejnej zákazky ako vo veci samej, v ktorom boli použité prísnejšie kritériá, než aké stanovuje 

smernica 2004/18, nemožno považovať za postup uskutočnený v úplnom súlade s právom Únie, 

ktorý by bol oprávnený na priznanie nenávratného príspevku z európskych fondov, 

poskytnutého retrospektívne. Článok 2 bod 7 nariadenia č. 1083/2006 sa má vykladať v tom 

zmysle, že stanovenie kritérií pre predbežnú kvalifikáciu uchádzačov, ktoré sú prísnejšie v 

porovnaní s kritériami podľa smernice 2004/18, predstavuje „nezrovnalosť“ v zmysle 

uvedeného ustanovenia, ktorá je dôvodom na vykonanie finančnej opravy podľa článku 98 

tohto nariadenia, pokiaľ nemožno vylúčiť, že použitie týchto kritérií môže mať dôsledky pre 

rozpočet dotknutého fondu, čo má overiť vnútroštátny súd.“191  

 

11.4 Záver: Test nezrovnalosti 

Z analyzovaných prípadov vyplývajú viaceré črty nezrovnalosti, ktoré by mal každý členský 

štát brať do úvahy pri čerpaní finančných prostriedkov z EŠIF a súd rozhodujúci 

o nezrovnalosti by mohol tieto črty aplikovať ako hlavné body  „testu o nezrovnalosti“: 

                                                           
191 Prípad C-408/16 Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere proti Ministerul Fondurilor 

Europene -Direcția Generală Managementul Fondurilor Externe. 
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• nezrovnalosťou je porušenie práva Únie alebo vnútroštátneho práva  

• nezrovnalosť sa nemusí týkať len veľkej alebo podstatnej časti operácií uskutočnených 

pri čerpaní EŠIF, ale stačí aby menšia časť operácií alebo konanie zúčastnených 

subjektov bolo v rozpore s právom EŠIF, 

• všeobecné pravidlo premlčania pri začatí stíhania nezrovnalosti, podľa ktorhého je 

premlčacia doba 4 roky, 

• určenie osôb povinných niesť zodpovednosť za nezrovnalosť - osoba, ktorá sa 

„zúčastnila na spáchaní nezrovnalosti“, alebo osoba, ktorú možno považovať za 

„zodpovednú“ za nezrovnalosť; 

• nedodržanie podmienok práva EÚ verejným obstarávateľom pri uzavretí verejnej 

zmluvy na poskytnutie služieb s poskytovateľom je nezrovnalosť,  

• uplatnenie dvadsaťročnej premlčacej doby ide nad rámec toho, čo je nevyhnutné na 

dosiahnutie cieľa ochrany finančných záujmov Únie, 

• zadávanie verejnej zákazy, v ktorej boli použité prísnejšie kritériá, než aké stanovuje 

právo EÚ, nemožno považovať za postup uskutočnený v súlade s právom EÚ, 

dôsledkom je nezrovnalosť. 

 

12. Merateľné ukazovatele 

 

Je možné zmerať pokrok? Táto otázka nie je vôbec náhodná, keď sa pozrieme na obsah čl. 27 

všeobecného nariadenia. V predmetnom ustanovení všeobecného nariadenia je v prvom odseku  

stanovený obsah programov, kde pre každý operačný program sa stanoví stratégia s prínosom 

programu pre stratégiu Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho 

rastu v súlade s týmto nariadením, pravidlami pre jednotlivé fondy a s obsahom partnerskej 

dohody. 

Základ obsahu partnerskej dohody v súlade s európskym právom upravujúcim jednotlivé fondy 

vychádza s cieľa zabezpečiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast v EÚ. Preto musí každý 

OP obsahovať opatrenia potrebné na zabezpečenie účinného, efektívneho a koordinovaného 

vykonávania EŠIF a opatrenia na dosiahnutie zníženia administratívnej záťaže pre prijímateľov. 

Z tohto pohľadu je potrebné vymedziť priority každého OP, tak aby cez tieto priority boli 
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stanovené konkrétne ciele a s nimi spojené aj finančné rozpočtové prostriedky na podporu EŠIF 

a rovnako tak aj  zodpovedajúce národne spolufinancovanie. 

Okrem vymedzenia cieľov a finančných prostriedkov určených na ich realizáciu je  potrebné 

poznať aj spôsoby, akým sa sleduje napĺňanie stanoveného cieľa, respektíve sledovať, či 

financie použité na naplnenia stanoveného cieľa sú použité efektívne a či účinok týchto financií 

prináša inkluzívny rast v EÚ192. Pre sledovanie či z pohľadu kvantitatívnej alebo kvalitatívnej 

stránky sa napĺňajú vytýčené ciele je potrebné stanoviť ukazovatele. Podľa čl. 27 ods. 4 

všeobecného nariadenia v každej priorite sa stanovia ukazovatele a zodpovedajúce ciele v 

kvalitatívnom alebo kvantitatívnom vyjadrení v súlade s pravidlami pre jednotlivé fondy na 

posúdenie pokroku pri vykonávaní programu zameraného na dosiahnutie cieľov ako základu 

na monitorovanie, hodnotenie a preskúmanie výkonnosti. Uvedené ukazovatele zahrnujú: 

a) finančné ukazovatele súvisiace s vyčlenenými výdavkami;b) ukazovatele výstupov súvisiace 

s podporovanými operáciami; 

c) ukazovatele výsledkov súvisiace s príslušnou prioritou. 

Pre každý EŠIF sa v pravidlách pre jednotlivé fondy stanovia spoločné ukazovatele a môžu sa 

stanoviť ustanovenia súvisiace s ukazovateľmi pre jednotlivé programy.Podľa recitálu 27 

všeobecného nariadenie, stanovenie spoločných ukazovateľov vychádza z požiadavky, aby 

jednotlivé programy, prostredníctvom ktorých sa vykonávajú EŠIF v príslušnom programovom 

období v súlade s partnerskou dohodou, boli vypracované jednotlivými členskými štátmi na 

základe transparentných postupov a v súlade s ich inštitucionálnym a právnym rámcom. Za 

účelom zabezpečenia inteligentného, udržateľného a inkluzívnho rastu je nevyhnutné, aby 

obsah jednotlivých programov mal stanovené spoločné minimálne požiadavky. Následne tieto 

požiadavky dopĺňajú pravidlá pre jednotlivé fondy a to takým spôsobom, aby stanovené 

požiadavky zohľadnili osobitosť každého EŠIF.  

S cieľom zabezpečiť súlad medzi programami podporovanými v rámci rôznych EŠIF, najmä v 

kontexte zabezpečenia príspevku k stratégii Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného 

a inkluzívneho rastu, je potrebné stanoviť spoločné minimálne požiadavky týkajúce sa obsahu 

programov, ktoré môžu dopĺňať pravidlá pre jednotlivé fondy s cieľom zohľadniť osobitnú 

                                                           
192 V tejto súvislosti je v recitály 22 všeobecného nariadenia stanovenia právomoc Komisie v roku 2019 

v spolupráci s členskými štítmi preskúmať výkonnosť na základe výkonného rámca, ktorý je stanovený pre 

každý program s cieľom monitorovať v cele programové obdobie pokrok v dosahovaní cieľov a zámerov 

stanovených pre každú prioritu.  
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povahu každého EŠIF193. Preto každý program obsahuje opis opatrení, ktoré sa mimo iného 

reflektujú požiadavky na merateľnosť dosiahnutého pokroku, čo slúži na vyjadrenie naplnenia 

stanovených cieľov programu. Napríklad v každom programe (okrem tých, ktoré sa výlučne 

vzťahujú na technickú pomoc) existuje opis opatrení slúžiacich na dosiahnutie kvantitatívnych 

a kvalitatívnych požiadaviek stanovených v cieľoch programu.   

Dosiahnutie stanoveného efektu jednotlivého programu nie je možné bez možnosti zmerania 

miery pokroku, ktorú je možné vyčísliť nastavením efektívneho a účinného systému 

merateľných ukazovateľov práve na úrovni OP.  Zodpovednosť za nastavenie systému 

merateľných ukazovateľov na úrovni jednotlivých OP majú príslušné RO. Vyššie uvádzané 

delenie merateľných ukazovateľov stanovuje základ pri hodnotení úspešnosti jednotlivých 

programov pre poznanie finančnej stránky realizovaného programu, kde kvantifikácia súvisí 

s výdavkami použitými v príslušnom OP. Ďalej je nevyhnutné skúmať a poznať podporované 

operácie a ich výstupy. Podľa čl. 96 ods. 2 písm. b)  bod (iv) všeobecného nariadenia je 

stanovená povinnosť pre každý OP  pre každú prioritnú os vymedziť ukazovatele výstupu pre 

každú investičnú prioritu, a to vrátane kvantifikovanej cieľovej hodnoty, ktoré by podľa 

očakávania mali v súlade s pravidlami pre jednotlivé fondy prispieť k dosiahnutiu výsledkov. 

Kvantifikované cieľové hodnoty OP môžu len vtedy prispieť k dosiahnutiu výsledkov, pokiaľ 

budú vymedzené ukazovatele pre každú investičnú prioritu určenú v príslušnom OP. Podľa č. 

96 ods. 2 písm. b) bod (ii) všeobecného nariadenia je stanovená povinnosť pre každý OP a pre 

každú prioritnú os vymedziť ukazovatele výsledkov vzťahujúce sa na definované špecifické 

ciele OP ,a tým posilniť orientáciu programovania na očakávané výsledky pre konkrétne ciele 

OP.  Zodpovedajúce ukazovatele výsledkov spolu s východiskovou a cieľovou hodnotou musia 

byť podľa potreby kvantifikované, a to v súlade s pravidlami pre jednotlivé fondy. V kontexte 

uvedeného je potrebné aby RO dopredu (ex ante) overil správne nastavenie merateľných 

ukazovateľov OP cez štatistické systémy a ukazovatele výsledku, a to vzhľadom na možnosť 

existencie kondicionality. Podľa recitálu  č. 22 Všeobecného nariadenia členské štáty by za 

účelom úspešného čerpania finančných prostriedkov z EŠIF mali smerovať k dosiahnutiu 

cieľov EÚ v súlade so svojimi osobitnými národnými a regionálnymi potrebami rozvoja. Mali 

by sa vymedziť ex ante kondicionality, ako aj stručný a vyčerpávajúci súbor objektívnych 

kritérií pre ich posúdenie, aby sa zabezpečilo vytvorenie nevyhnutných podmienok pre účinné 

a efektívne využívanie podpory Únie.   

                                                           
193 Podľa č. 27 ods. 7 všeobecného nariadenia členské štáty navrhujú obsah programu v súlade s pravidlami pre 

jednotlivé fondy.  
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Ex ante kondicionalita musí byť priamo a skutočne spojená s účinným a efektívnym 

dosiahnutím konkrétneho cieľa investičnej priority alebo priority EÚ alebo má na neho priamy 

vplyv. Iba v takomto prípade je možné ju uplatňovať na prioritu daného programu, keďže nie 

každý špecifický cieľ je nevyhnutne spojený s ex ante kondicionalitou stanovenou v pravidlách 

pre jednotlivé fondy.  

Proces posudzovania  uplatniteľnosti ex ante kondicionality môže byť pomerne komplikovaný, 

nakoľko sa v procese posudzovania berie vzhľadom na výšku pridelenej podpory do úvahy aj 

zásada proporcionality.  Preto splnenie uplatniteľných ex ante kondicionalít by mal posúdiť 

členský štát z pohľadu otázok, ktoré vznikli pri  vypracúvaní programov a ak je to nutné, ex 

ante kondicionalít podrobiť skúmaniu ich uplatniteľnosti z pohľadu potrieb  partnerskej 

dohody. 194Projektová úroveň merateľných ukazovateľov RO je v otázke určenia merateľných 

ukazovateľov na projektovej úrovni dôležitým subjektom, nakoľko v jeho pôsobnosti je najmä, 

no nie len:  

a) Zostaviť návrh merateľných ukazovateľov  

b) Uchováva podpornú dokumentáciu k určeniu merateľných ukazovateľov  

c) Stanovuje hodnoty merateľných ukazovateľov  

d) Overuje postupy pri nastavovaní systému merateľných ukazovateľov. 

RO musí pri nastavení merateľných ukazovateľov sledovať a záväzne stanoviť de facto ciele, 

ktoré sa majú dosiahnuť na úrovni jednotlivých realizovaných projektov, čím sa zabezpečí, aby 

jednotlivé projekty v celosti dosiahli ciele na projektovej úrovni. RO tým zodpovedá za čo 

najvhodnejšie nastavenie merateľných ukazovateľov za príslušný OP, preto sú už v samotnom 

štádiu návrhu merateľných ukazovateľov očakávania od RO, že dostatočne pozná ciele OP 

a pozná možnosti dosiahnutia celkového cieľa prostredníctvom jednotlivých projektov. OP 

musí definovať merateľné ukazovatele v OP tak, aby boli pokryté všetky kľúčové aktivity  OP, 

čím sa zabezpečí najvhodnejšia implementácia OP. A práve takto nastavené merateľné 

ukazovatele by mali odzrkadľovať skutočné dosahovania pokroku na projektovej úrovni.  

Pri realizácií OP môže RO vzniknúť potreba získať od jednotlivých prijímateľov informácie 

pre potreby monitorovania OP. Ide prevažne  o získavanie štatistických údajov z jednotlivých 

projektov, pričom takto získané údaje nepredstavujú merateľné ukazovatele projektu, ale údaje 

získane na základe uzavretej zmluvy o NFP v priebehu implementácie projektu od jednotlivých 

                                                           
194 Posúdenie proporcionality z pohľadu uplatniteľnosti ex ante kondicionaít je suma sumarum na Komisií, ktorá 

ma za úlohu posúdiť súlad a primeranosť informácií poskytovaných zo strany členského štátu. V prípadoch 

nesplnenia uplatniteľnej ex ante kondicionality v stanovenej lehote by Komisia mala mať právomoc za vopred 

presne stanovených podmienok pozastaviť priebežné platby pre príslušné priority programu. 
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prijímateľov na štatistické účely. Poskytovanie takýchto štatistických údajov pre prijímateľa 

projektu znamenajú povinnosť mu stanovená ešte v čase vyhlásenia výzvy, prípadne sa o nich 

môže dozvedieť aj v príručke pre žiadateľa či v inej riadiacej dokumentácií. Monitorovanie OP 

počas jeho realizácie zvyšuje predpoklad eliminácie nedostatkov a tým dáva väčšie šance 

k naplneniu cieľu projektu, no nepredstavuje stanovenie merateľných ukazovateľov. 

Definovanie merateľných ukazovateľov  

Pri definovaná merateľných ukazovateľov RO musí minimalizovať počet merateľných 

ukazovateľov, nakoľko pri realizovaní projektu musí byť optimálne stanovený súbor 

merateľných ukazovateľov, ktoré majú vzhľadom na podporené aktivity najvyššiu výpovednú 

hodnotu. RO má preto za úlohu súbor merateľných ukazovateľov nadefinovať primerane 

a logicky, aby pôsobili dostatočne vhodne k zadaným cieľom  projektu.  

V procese návrhu merateľných ukazovateľov na úrovni projektu musí RO zabezpečiť, aby 

každý merateľný ukazovateľ obsahoval nasledujúce náležitosti: 

a) Názov merateľného ukazovateľa – vychádza zo spôsobu jeho tvorby. Názov musí 

jednoznačným a výstižným spôsobom popisovať merateľný ukazovateľ, pričom 

v spojení s definíciou merateľného ukazovateľa zabezpečí jeho objektívne 

a jednoznačné posúdenie a vyhodnotenie bez ohľadu na interpretujúci subjekt. Názov 

merateľného ukazovateľa musí čo najvýstižnejším spôsobom vyjadrovať želaný výstup 

alebo smerovanie k naplneniu výsledku. 

b) Definícia/metóda výpočtu – každý merateľný ukazovateľ musí mať priradenú 

jednoznačnú definíciu, resp. popis metódy výpočtu, ktorým je bližšie špecifikovaný 

jeho obsah a ktorý umožní, aby bol merateľný ukazovateľ vykazovaný a posudzovaný 

jednotným a objektívnym spôsobom bez ohľadu na interpretujúci subjekt. 

c) Merná jednotka - každý merateľný ukazovateľ musí mať určenú jednu mernú jednotku, 

ktorá bude jednotne používaná na úrovni všetkých prijímateľov. Definovaná merná 

jednotka je využívaná vo vzťahu k predmetnému merateľnému ukazovateľu počas celej 

doby implementácie OP a rovnako na úrovni všetkých OP využívajúcich rovnaký 

merateľný ukazovateľ tak, aby bolo možné monitorovať relevantné údaje z viacerých 

projektov v rôznom čase a porovnávať ich navzájom. 
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d) Čas plnenia – RO pri každom merateľnom ukazovateli určí, či jeho splnenie má nastať 

k dátumu ukončenia realizácie aktivít projektu alebo po ukončení realizácie aktivít 

projektu, v priebehu udržateľnosti projektu. 195 

 

Priradenie merateľných ukazovateľu k cieľom a aktivitám projektu  

 

Tvorba merateľných ukazovateľov projektu sleduje ciele na úrovni OP. Tieto ciele môžeme 

považovať za špecifické pre konkrétny OP. Na dosiahnutie takto vymedzeného cieľa je 

potrebné zistiť, aké aktivity na projekte vedú k jeho naplneniu. Podľa priradenia (viacerých) 

aktivít projektu k cieľu na úrovni OP dokážeme definovať, navrhnúť a priradiť príslušný 

merateľný ukazovateľ, s tým, že každý merateľný ukazovateľ sleduje len jednotlivé aktivity 

projektu.   

 

 

Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov - Programové obdobie 2014 

– 2020,  

Verzia 9, r. 2019, 73 s. 

 

RO je ten subjekt, ktorý má v pôsobnosti definovať  definuje merateľné ukazovatele projektu 

nasledovným spôsobom: 

a. Merateľné ukazovatele na úrovni OP  

                                                           
195 Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov - Programové obdobie 2014 – 2020 - 

Verzia 9, r. 2019, 73-74 s. 
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RO definuje merateľné ukazovatele projektu. Hlavná aktivita projektu predstavuje 

viacero aktivít, ktoré je možné zhodnotiť merateľnými ukazovateľmi výstupu. Práve 

tieto merateľné ukazovatele výstupu sú definované na úrovni OP. Nakoľko v rámci OP 

existujú aj špecifické ciele, aj na ich meranie je potrebné stanoviť ukazovatele výstupu, 

tzn. špecifické ukazovatele výstupu. Stanovenie MU na projektovej úrovni je logickým 

spojením a  prebraním MU definovaných v OP. Osobitná situácia môže nastať 

v prípadoch ak potrebujeme sledovať u prijímateľa  merateľné ukazovatele definované 

vo viacerých projektoch. Takto určené merateľné ukazovatele sledujú údaje 

o konkrétnych subjektoch (napr. počet podporených podnikov), pričom sa v tomto 

prípade neaplikujú, tzn. nie sú definované spoločné a špecifické merateľné ukazovatele 

OP.   

b. Merateľné ukazovatele nad rámec MU definovaných na úrovni OP 

RO má právo určiť aj merateľné ukazovatele projektu, ktoré nie sú definované na 

úrovni OP. Preto hovoríme o takýchto merateľných ukazovateľoch, že sú nad ráme 

merateľných ukazovateľov definovaných na úrovni OP. Ich určenie je dôležitý 

vzhľadom na sledovanie ďalších podporných aktivít, ktorých hodnoty sú pre RO 

potrebné na riadenie projektu a na sledovanie výkonnosti projektu. RO je pri určení 

takýchto merateľných ukazovateľov obmedzený, nakoľko každý merateľný 

ukazovateľ stanovený nad rámec OP musí byť priraditeľný k typom podporovaných 

aktivít a musí sledovať špecifické ciele stanovené na úrovni OP. Znamená to aj 

možnosť prostredníctvom takto stanoveného merateľného ukazovateľ zhodnotiť 

rastúci pokrok na úrovni OP.  

c. Priradenie relevancie horizontálnych princípov196 k merateľným ukazovateľom  

 

Merateľné ukazovatele by mali byť nediskriminačné, sledujúce udržateľný rozvoj 

a zabezpečujúce rovnosť medzi mužmi a ženami. Spôsob akým sa horizontálne princípy 

odzrkadľujú v merateľných ukazovateľov závisí od návrhu gestorov HP RO, ktorým 

požiadajú CKO, aby priradil relevanciu HP k merateľným ukazovateľom alebo iných 

údajov, ktorými sa sleduje napĺňanie HP. Z uvedeného je možné sledovať nový pojem 

akým je relevancia HP k merateľným ukazovateľom, ktorý predstavuje funkčný nástroj 

                                                           
196 Podľa čl. 4 ods. 2 Všeobecného nariadenia  Komisia a členské štáty zabezpečujú, aby bola pomoc z EŠIF 

zhodná s príslušnými politikami, horizontálnymi princípmi uvedenými v článkoch 5, 7 a 8 Všeobecného nariadenia  

a prioritami Únie a aby sa vzájomne dopĺňala s inými nástrojmi Únie. V programovacom období 2014-2020 

Partnerskou dohodou stanovené horizontálne princípy: Udržateľný rozvoj, rovnosť medzi mužmi a ženami 

a nediskriminácia.  
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na sledovanie napĺňania HP. Na druhej strane takáto sledovanie HP na projektovej 

úrovni nepredstavuje hodnotenie podmienok, podľa ktorých sa rozhoduje o poskytnutí 

príspevku, má len evidenčnú funkciu pre potreby gestora HP. Preto aj zmena relevancie 

HP nespôsobuje zmenu výzvy, ŽoNFP, zmluvy o NFP, monitorovacej správy a ďalších 

dokumentov, do ktorých sa v elektronickej verzii v ITMS2014+ zmena automaticky 

premietne. 

 

12.1 Merateľné ukazovatele na úrovni projektu 
s príznakom 

 

Úlohou RO je aj identifikovať MU na úrovni projektu, ktorých dosiahnutie nemusí byť 

pre prijímateľa vždy objektívne možné. Rôzne externé faktory, ktoré nemôže prijímateľ 

ovplyvniť, mu môžu zasahovať do jeho činnosti a to až takým spôsobom, že de facto 

dosiahnutie takto zadefinovaných MU ukazovateľov môže byť viac či menej závislé na 

činnostiach a stavoch mimo vôle prijímateľa. Táto skutočnosť sa musí následne premietnuť do 

výsledného stavu, v ktorom nakoľko prijímateľ de facto nemal objektívnu možnosť dosiahnuť 

plánované hodnoty takýchto MU, nemôže byť za ich nenaplnenie sankcionovaný. Určenie MU 

na úrovni RO s príznakom odráža posúdenie miery externých vplyvov na dosahovanie 

stanovených hodnôt ukazovateľa pri koexistencií záväzkov RO, ktoré sú zohľadnené vo vzťahu 

k dosahovaniu výstupov a cieľov na úrovni OP. Takéto merateľné ukazovatele žiadateľ už pri 

podávaní ŽoNFP automaticky zahŕňa do analýzy rizík, ktorá je súčasťou predkladanej ŽoNFP 

a identifikuje v nej faktory, ktoré by mohli spôsobiť nedosiahnutie plánovanej hodnoty 

merateľného ukazovateľa. Predpoklady nedosiahnutia hodnoty merateľného ukazovateľa 

uvedené v analýze rizík budú jednou zo skutočností, ktoré RO posudzuje v súvislosti s 

implementáciou projektu pri nedosiahnutí plánovanej hodnoty.197 

Pri výzve na predkladanie projektových zámerov ako aj výzve na predkladanie ŽoNFP  RO 

definuje MU, prostredníctvom ktorých sleduje napĺňanie jednotlivých typov aktivít na úrovni 

projektu. Následne tieto aktivity musí žiadateľ priradiť k hlavným aktivitám projektu, za 

predpokladu, že projekt žiadateľa bude priradený k relevantnému typu aktivít.198  

                                                           
197 Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov - Programové obdobie 2014 – 2020 - 

Verzia 9, r. 2019, 73-74 s. 
198 Odlišne sa postupuje iba  v prípade OP RH, kde je RO povinný používať spoločné ukazovatele v súlade s čl. 

109 nariadenia o ENRF. 
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12.2 Používanie merateľných ukazovateľov  

Používanie merateľných ukazovateľov projektu je možné z časového hľadiska rozdeliť na:  

a. Používanie MU projektu pri predkladaní Žo NFP  

b. Používanie MU projektu pri implementácií projektu  

 

Ako už bolo povedané MU nám kvantifikujú aktivity realizované na projekte. Na to, aby sme 

dokázali určiť, ktoré MU budú pre projekt relevantnými musíme analyzovať jednotlivé aktivity 

projektu. Práve prostredníctvom relevantných aktív projektu sa dosahuje sledovaný cieľ, ktorý 

odzrkadľuje očakávaný pokrok. Preto už pri vypracovaní projektového zámeru alebo ŽoNFP 

žiadateľ musí identifikovať vybrané typy aktivít, ktoré vo svojom projekte chce uskutočňovať 

a k takto určeným relevantným aktivitám priradiť všetky MU, ktoré sú definované RO. Po 

následnom schválení ŽoNFP môže nastať situácia, že niektoré MU definované RO nie sú pre 

žiadateľa relevantné. K tejto situácií môže dôjsť dôsledkom definovania hlavných aktivít 

projektu, ktoré bude žiadateľ vo svojom projekte realizovať a výberu MU priradených RO 

k jednotlivým typom aktivít  vo forme akej si skupiny MU resp. sady nadefinovaných MU pre 

jednotlivé aktivity. No pre realizáciu hlavných aktivít môže dôjsť aj k situácií, že priradené MU 

zo sady nadefinovaných MU RO obsahujú MU, ktoré nie sú pre realizáciu konkrétneho projektu 

relevantné, tzn. nie je ich potrebné sledovať. Takéto merateľné ukazovatele nazývame 

nerelevantné, pretože ich sledovanie nie je podstatné pre realizáciu konkrétneho projektu. Aj 

nerelevantné MU priradené RO zo sady nadefinovaných MU je potrebné evidovať. Žiadateľ si 

označí takéto MU ako nerelevantné MU a ako plánovanú hodnotu k ním priradí číslicu „0“.   

Na základe uvedeného je možné skonštatovať, že nie všetky aktivity definované RO musia 

byť pre konkrétny projekt relevantné. Na druhej strane môže konkrétny projekt mať 

nadefinované aktivity, ktoré nie  sú pre projekt tak relevantné, aby bolo potrebné ich 

sledovať prostredníctvom MU, no nesmie ísť o hlavné aktivity projektu, ktoré sú vždy 

relevantné, a preto  k ich sledovaniu musia byť vždy priradené MU projektu.  

Nižšie uvedený príklad znázorňuje situáciu, kedy zo sady merateľných ukazovateľov 

definovaných k dvom typom aktivít sú pre ŽoNFP z hľadiska nadefinovaných aktivít projektu 

relevantné 3 merateľné ukazovatele z celkovej sady štyroch merateľných ukazovateľov 
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definovaných RO k typom aktivít. Prijímateľ pri štvrtom (nerelevantnom) merateľnom 

ukazovateli vypĺňa pri predkladaní ŽoNFP plánovanú hodnotu ,,0“. 

 

Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov - Programové obdobie 2014 

– 2020 -Verzia 9, r. 2019, 76 s. 

12.3 Priraďovanie MU k aktivitám projektu  

Žiadateľ má vo fáze predkladania žiadosti ŽoNFP povinnosť priradiť ku každej aktivite 

projektu aspoň jeden MU. Takto vybraný MU slúži na kvantifikáciu realizovaných aktivít, ktoré 

sú financované z NFP. Práve predmetné MU kvantifikujú pokrok dosiahnutý použitím 

finančných prostriedkov EU. Aj napriek uvedenému, je prípustná existencia navrhovaných 

aktivít, pri ktorých nedochádza k sledovaniu všetkých MU, ktoré sú priradené k relevantnému 

typu aktivít. Ide o prípad, keď pri relevantnom type aktivít sledujeme len niektoré MU, hoc 

bolo priradených viacero MU k týmto typom aktivít.. Táto skutočnosť nie je ani v rozpore 

s pravidlom uvedeným vyššie – každá aktivita aspoň jeden MU. Ide o prípady, kedy vybrané 

MU zo sady viacerých relevantných MU priradených k jednej aktivite postačujú na 

kvantifikáciu výsledku dosiahnutého realizáciou tejto aktivity v konkrétnom projekte. 

Samozrejme takto nastavené aktivity a k nim priradené MU nesmú byť obmedzením na 

sledovanie dosahovania hlavných aktivít projektu.  

Typy aktivít

Vybudovanie / 
rekonštrukcia 
kanalizácie

Vybudovanie/reko
nštrukcia ČOV

Hlavné aktivity 
projektu

Vybudovanie 
kanalizácie v obci 

xy

Rekonštrukcia 
ČOV v obci xy

Merateľné 
ukazovatele projektu

Dĺžka 
novovybudovanej 

kanalizácie

Počet obyvateľov 
napojených na 

verejnú 
kanalizáciu

Počet  ČOV 
spĺňajúcich 
požiadavky 

environmentálneho  
acquis

Sada merateľných 
ukazovateľov 

priradených  k typom 
aktivít 

Dĺžka 

novovybudovanej
kanalizácie

Počet obyvateľov 
napojených na 

verejnú 
kanalizáciu

Počet  ČOV 
spĺňajúcich 
požiadavky 

environmentálneho  
acquis

Dĺžka 
zrekonštruovanej 
kanalizačnej siete
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Žiadateľ je povinný ku každej aktivite projektu priradiť minimálne jeden merateľný ukazovateľ, 

ktorý musí predstavovať kvantifikáciu toho, čo sa realizáciou aktivity za požadované výdavky 

dosiahne.  

12.4 Sledovanie a hodnotenie pokroku  realizovaného projektu.  

Sledovanie pokroku pri realizácií projektu je možné len prostredníctvom údajov o dosiahnutých 

hodnotách MU pri samotnej realizácií projektu, čo je možné jednoduchou komparatívnou 

metódou. Na začiatku projektu by mala byť východisková hodnota všetkých MU projektu vždy 

nulová, čo je aj hodnota, ktorú uvádza žiadateľ vždy na začiatku projektu. Následne táto nulová 

hodnota sa komparuje s hodnotou, ktorú prijímateľ zisťuje počas priebehu projektu a na záver 

projektu. Hodnota MU na konci projektu by mala napĺňať žiadateľom v žiadosti uvádzanú 

cieľovú hodnotu relevantných ukazovateľov projektu. V kontexte uvedeného netreba zabúdať 

na dôležitú vlastnosť merateľných ukazovateľov, ktorou je ich záväznosť. Záväznosť znamená 

predovšetkým povinnosť pre prijímateľa realizovať jednotlivé aktivity projektu tak, aby 

dosiahol ich plánované hodnoty relevantných merateľných ukazovateľov. Samozrejme 

jednotlivé zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku môžu definovať aj odchýlky, ktoré je 

možné zohľadniť ako dôvody pre nevyvodenie finančnej zodpovednosti voči prijímateľovi, no 

na tie by sa prijímateľ nemal spoliehať. Z pohľadu záväznosti merateľných ukazovateľov je 

nežiaduce akékoľvek zľahčovanie alebo ľahkovážnosť prijímateľa pri ich napĺňaní, nakoľko 

táto skutočnosť má podstatný vplyv na celkovo dosiahnutý pokrok realizovaným projektom.  

 V prípade zložitejších situácií, kedy sa sleduje napĺňanie pokroku projektov, ktoré prispievajú 

k viacerým špecifickým cieľom a v rámci relevantných aktivít sa meria pokrok týchto 

špecifických cieľov tým istým merateľným ukazovateľom, je nevyhnutné predmetný merateľný 

ukazovateľ sledovať pre každú aktivitu samostatne. Následne sledovanie napĺňania 

špecifických cieľov prostredníctvom relevantných aktív je možné len v prípade existencie 

možnosti určenia podielu prínosu relevantnej aktivity na naplnení celkovej hodnoty 

spomínaného merateľného ukazovateľa. Malo by byť zrejmé, ktorá relevantná aktivita v akej 

miere prispela k naplneniu cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa.  

Pri sledovaní a hodnotení merateľných ukazovateľov projektu s príznakom je potrebné sledovať 

aj riziká, ktoré môžu mať za následok stav, kedy prijímateľ objektívne nemôže ovplyvniť 

faktory spôsobujúce neúspech realizácie jeho projektu. Tieto faktory sú známe ako rizikové už 

v čase predkladania žiadosti o nenávratný finančný príspevok, čo by malo byť žiadateľom 

preukázane prostredníctvom ním vyhotovenej analýzy rizík. Riadiaci orgán musí posúdiť, do 

akej miery spomínané faktory ovplyvnili skutočnosť, že nedošlo k dosiahnutiu stanovenej 
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hodnoty merateľného ukazovateľa. Pri vyhodnocovaní zodpovednosti prijímateľa za 

nedosiahnutie cieľových hodnôt merateľného ukazovateľa s príznakom RO aplikuje relevantné 

ustanovenia zmluvy o NFP.199 

Príklady možností priradenia hlavných aktivít projektu k merateľným ukazovateľom z hľadiska 

spôsobu dosahovania cieľových hodnôt merateľného ukazovateľa realizáciou jednotlivých 

aktivít. 

 

Variant 1: 

Jedna hlavná aktivita prispieva k dosiahnutia jedného merateľného ukazovateľa 

definovaného v sade merateľných ukazovateľov na úrovni typov aktivít. 

Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov - Programové obdobie 

2014 – 2020, Verzia 9, r. 2019, 77 s. 

Variant 2: 

Jedna hlavná aktivita prispieva k dosiahnutiu viac ako jedného merateľného ukazovateľa 

definovaného v sade merateľných ukazovateľov na úrovni typu aktivít. 

Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov - Programové obdobie 

2014 – 2020 - 

 

 

 

                                                           
199 Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov - Programové obdobie 2014 – 2020 - 

Verzia 9, r. 2019, 76 s. 

Typy aktivít

• Zvýšenie 
konkurencieschopnosti 
MSP zavádzaním 
inovatívnych 
technológií do 
výrobných procesov

Hlavné aktivity projektu

• Nákup a inštalácia 
technologickej linky 
na spracovanie PET 
flaší

Merateľné ukazovatele 
projektu 

• Počet inštalovaných 
inovatívnych 
technológií v MSP
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Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov - Programové obdobie 2014 

– 2020, Verzia 9, r. 2019, 77 s. 

 

Variant 3: 

Viacero hlavných aktivít spoločnou realizáciou naplní dosiahnutie plánovanej hodnoty 

jedného merateľného ukazovateľa. 

 

 

 

Typy aktivít 

Hlavné aktivity projektu 

Merateľné ukazovatele  

Počet nových služieb 
dostupných občanom on-line

Integrácia na 
centrálny 
systém 

poskytovania 
služieb 

občanom

Nákup HW a 
vývoj SW na 

vývoj novej e-
služby

Merateľné 
ukazovatele

Hlavné aktivity 
projektu

Typy aktivít

Vybudovanie 
/rekonštrukcia 

kanalizácie

Vybudovanie 
kanalizácie v obci 

xy

Dĺžka 
novovybudovanej 

kanalizácie

Počet obyvateľov 
napojených na 

verejnú kanalizáciu
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Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov - Programové obdobie 2014 

– 2020, Verzia 9, r. 2019, 77 s. 

Číselník merateľných ukazovateľov 

Číselník merateľných ukazovateľov predstavuje zoznam merateľných ukazovateľov a iných 

údajov používaných RO na úrovni operačných programov a projektov. Číselník merateľných 

ukazovateľov zostavuje CKO, pričom na jeho tvorbe sa podieľa aj príslušný RO a gestori HP200. 

Za správu číselníka a jeho aktualizáciu je zodpovedný CKO. 

 

ČMU pozostáva z troch úrovní:  

a) programová úroveň -   

 spoločné a programovo špecifické MU výstupu a výsledku   

MU výstupov  súvisia s podporovanými projektmi (čl. 96 ods. 2, písm. b) (iv) všeobecného 

nariadenia) pre každú investičnú prioritu, a obsahujú kvantifikovanú cieľovú hodnotu (s 

výnimkou prioritnej osi týkajúcej sa technickej pomoci), ktorou by podľa očakávania mali v 

súlade s pravidlami pre jednotlivé fondy prispieť k dosiahnutiu výsledkov.  Sú priamymi a 

okamžitými produktmi projektu. Ich monitorovanie umožňuje sledovať plnenie aktivít v súlade 

s harmonogramom projektu. 

MU výsledkov sa vzťahujú na definované špecifické ciele prioritných osí OP s priamou väzbou 

na relevantné investičné priority a tematické ciele (čl. 96 ods. 2, písm. b) (ii) všeobecného 

nariadenia) a obsahujú východiskovú a cieľovú hodnotou, podľa potreby kvantifikovanú, a to 

v súlade s pravidlami pre jednotlivé fondy. Poskytujú informáciu o určitom merateľnom aspekte 

dosahovaného výsledku. MU výsledkov slúžia na sledovanie pokroku pri plnení špecifických 

cieľov OP. Keďže sú dôležitým meradlom pokroku v implementácii, musia  

- spĺňať určité kvalitatívne kritéria: vystihovať podstatné stránky podporovanej 

intervencie,  

- mať zrozumiteľnú a jednoznačnú interpretáciu a  

- zber potrebných údajov by mal byť jednoduchý a rýchly.  

                                                           
200 Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov - Programové obdobie 2014 – 2020 - 

Verzia 9, r. 2019, s. 78. 
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Plánovaný výsledok operačného programu predstavuje meradlo blahobytu a pokroku 

ľudí, ktorých motivuje k politickým opatreniam, t. j. čo sa má zmeniť  s príspevkom 

navrhovaných intervencií. 

 Napríklad v prípade ESF je plánovaným výsledkom očakávaný účinok programu na účastníkov 

alebo subjekty, napr.  zamestnanecké postavenie účastníkov, t. j. ide o zmenu situácie subjektov 

alebo účastníkov, napr.  zamestnanosť. Aby sa minimalizoval účinok vonkajších faktorov, ktoré 

ovplyvňujú hodnotu predloženú v rámci MU výsledkov v ESF, odporúča sa definovať MU čo 

najbližšie k činnostiam vykonávaným v rámci príslušnej investičnej priority.201 

 Kľúčový vykonávací krok  

Kľúčové vykonávacie kroky predstavujú dôležitý stupeň pri plnení cieľov prioritnej osi OP, 

ktorý je overiteľný. Využívajú sa pre potreby vyhodnocovania plnenia výkonnostného rámca. 

Ich využitie sa uplatní v prípadoch, v ktorých sa do konca roku 2018 neočakávajú relevantné 

merateľné výstupy v rámci prioritnej osi OP.  

Napríklad kvôli dĺžke implementácie infraštruktúrnych projektov (nové železničné trate nebudú 

dokončené do konca roka 2018) pre stanovenie čiastkového cieľa, RO použije kľúčový 

vykonávací krok (namiesto MU výstupu „počet kilometrov vybudovanej infraštruktúry“ 

vyberie kľúčový vykonávací krok „počet ukončených verejných obstarávaní“).  

Môžu byť podľa vhodnosti vyjadrené číselne alebo percentuálne. 

 finančné ukazovatele; 

Finančný ukazovateľ definuje pokrok v rámci PO jednotlivých OP na úrovni kategórie 

regiónov vyjadrený vo finančných jednotkách. Bol vytvorený pre potreby vyhodnocovania 

plnenia výkonnostného rámca. Finančný ukazovateľ predstavuje celkovú sumu oprávnených 

výdavkov202  po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej 

komisii  a je vyjadrený v mene euro. Ide o celkovú sumu vynaloženú prijímateľmi a uhradenú 

v realizovaných operáciách.203  

                                                           
201 Metodický pokyn CKO č. 17- Programové obdobie 2014 – 2020. Metodický pokyn k číselníku merateľných 

ukazovateľov – verzia 3. s.6 
202 Celková suma oprávnených výdavkov predstavuje vynaložené zdroje EŠIF, národné verejné zdroje a národné 

súkromné zdroje bez zdroja pro rata; ak sa miera spolufinancovania pre prioritnú os uplatňuje na oprávnené 

verejné výdavky, finančný ukazovateľ sa vzťahuje na celkovú sumu certifikovaných verejných výdavkov. Ak sa 

miera spolufinancovania pre prioritnú os uplatňuje na celkové oprávnené výdavky (vrátane verejných a 

súkromných zdrojov), finančný ukazovateľ sa vzťahuje na certifikovanú celkovú sumu oprávnených výdavkov 
203 Operáciou sa rozumie akýkoľvek projekt, zmluva, opatrenie alebo skupina projektov, ktoré boli vybrané RO 

alebo na jeho zodpovednosť, ktoré prispievajú k plneniu cieľov prioritnej osi programu (čl. 2, bod 9 nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013). 
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Pre potreby výkonnostného rámca204 sa nastavuje jeden finančný ukazovateľ na úrovni 

prioritnej osi programu. V prípade komplexných prioritných osí programu sa finančné 

ukazovatele nastavujú osobitne s ohľadom na EŠIF a kategóriu regiónu. To neplatí pri ENRF, 

kde finančný ukazovateľ predstavuje celkovú sumu oprávnených verejných výdavkov (EÚ 

zdroj + štátny rozpočet) po ich certifikácií certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby 

Európskej komisii. V prípade EPFRV je nastavenie finančného ukazovateľa je tiež odlišné a to 

tým, že  finančný ukazovateľov predstavuje celkovú sumu realizovaných výdavkov 

evidovaných v spoločnom monitorovacom a hodnotiacom systéme politiky rozvoja vidieka, t. 

j. výdavkov z ukončených operácií, za ktoré už boli realizované platby v prospech prijímateľov, 

a ktoré RO zadal do databázy operácií monitorovacieho systému.  

 

b) projektová úroveň – MU projektu; 

Projektové MU definuje a sleduje RO na úrovni projektu. Za ich plnenie a vyhodnocovanie 

zodpovedá prijímateľ. MU na úrovni projektu majú zabezpečiť, aby RO mal možnosť sledovať 

a záväzne stanoviť ciele, ktoré majú byť realizáciou projektu dosiahnuté a ktorými sa zabezpečí 

dosahovanie cieľov na úrovni OP. RO zodpovedá za návrh a aktuálnosť projektových MU za 

relevantný OP. RO pri návrhu MU na úrovni projektu zabezpečí, aby definovanými MU boli 

pokryté všetky kľúčové aktivity, ktoré sú pre RO nevyhnutné na správnu implementáciu OP, a 

zároveň aby takéto MU odzrkadľovali skutočné dosahovanie pokroku na úrovni projektu. 

Medzi MU na úrovni projektu patria: 

a. príslušné MU definované na úrovni OP preklopené na projektovú úroveň v 

podobe projektových MU (RO ich vytvára tak, že ich definuje rovnakým 

spôsobom ako sú definované v OP, resp. spôsobom umožňujúcim ich priamu 

agregáciu205 na úroveň OP);  

b. ďalej sem patria ďalšie MU projektu, ktoré prislúchajú k typu podporovaných 

aktivít a špecifickým cieľom na úrovni OP, a ktorých sledovanie na úrovni 

projektu je nevyhnutné z pohľadu preukazovania prínosu k napĺňaniu cieľov OP, 

                                                           
204 Predstavuje rámec plánovaných hodnôt vybraných ukazovateľov každej prioritnej osi programov v rámci 

EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020 (vrátane cieľa Európska územná spolupráca a Iniciatívy na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí), s výnimkou prioritnej osi programu zameranej na technickú pomoc. Výkonnostný 

rámec pozostáva z ukazovateľov a ich čiastkových cieľov a zámerov. 
205 V kontexte uvedeného je potrebné agregáciu vykladať ako jeden z typov výpočtu hodnoty MU programu, 

teda spôsob, akým sa vypočíta hodnota MU programu z úrovne iných MU programu/ projektových MU/ iných 

údajov. 
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IP resp. ŠC a sledovania výkonnosti projektu. Tieto MU projektu sú definované 

nad rámec MU definovaných na úrovni OP.206 

c) iné údaje.   

Iné údaje sú ďalšie údaje, resp. parametre iné ako MU, ktoré sú monitorované na úrovni 

podporených projektov a zaradené do ČMU správcom ČMU na základe návrhu RO alebo z 

vlastného podnetu CKO. Ich získavanie a použitie je odôvodnené pre potreby monitorovania 

na úrovni OP, keď RO potrebuje štatistické údaje z jednotlivých projektov. Zo strany 

prijímateľa nie je potrebné vopred stanovovať ich cieľovú hodnotu, a aj keby došlo jej 

stanoveniu, táto hodnota nebude pre prijímateľa záväzná. Môžeme skonštatovať, že sú to všetky 

údaje, ktoré je potrebné sledovať alebo zbierať a nemajú charakter MU. Medzi takéto údaje 

patria aj štatistické údaje prierezového charakteru, ktorých jednotné vykazovanie na úrovni 

všetkých OP je dôležité z pohľadu napĺňania cieľov Partnerskej dohody SR v programovom 

období 2014 – 2020 a ktoré sú sledované na úrovni všetkých alebo jednoznačne určených 

projektov bez ohľadu na ich zdroj. Osobitosťou týchto údajov je, že nemusí ísť priamo o údaje 

poskytované prijímateľom, ale môže ísť o údaje získavané z iných zdrojov, napr. Štatistický 

úrad, Sociálna poisťovňa a pod.). Zároveň prostredníctvom iných údajov by mali byť 

monitorované všetky skutočnosti, ktorých meranie nie je nevyhnutné z pohľadu preukazovania 

prínosu k napĺňaniu cieľov OP alebo investičných priorít IP resp. špeciálnych cieľov.207 

Príklady merateľných ukazovateľov: 

Príklad č. 1 

Operačná program ľudské zdroje 

Výzva zameraná na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných 

rómskych komunít s prvkami prestupného bývania - OPLZ-PO6-SC611-2018-2  

MU: povinný MU -P03723 Počet renovovaných domácností so zlepšenou klasifikáciou podľa 

spotreby energie 

Merná jednotka: domácnosti  

Definícia: Počet domácností, ktoré boli v dôsledku realizácie projektu zaradené do zlepšenej 

energetickej triedy. Za domácnosť sa považuje bytová jednotka (dom, byt).  

                                                           
206 Metodický pokyn CKO č. 17- Programové obdobie 2014 – 2020. Metodický pokyn k číselníku merateľných 

ukazovateľov – verzia 3. s.6 
207 Metodický pokyn CKO č. 17- Programové obdobie 2014 – 2020. Metodický pokyn k číselníku merateľných 

ukazovateľov – verzia 3. s.8 
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Čas plnenia: počas realizácie projektu, najneskôr ku koncu realizácie aktivít projektu  

Príklad č. 2 

Operačný program Kvalita životného prostredia  

Výzva zameraná na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – OPKZP-PO4-SC431-

2018-48  

MU: Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove 

Definícia: Celkový počet opatrení, ktoré prispeli k dosiahnutiu zníženia spotreby energie pri 

prevádzke budov (napr. zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií, 

modernizácia vykurovacieho systému, modernizácia klimatizačného systému a pod.). 

Merná jednotka: počet 

Čas plnenia: k dátumu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu  

Príklad č. 3 

Operačná program Výskum a inovácie  

Výzva na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti priemysel pre 21. storočie. 

MU: Počet podaných patentových prihlášok  

Definícia: Počet patentových prihlášok podaných na slovenských alebo zahraničných 

patentových inštitúciách v rámci podporených projektov. Patentová prihláška musí byť podaná 

počas trvania projektu a musí vzniknúť v dôsledku realizácie príslušného projektu.  

Merná jednotka: počet 

Čas plnenia koniec realizácie projektu 

Rizikovosť: áno  

Príklad č. 4 

Operačná program Integrovaný regionálny operačný program  

Výzva na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej 

starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, kód výzvy IROP-

PO2-SC212-PZ-2018-8  

MU: Počet nových verejných budov  

Definícia: Počet nových budov vďaka podpore 
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Merná jednotka: počet 

Čas plnenia: koniec realizácie projektu  

Bez príznaku rizika   

Príklad č. 5 

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 

Výzva zameraná na podporu rozvoja podnikania MSP a spoluprácu so strednými odbornými 

školami (kód OPII-MH/DP/2020/11.3-25)  

MU:  Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú prefirmu 

nové Definícia: Ukazovateľ zisťuje, či podporený podnik vyvíja produkt, ktorý je "nový pre 

firmu", v dôsledku projektu. Zahŕňa proces inovácií, ak tento proces prispieva k vývoju 

produktu. Projekty, ktorých cieľom nie je skutočný vývoj produktu, sú vylúčené. Ak podnik 

uvádza niekoľko produktov, započíta sa ako jeden podnik. V prípade projektov spolupráce tento 

ukazovateľ berie do úvahy všetky zúčastnené podniky, pre ktorý je daný produkt nový. Produkt 

môže byť hmotný aj nehmotný, t.j. môže ísť o výrobok alebo službu. 

Merná jednotka: podniky 

Čas plnenia: k dátumu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu 

Bez príznaku rizika 

 

13. Poškodzovanie finančných záujmov 

Európskej únie  

 

Európska Únia ako subjekt s vlastnou právnou subjektivitou nakladá s  finančnými 

prostriedkami predstavujúcich rozpočet tohto subjektu v súlade s právnymi predpismi 

Európskeho práva, ktoré tvoria mimo iného aj pravidlá rozpočtovej kontroly. V tejto časti 

učebnice si rozoberieme práve tú časť rozpočtového práva EÚ, ktorá súvisí s kontrolou 

finančných prostriedkov EÚ a presnejšie s kontrolou finančných prostriedkov použitých pri 

EŠIF: 
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Právny základ rozpočtovej kontroly finančných prostriedkov EÚ môžeme nájsť v nasledovných 

predpisoch:  

 Články 287, 317, 318, 319, 153 a 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 

z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet 

Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, hlava IX kapitoly 1 a 2 

a hlava X. 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o 

rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene 

nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 

1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 

a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (pozri 

najmä hlavu II kapitoly 7 o zásade riadneho finančného hospodárenia a výkonnosti a 

hlavu XIV o externom audite a absolutóriu). 

 Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou 

z 2. decembra 2013 o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach 

a riadnom finančnom hospodárení, časť III. 

 Rokovací poriadok Európskeho parlamentu, hlava II, kapitola 6, články 92a, 93 a 94; 

hlava V kapitola 1 článok 121, kapitola 2 článok 125 a 134 a kapitola 4 článok 132; 

príloha IV. 

 Článok 83 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o ochrane finančných záujmov 

Únie. 

 Európska prokuratúra: článok 86 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) týkajúci 

sa zriadenia Európskej prokuratúry. 

13. 1 Rozpočtová kontrola  

Rozpočtovú kontrolu finančných prostriedkov EÚ by sme mohli charakterizovať ako vykonanie 

kontroly rozpočtu v každej inštitúcií EÚ ako aj na úrovni členských štátov s cieľom 

„zabezpečiť zákonnosť, presnosť a riadne finančné hospodárenie v rámci rozpočtových operácií 

a systémov finančnej kontroly, ako aj riadne finančné hospodárenie v rámci európskeho 

rozpočtu (hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť), pričom Európsky dvor audítorov a Európsky 
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parlament dbajú na to, aby sa tieto ciele dosiahli“208 prostredníctvom naplnenia kritérií 

výkonnosti (kritériá výkonnosti). 

Na kontrolu finančných prostriedkov EU, ktoré sú používané aj na financovanie EŠIF, je 

potrebné tak ako na vnútroštátnej ako aj už na samotnej uníjnej úrovni, zabezpečiť systém 

finančnej kontroly ale aj trestnoprávne prostriedky ochrany209. Potreba ochrany pred podvodmi, 

ktoré ohrozujú alebo poškodzujú finančné záujmy EÚ je spojená so skutočnosťou, že až  „viac 

ako 76 % rozpočtu EÚ sa spravuje formou partnerstva s národnými a regionálnymi orgánmi v 

rámci tzv. zdieľaného hospodárenia, a to prostredníctvom 5 veľkých fondov – štrukturálnych a 

investičných fondov“210 Toto číslo odôvodňuje potrebu v záujme zabezpečenia  kontroly 

rozpočtu zapojiť aj vnútroštátne orgány verejnej moci, ktoré prostredníctvom noriem 

predovšetkým trestného práva dokážu účinne bojovať  proti podvodom.211   

Európska komisia vo svojej 31. výročnej správe o ochrane finančných záujmov Európskej únie 

za rok 2019212  (ďalej ako „Správa PIF“) prijala niekoľko dôležitých krokov na ochranu 

rozpočtu EÚ pred podvodmi. Ako najvýznamnejšie pokroky dosiahnuť v roku 2019 Komisia 

považuje : 

- transpozíciu smernice o boji proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy 

Únie členskými štátmi EÚ prostredníctvom trestného práva (ďalej len „smernica 

PIF“)213;  

- prijatie smernice o ochrane osôb ohlasujúcich porušenie práva Únie („smernica o 

oznamovaní korupcie“);  

- prijatie novej stratégie Komisie proti podvodom.  

                                                           
208 RUDOLF VERDINS: Rozpočtová kontrola. In. Informačné listy o Európskej únií. Dostupné online: 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk/sheet/31/rozpoctova-kontrola 
209 Ochrana finančných záujmov EÚ je upravená v § 37 zákona o EŠIF ako prevencia, odhaľovanie a riešenie 

nezrovnalostí, prijímanie nápravných opatrení vo forme finančných opráv a vysporiadania finančných vzťahov 

a iných nápravných opatrení. Vzhľadom na skutočnosť, že predmetná úprava § 37 zákona o EŠIF reguluje otázky 

nezrovnalostí, je rozoberaná v kapitolách venovaných samostatnej otázke nezrovnalosti.  
210 Dostupné online: https://europa.eu/european-union/about-eu/funding-grants_sk 
211  Bližšie pozri čl. 3 a 4 Smernici PIF. 
212  SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE 31. výročná správa o ochrane finančných 

záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom – 2019 – prijatá v Bruseli 3. 9. 2020, zverejnená  ako COM(2020) 

363 final. 
213 Správa PIF  str. 9  „Smernicou o ochrane finančných záujmov sa nahrádza Dohovor o ochrane finančných 

záujmov Európskych spoločenstiev z roku 1995 a jeho protokoly (ďalej len „dohovor o ochrane finančných 

záujmov“ alebo „Dohovor“) pre 26 členských štátov, ktoré sú ním viazané. S cieľom posilniť ochranu finančných 

záujmov Európskej únie sa smernicou o ochrane finančných záujmov harmonizujú vymedzenia, sankcie a 

premlčacie lehoty určitých trestných činov poškodzujúcich tieto záujmy (t. j. podvody, korupcia, pranie špinavých 

peňazí a zneužitie verejných finančných prostriedkov). Okrem iného ide o prípady cezhraničných podvodov v 

oblasti DPH s celkov škodou vo výške najmenej 10 miliónov EUR.“ 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk/sheet/31/rozpoctova-kontrola
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Smernica PIF je už implementovaná aj v našom právnom poriadku, vzhľadom na skutočnosť, 

že Smernica PIF nadväzuje vo veľkom rozsahu na Dohovor o ohrane finančných záujmov, jej 

transpozícia si de facto vyžadovala len niektoré zmeny. Samotný Dohovor o ochrane 

finančných záujmov bol v našom Trestnom zákone už premietnutý, preto transformácia 

znamenala len niektoré zmeny, ktorých najpodstatnejšia časť sa odzrkadlila v zmenách 

ustanovení § 261 a § 263 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona.  

13.2 Trestné činy 

Systematicky sú trestné činy poškodzujúce finančné záujmy EU zaradené v piatej hlave 

trestného zákona s názvom Trestné činy hospodárske, druhý diel s názvom Trestné činy proti 

hospodárskej disciplíne. Do prijatia zákona č. 214/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony obsahoval § 261 štyri odseky, ku ktorými boli  predmetnou novelou pridané 

nové tri odseky a to ods. 1, 2 a 3, čím pôvodné odseky sa posunuli sú dnes odsekmi 4 až 6.  

Dôvodom takéhoto doplnenia bola potreba úpravy protiprávneho konania (i) osôb, ktoré žiadajú 

o finančné prostriedky alebo aktíva (§ 261 ods. 1), (ii) osôb, ktoré ich používajú (§ 261 ods. 

2),(iii) osôb, ktoré rozhodujú o ich poskytnutí (§ 261 ods. 3) a (iv) osôb, ktoré riadia a kontrolujú 

nakladanie s prostriedkami a aktívami (§ 262 ods. 1), ktorá sa premietla v § 262 Trestného 

zákona.  

 

 Ustanovenie § 261 ods. 1 Trestného zákona: 

 

„Kto použije alebo predloží falšovaný, nesprávny alebo neúplný výkaz alebo doklad, alebo 

neposkytne povinné údaje, a tým umožní protiprávne zadržanie finančných prostriedkov alebo 

iných aktív pochádzajúcich z rozpočtu Európskej únie, z rozpočtu spravovaného Európskou 

úniou alebo v mene Európskej únie alebo použitie týchto prostriedkov alebo aktív na iný ako 

určený účel, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.“ 

 

Analýza predmetného ustanovenia si vyžaduje zodpovedať základne otázky, čo je objektom 

trestného činu, aká je subjektívna stránka a aká je objektívna stránka trestného činu a tiež aké 

sú  jeho subjekty. Ochrana finančných záujmov Európskej únie  je objektom tohto trestného 

činu, no vzhľadom k vyššie uvádzanej novele č. 214/2019 Z. z. je potrebné zdôrazniť, že došlo 
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v zmysle čl. 2 ods. 1 Smernice PIF faktickému rozšíreniu tohto pojmu o aktíva, ktoré sú pokryté 

z rozpočtu Európskej únie, z rozpočtu spravovaného Európskou úniou alebo v mene Európskej 

únie, alebo z týchto rozpočtov pochádzajú, alebo do nich majú byť odvedené. Preto ustanovenia 

§ 261 ods. 1 Trestného zákona obsahuje znenie „... prostriedkov alebo iných aktív 

pochádzajúcich z rozpočtu Európskej únie, z rozpočtu spravovaného Európskou úniou alebo 

v mene Európskej únie alebo použitie týchto prostriedkov alebo aktív na iný ako určený účel“.  

Dôvodová správa k zákonu č. 214/2019 aktíva definuje „ako všetok majetok, či už hnuteľný 

alebo nehnuteľný, pohľadávky, akcie, dlhopisy, a iné hodnoty, ktoré môže Európska únia 

vlastniť. Zámerom rozšírenia ochrany finančných záujmov Európskej únie o aktíva je možnosť 

profuturo poskytovať okrem peňažných prostriedkov aj iné hodnoty patriace Európskej únii.“ 

Ide o finančné prostriedky Európskej únie, ktoré sa prostredníctvom európskym právom 

predpísaných schém distribuujú v členskom štáte v podobe napríklad prostriedkov európskych 

štrukturálnych a investičných fondov, priamych platieb a pod. Finančné prostriedky a aktíva 

podľa § 261 ods. 1 TZ musia mať byť translokované z rozpočtu Európskej únie, z rozpočtu 

spravovaného Európskou úniou alebo v mene Európskej únie podľa príslušných noriem 

európskeho práva.  

V otázke objektívnej stránky trestného činu podľa § 261 ods. 1 musíme sledovať konanie, ktoré 

zakladá skutkovú podstatu tohto trestného činu, tzn. v našom prípade, alternatívne v použití 

alebo predložení falšovaného, nesprávneho alebo neúplného výkazu alebo dokladu (účtovný 

doklad, účtovná závierka, výkaz o majetku a záväzkoch, inventúrne súpisy a pod.), alebo v 

neposkytnutí povinných údajov.  V nadväznosti na uvedené znenie odseku 1 sa nám vynára 

ďalšia otázka, a to ako je možné legálne vymedziť falšovaný, nesprávny alebo neúplný výkaz 

alebo doklad. Aj keď môžeme vzniesť pochybnosť nad vzťahom vymedzení výkaz a doklad, 

nakoľko aj výkaz je určitým typom dokladu, právna úprava použitím oboch výrazov 

pravdepodobne len zdôrazňuje špeciálnu pozornosť na výkazy ako na dokumenty, bez ohľadu 

či sú listinnej alebo elektronickej forme, obsahujúce prehľadný súpis údajov, ktoré preukazujú 

skutočností relevantné z pohľadu oprávnenosti čerpania finančných prostriedkov 

pochádzajúcich z rozpočtu Európskej únie, z rozpočtu spravovaného Európskou úniou alebo v 

mene Európskej únie vrátane preukazovania oprávnenosti nakladania s vyššie spomínanými 

aktívami.  

Pod pojmom výkaz sa rozumie najmä účtovníctvo, ktoré sú povinní viesť v zmysle § 1 ods. 1 

zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ zákon 

o účtovníctve“ právnické osoby, ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky, 
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a) zahraničné osoby, ak na území Slovenskej republiky podnikajú alebo vykonávajú 

inú činnosť podľa osobitných predpisov, 

b) fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú 

činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a 

udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa osobitného 

predpisu4) s výnimkou fyzických osôb, ktoré vedú daňovú evidenciu podľa 

osobitného predpisu. 

V zmysle § 2 zákona o účtovníctve je predmetom účtovníctva účtovanie skutočností o 

a) stave a pohybe majetku, 

b) stave a pohybe záväzkov, 

c) rozdiele majetku a záväzkov, 

d) výnosoch, 

e) nákladoch, 

f) príjmoch, 

g) výdavkoch, 

h) výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.214 

 

Ustanovenie analyzovaného odseku 1 obsahuje aj výrazy ako falšovaný, nesprávny alebo 

neúplný doklad. Každý s týchto pojmov ma vlastný obsah opisujúci možnosti protiprávneho 

konania. Za falošný doklad môžeme považovať dokument, ktorý je vydaný osobou 

nedisponujúcou oprávnením na jeho vydanie alebo dokument a zároveň môže byť jeho obsah 

v rozpore so skutočným stavom. Pri definovaní nesprávneho a neúplného dokladu na rozdiel 

o falošného dokladu je problematický len obsah nie osoba, ktorá ho vydávala. Nesprávny 

doklad síce zhotoví oprávnená osoba, ale jeho obsah nezodpovedá skutočnému stavu, o ktorom 

sa podáva informácia. Pri nesprávnom doklade stačí aby nepravdivá alebo skreslená informácia 

bola len v niektorej jeho časti. Poslednou kategóriou protiprávne použitého alebo predloženého 

obsahu podľa § 261 ods. 1 TZ je nesprávny doklad, ktorého nedostatky nie sú v osobe 

vydávajúcej doklad ani v nesprávnosti jeho obsahu, ale v neúplnosti obsahu, kde obsah tohto 

dokladu neobsahuje údaje potrebné na posúdenie skutočného stavu.  

Objektívna stránka tohto trestného činu tzn. spôsob, ako je možné trestný čin spáchať je 

vyjadrený alternatívne, a to buď v protiprávnom zadržaní finančných prostriedkov alebo aktív 

                                                           
214 BURDA, E. a kol.: Trestný zákon. Osobitná časť. Komentár – II. diel; Bratislava: C. H. Beck, 2011, s. 713. 
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z rozpočtu Európskej únie, alebo v použití takých prostriedkov na iný účel, ako boli pôvodne 

určené. Dôvodová správa k zákonu č. 214/2019 Z. z. upozorňuje pred nesprávnym výkladom 

pojmu zadržania finančných prostriedkov alebo aktív. Nesprávnosť výkladu by mohla 

smerovať k mylnej predstave, že pri zadržaní páchateľ trestného činu sa neoprávnene 

finančných prostriedkov alebo aktív sa zmocní s cieľom si ich prisvojiť, tzn. trvalo ich odňať 

s úmyslom nakladať s nimi ako s vlastnými. Zadržanie finančných prostriedkov je 

charakteristické dočasnou neoprávnenou držbou oproti povinnosti vydať ju tomu, kto je ich 

odovzdaniu oprávnený. K takémuto konaniu môže dôjsť pri situáciách, kedy je povinný subjekt 

finančný prostriedky a aktíva vrátiť, ale on tak nekoná, práve naopak neoprávnene ich zadrží 

a odmieta ich vrátiť alebo odmieta vrátiť to, čo bolo za takéto finančné prostriedky alebo 

aktívna kúpené alebo inak nadobudnuté.  

Formulácia skutkovej podstaty trestného činu uvedeného v § 261 ods. 1 v znení použitie 

finančných prostriedkov alebo aktív na iný ako určený účel ako je určené je odrazom potreby 

zmeny doterajšej úpravy, ktorá bola dôvodovej správy nesprávna. V novele č. 214/2019 Z. z. 

spôsoboval pojem sprenevera aplikačné problémy. Dôvodom týchto problémov bola 

legislatívna nepresnosť a nedôsledné premietnutie znenia spomenutého Dohovoru do 

analyzovaného § 261 Trestného zákona. Pojem sprenevera použitá v skutkovej podstate 

analyzovaného trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 

ods. 1 Trestného zákona nebol totožný s pojmom sprenevery podľa § 213 Trestného zákona.  

Okrem aplikačnej praxe na túto skutočnosť upozorňovali Šanta a Žilinka. Ich tvrdenie sa 

opieralo o nepresnosť prekladu pri implementácií Dohovoru do nášho právneho poriadku kde 

ako tvrdia, porovnaním znenia skutkovej podstaty trestného činu poškodzovania finančných 

záujmov Európskej únie podľa § 261 ods. 1 Trestného zákona, konkrétne v časti použitia 

prostriedkov z rozpočtov EÚ „na iný účel, ako boli pôvodne určené, a tým umožní spôsobenie 

sprenevery alebo protiprávne zadržanie prostriedkov z uvedeného rozpočtu“ s citovaným 

článkom 1 Dohovoru, možno zistiť, že tento článok v slovenskom preklade v súvislosti s 

výdavkami (písm. a) za následok považuje nie už uvádzanú spreneveru, ale odcudzenie alebo 

protiprávne zadržanie finančných prostriedkov pôvodne z rozpočtov ES, a v súvislosti s 

príjmami (písm. b) len ich nezákonný úbytok, a navyše trestné má byť podľa tohto Dohovoru aj 

nesprávne použitie právoplatne nadobudnutého zisku, čo v § 261 – § 263 Trestného zákona 

zakotvené nie je. Okrem toho, citovaný článok 1 Dohovoru v 3. variante v súvislosti s výdavkami 

(písm. a) uvádza, že trestné má byť „nesprávne použitie týchto finančných prostriedkov na iné 

účely ako sú tie, na ktoré boli pôvodne vyčlenené“, avšak túto časť trestnej zodpovednosti 

nezakotvuje kumulatívne s 1. variantom – uvádzaným odcudzením finančných prostriedkov z 
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ES, tak ako je to kumulatívne uvedené v citovanom ustanovení § 261 ods. 1 Trestného zákona 

– použije finančné prostriedky z rozpočtov EÚ „na iný účel, ako boli pôvodne určené, a tým 

umožní spôsobenie sprenevery alebo protiprávne zadržanie prostriedkov z uvedeného 

rozpočtu.“ Skôr uvádzané konštatovanie, že pojem sprenevera, použitý v skutkovej podstate 

analyzovaného trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 

ods. 1 Trestného zákona, nie je totožný s pojmom sprenevera podľa § 213 Trestného zákona, 

vyplýva z toho, že už z podstaty uvedeného finančného príspevku, definovaného ako nenávratný, 

je zrejmé, že takto poskytovaný príspevok nie je pre jeho prijímateľa cudzou vecou, ktorá mu 

bola len zverená tak ako to predpokladá § 213 odsek 1 Trestného zákona, ale že tento 

nenávratný finančný príspevok sa jeho poukázaním na účet prijímateľa stáva jeho vlastníctvom 

na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej napr. podľa § 

269 odsek 2 Obchodného zákonníka a iných ustanovení podľa obsahu a charakteru konkrétneho 

projektu, vrátane aktuálnych nariadení EÚ, majúcich priamy právny účinok v každom členskom 

štáte EÚ.215 

Prijatím Smernice PIF prichádza k zmenám a aj z dôvodov uvedených vyššie,  bola skutková 

podstata trestného činu podľa § 261 ods. 1 preformulovaná do súčasnej podoby. No výklad 

formulácie „použitie finančných prostriedkov alebo aktív na iný ako určený účel ako je určené“ 

na tomto mieste možno uviesť, že ide o situácie, keď prijímateľ nenávratného finančného 

príspevku tento príspevok aspoň sčasti nepoužil na deklarovaný projekt, ale na iné účely, či už 

pre osobné potreby, prípadne na iné projekty.216  

Formulácia subjektu trestného činu podľa § 261 ods. 1 TZ ostáva rovnaká,  ako tomu bolo 

doteraz, tzn. páchateľ môže byť akákoľvek trestne zodpovedná fyzická osoba. Subjektívna 

stránka v tomto ustanovení vyžaduje úmyselné zavinenie, čo predpokladá konanie páchateľa 

v stave, kedy mal vedomosť o tom, že používa alebo predkladá falšovaný, neúplný, alebo 

nesprávny doklad alebo výkaz, na základe ktorého sa poskytnú páchateľovi alebo inej osobe 

prostriedky z rozpočtu Európskej únie, Rovnako sa vyžaduje aj  úmyselné konanie spočívajúce 

v nekonaní, tzn. neposkytnutí povinných údajov.  

 

Podľa § 261 ods. 2 Trestného zákona: 

                                                           
215 ŠANTA, J. a ŽILINKA, M.: Poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie – pojem, medzinárodné 

súvislosti, aplikačná prax trestná. In. : Justičná revue, 2018, č 6-7.  
216 BURDA, E. a kol.: Trestný zákon. Osobitná časť. Komentár – II. diel; Bratislava: C. H. Beck, 2011, s. 713. 
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„Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto použije finančné prostriedky alebo iné aktíva 

pochádzajúce z rozpočtu Európskej únie, z rozpočtu spravovaného Európskou úniou alebo v 

mene Európskej únie na iný ako určený účel.“ 

Až v druhom odseku ustanovenia § 261 Trestného zákona dochádza k úprave skutkového stavu 

podľa ktorého je trestné samotné použitie finančných prostriedkov alebo aktív pochádzajúcich 

z rozpočtu Európskej únie, z rozpočtu spravovaného Európskou úniou alebo v mene Európskej 

únie na iný účel, než na ktorý boli tieto prostriedky alebo aktíva určené. Použitie finančných 

prostriedkov alebo aktív v rozpore s právnymi predpismi upravujúcich EŠIF ako aj so 

zmluvnou o nenávratnom finančnom príspevku, čo je nepochybne legálny účel v prípade 

použitia finančných prostriedkov z EŠIF,  je považované za trestné. Pri analýze predmetného 

ustanovenia musíme vychádzať zo skutočnosti, že rovnako ako v prvom odseku § 261 TS aj 

v druhom je subjekt všeobecný a subjektívna stránka taktiež spočíva v úmyselnom zavinení.  

Jediná nezodpovedaná je otázka vzťahu tohto ustanovenia k úprave skutkovej podstaty 

subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného zákona.217 V prípade financovania projektov z 

nenávratných finančných prostriedkov dochádza kumulácií finančných prostriedkov získaných 

z EŠIF ako aj finančných prostriedkov získaných zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

V prípade teda úmyselného použitia takto získaných finančných prostriedkov na iný ako určený 

účel, je takýto skutkový stav kvalifikovaný ako trestný čin poškodzovania finančných záujmov 

Európskej únie podľa § 261 ods. 2 Trestného zákona a v jednočinnom súbehu s trestným činom 

subvenčného podvodu podľa § 225 ods. 2 Trestného zákona.218   Pri posudzovaní trestnej 

činnosti je potrebné prihliadať na skutočnosť, že špecifikom trestných činov poškodzovania 

finančných záujmov EÚ je, že z hľadiska objektu nechránia vnútroštátne záujmy, ale len 

                                                           
217 Podľa § 225 Trestného zákona  

(1) Kto vyláka od iného dotáciu, subvenciu, príspevok alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu 

verejnoprávnej inštitúcie, rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu obce, 

ktorých poskytnutie alebo použitie je podľa všeobecne záväzného právneho predpisu viazané na podmienky, ktoré 

nespĺňa, a to tým, že ho uvedie do omylu v otázke ich splnenia, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť 

rokov. 

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto získanú dotáciu, subvenciu, príspevok alebo iné plnenie zo štátneho 

rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho územného celku alebo 

rozpočtu obce použije na iný ako určený účel. 

(3) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak ako zamestnanec, člen, zástupca alebo iná 

osoba oprávnená konať za toho, kto dotáciu, subvenciu, príspevok alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, z 

rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu 

obce poskytuje, umožní získať dotáciu, subvenciu, príspevok alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu 

verejnoprávnej inštitúcie, rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu obce tomu, 

o kom vie, že nespĺňa podmienky určené na jeho poskytnutie. 
218 ŠANTA, J.: Ochrana a poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie. Akadémia Policajného zboru 

v Bratislave. Centrum polygrafických služieb, p. o. MV SR , 2018, s. 106. 
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finančné záujmy Európskej únie219, čo je nepochybne dôvodom pre aplikovanie jednočinného 

súbehu vyššie uvedených trestných činov podľa § 261 a § 225 Trestného zákona.  

Podľa § 261 ods. 3 Trestného zákona  

„Odňatím slobody na jeden rok až štyri roky sa páchateľ potrestá, ak ako zamestnanec, člen, 

zástupca alebo iná osoba oprávnená konať za toho, kto finančné prostriedky alebo iné aktíva 

uvedené v odseku 1 poskytuje, umožní získať finančné prostriedky alebo iné aktíva uvedené 

v odseku 1 tomu, o kom vie, že nespĺňa podmienky určené na ich poskytnutie, alebo umožní 

ich protiprávne zadržať alebo použiť na iný ako určený účel.“ 

Predmetné znenie ods. 3 sa v otázke subjektívnej stránky a objektu trestného činu nelíši od 

úpravy skutkových podstát trestných činov v ods. 1 a 2 § 261 Trestného zákona, nakoľko aj 

v tomto prípade z hľadiska subjektívnej stránky sa vyžaduje úmyselné zavinie a z hľadiska 

objektu trestného činu ide o poškodzovanie finančných záujmov  Európskej únie.  

Výraznejší posun je badať v subjekte trestného činu. Dôvodová správa k zákonu č. 214/2019 

Z. z. argumentuje potrebou prijatia predmetného znenia, ktorá vychádza z požiadaviek 

aplikačnej praxe a názorov osôb zapojených do procesu transpozície smernice PIF. Subjekt v § 

261 ods. 3 je špeciálny a ide zamestnanca, člena, zástupcu alebo inú osobu, ktorá je v 

podriadenom vzťahu k tomu, kto finančné prostriedky alebo aktíva poskytuje. Tu sa nám vynára 

otázka, kto je poskytovateľ finančných prostriedkov, no odpoveď je pomerne jednoduchá 

nakoľko vychádza z právnej úpravy článku 62 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ, Euratom) 2018/1046 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet 

Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 

1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a 

rozhodnutia č 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 podľa, ktorého: 

„Keď Komisia plní rozpočet v rámci zdieľaného riadenia, úlohy týkajúce sa plnenia rozpočtu 

sú delegované na členské štáty. Komisia a členské štáty dodržiavajú pri riadení finančných 

prostriedkov Únie zásady správneho finančného riadenia, transparentnosti a nediskriminácie 

a zabezpečujú viditeľnosť činnosti Únie. Na uvedený účel si Komisia a členské štáty plnia 

príslušné povinnosti kontroly a auditu a preberajú na seba z nich vyplývajúcu zodpovednosť 

stanovenú v tomto nariadení. Doplnkové ustanovenia sa stanovia v rámci pravidiel platných v 

jednotlivých odvetviach.“   

                                                           
219 KLIMEK, L.: Základy trestného práva Európskej únie; Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 118 
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Na základe uvedeného aj keď možno veľmi zjednodušene môžeme skonštatovať, že 

Poskytovateľom na účely ustanovenia § 262 ods. 3 TZ je subjekt oprávnený poskytnúť finančné 

prostriedky alebo aktíva, najmä štátny orgán, ale aj ostatné subjekty, ktorých konanie má 

zákonný základ. Samozrejme táto osoba má svoj právny status, ktorý jej umožňuje konať 

a zároveň dáva možnosť aj svoje postavenie zneužiť. Preto predmetná skutková podstata § 263 

ods. 3 TZ formuluje zneužitie zamestnanca, člena, zástupcu alebo inú osobu oprávnenú konať 

za toho, kto finančné prostriedky alebo aktíva poskytuje. Zneužitie svojich právomocí  páchateľ 

trestného činu využije na to, aby umožnil získať tieto prostriedky alebo aktíva neoprávnenej 

osobe za predpokladu, že súčasne vie, že táto osoba nespĺňa podmienky určené na poskytnutie 

týchto prostriedkov či aktív.  

Ako už bolo vyššie uvedené, rozdiel medzi § 225 ods. 3 a § 261 ods. 3 je len v pôvode 

finančných prostriedkov, kde pri subvenčnom podvode ide o prostriedky zo štátneho rozpočtu 

a na druhej strane v prípade § 261 ods. 3 TZ ide o neoprávnené získanie finančných 

prostriedkov  pochádzajúcich z rozpočtu Európskej únie.  

V nadväznosti na ustanovenie § 261 ods. 1 a ods. 2 je pri ods. 3 potrebné zdôrazniť, že aj 

v tomto prípade objektívna stránka trestného činu má okrem umožnenia získania finančných 

prostriedkov a aktív neoprávnenej osobe aj umožnenie ich protiprávneho zadržania alebo 

použitia na iný ako určený účel. Nakladanie s finančnými prostriedkami a aktívami EÚ je 

zodpovedná úloha, na druhej strane môže zvádzať ako pri väčšine hospodárskych trestných 

činoch k možnosti zneužitia zverených právomocí oprávnenými osobami. Zneužitie postavenia 

je potreba sankcionovať, čo najširšie, a preto dôvody vedúcej k takejto úprave vychádzajú 

k zamedzeniu protiprávneho konania u osôb, „ktoré majú priamy prístup k zdrojom, čo 

umožňuje jednoduchú manipuláciu s prostriedkami Európskej únie a otvára priestor k 

protiprávnemu konaniu. Preto konanie podľa § 261 ods. 3 má byť postihované prísnejšie ako 

konanie podľa § 261 ods. 1 a 2 návrhu zákona (jeden až štyri roky oproti základnej trestnej 

sadzbe, ktorá predstavuje šesť mesiacov až tri roky), pretože je spojené so zneužitím postavenia. 

Je konaním smerujúcim proti tomu, čo je základnou náplňou práce konajúceho. Ťažko si 

predstaviť, že by takéto konanie nebolo vopred dohodnuté s tým, kto chce nezákonne získať 

finančné prostriedky alebo aktíva a nebolo sprevádzané nejakou „protislužbou“.“220. 

 

Podľa § 261 Trestného zákona  

                                                           
220 Dôvodová správa k zákonu č. 214/2019 k bodom 25 až 27, s. 17-18.  
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(4) 

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v 

odseku 1, 2 alebo 3 

a)a spôsobí ním väčšiu škodu, 

b)z osobitného motívu, alebo 

c)závažnejším spôsobom konania. 

 

(5) 

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v 

odseku 1, 2 alebo 3 a spôsobí ním značnú škodu. 

 

(6) 

Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 

uvedený v odseku 1, 2 alebo 3 

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo 

b) ako člen nebezpečného zoskupenia. 

 

Poškodzovanie finančných záujmov v kvalifikovanej podobe by bol nadnesený názov pre 

skutkové podstaty upravené v ods. 4, 5 a 6 § 261 Trestného zákona. Tento bonmot vychádza zo 

skutočnosti, že uvedené odseky predstavujú kvalifikované skutkové podstaty k § 261 ods. 1, 2 

alebo 3 Trestného zákona.  

V ustanovení § 261 ods. 4 písm. a) je kvalifikačným znakom spôsobenie väčšej škody trestnými 

činmi uvedenými v ods. 1, 2 alebo 3 toho istého paragrafu Trestného zákona. V tejto súvislosti 

je potrebné si ozrejmiť úpravu § 125 ods. 1 Trestného zákona, kde je definovaná väčšia škoda 

ako škoda, ktorá dosahuje najmenej desaťnásobok sumy 266 eur, čo je teda minimálne 2 660 

eur. 

V ustanovení § 261 ods. 4 písm. b) je znakom aj spáchanie trestného činu poškodzovania 

finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 ods. 1, 2 alebo 3 Trestného zákona 

z osobitného motívu.  Za osobitný motív sa rozumie podľa § 140 trestného zákona spáchanie 

trestného činu:  

a) na objednávku, 
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 Pri spáchaní trestného činu na objednávku je páchateľ trestného činu osoba, ktorého 

o spáchanie trestného činu požiadala iná osoba. Motív páchateľa je len spáchať trestný čin 

podľa usmernení a potrieb objednávateľa, ktorý je nositeľom primárneho motívu spáchať 

predmetný trestný čin.  

b) z pomsty, 

Podľa Ivora je  pomsta „reakcia na nejakú udalosť alebo okolnosť priamo súvisiacu s obeťou 

(páchateľ v krátkom čase po rozvode usmrtí bývalú manželku, pretože sa s ním rozviedla). Je 

to forma určitej odplaty páchateľa voči poškodenému.“221 A práve táto reakcia je hlavnými 

motívom páchateľa pri páchaní trestného činu.  

c) v úmysle zakryť alebo uľahčiť iný trestný čin, 

Úmysel zakryť trestný čin si môžeme vyložiť ako páchateľove konanie, ktorého motívom je 

zakryť už iný spáchaný trestný čin, bez ohľadu na to, či zakrytie tohto činu má byť dočasné 

alebo trvalé. Podstatou páchateľa je spraviť všetko preto, aby konaním, ktorým zakrýva iný 

trestný čin, spravil všetko, čo je podľa jeho úsudku a vedomia potrebné na zabránenie odhalenie 

jeho inej trestnej činnosti spravidla závažnejšej než je ta, ktorou ju zakrýva.  

Uľahčenie spáchanie trestného činu  je skutkovo vymedzené nie len samotným uľahčením , tzn. 

konaním, kedy páchateľ spácha jeden trestný čin, aby si vytvoril ľahšie podmienky na spáchanie 

trestného činu, ale zároveň môže ísť ja o nevyhnutné konanie, ktorého sa páchateľ musí 

dopustiť, aby mohol spáchať iný trestný čin.  

d) v úmysle spáchať niektorý z trestných činov terorizmu, 

Motív spáchania trestného činu je nevyhnutne spojený s páchaním trestných činov proti 

terorizmu upravených v § 419 TZ – trestný čin Teroristického útoku, v § 419a TZ – trestný čin 

Účasť na bojovej činnosti organizovanej ozbrojenej skupiny na území iného štátu, v § 419b TZ 

– trestný čin Niektoré formy účasti na terorizme, v § 419c TZ – trestný čin Financovanie 

terorizmu a v v § 419d  TZ – trestný čin Cestovanie na účel terorizmu. Z uvedených trestných 

činov môže byť v súvislosti s financovaním terorizmu opodstatnenz osobitný motív úmyselne 

spáchať trestný čin § 419c TZ. Aj napriek skutočnosti, že táto premisa znie absurdne, nemožno 

ju vylúčiť, aby práve poškodenie finančných záujmov EÚ bolo dôvodovom financovania 

terorizmu.  

                                                           
221 IVOR, J. a kol. Trestné právo hmotné. Osobitná časť. Bratislava: Iura Edition, 2006, s. 25. 
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e)  z nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich skutočnú alebo domnelú 

príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, pre ich 

skutočný alebo domnelý pôvod, farbu pleti, pohlavie, sexuálnu orientáciu, politické 

presvedčenie alebo náboženské vyznanie, alebo 

Hnev, nenávisť či zloba nech je jej dôvodom čokoľvek, vytvárajú silný predpoklad 

neoprávneného konania. Sú však situácie keď existuje nevysvetliteľné alebo len ťažko 

pochopiteľné negatívne citové rozpoloženie vyjadrené odporom k určitej skupine ľudí. Skupina 

ľudí, ktorá ma totožnú rasu, príslušnosť k národu, národnosť alebo sa jedna o etnickú skupinu, 

alebo ide o skupinu  ľudí rovnakej  farby pleti, pohlavie, sexuálnej orientácie, politického 

presvedčenia alebo náboženského vyznanie sú motívom páchateľa pre páchanie trestnej 

činnosti namierenej najčastejšie proti tejto skupine ľudí a dokonca aj v prípadoch, kedy 

páchateľ je mylne presvedčený, že obete spadajú do tejto skupiny ľudí aj keď jeho presvedčenie 

nemusí byť v súlade s realitou. Vysvetľovať neprekonateľný odpor spojený s neprajnosťou 

a s úmyslom takýmto skupinám ľudí škodiť je v rozpore s humanistickými ideami 

a prirodzeným právom, preto nie je pochýb o opodstatnenosti a dôvodnosti tohto osobitného 

motívu.  

f)  so sexuálnym motívom. 

Tento motív smeruje  k uspokojovaniu sexuálnych potrieb páchateľa, čo však dokázať býva 

značné náročné. Ako príklad možno len uviesť, ak by finančné prostriedky z rozpočtu EÚ alebo 

aktíva boli použité na kúpu pornografie alebo iným konaním upraveným v § 132 Trestného 

zákona.  

 

Posledným kvalifikačným znakom je spáchanie trestného činu poškodzovania finančných 

záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 ods. 1, 2 a 3  TZ je závažnejší spôsob konania.  

Závažnejším spôsobom konania sa rozumie páchanie trestného činu podľa  § 138 TZ 

a) so zbraňou okrem trestných činov úkladnej vraždy podľa § 144 TZ, vraždy podľa 

§ 145 TZ, zabitia podľa § 147 a § 148 TZ, usmrtenia podľa § 149 TZ, ublíženia na 

zdraví podľa § 155, § 156 a § 157 TZ, 

Podľa § 122 ods. 3 TZ trestný čin je spáchaný so zbraňou, ak páchateľ alebo s jeho vedomím 

niektorý zo spolupáchateľov použije zbraň na útok, na prekonanie alebo zamedzenie odporu 

alebo ju má na taký účel pri sebe; zbraňou sa rozumie, ak z jednotlivého ustanovenia 
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nevyplýva niečo iné, každá vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším. Trestný 

čin je spáchaný so zbraňou aj vtedy, ak páchateľ použije napodobeninu zbrane alebo ju má 

pri sebe s úmyslom, aby bola považovaná za pravú.  

c) po dlhší čas, 

Podľa Šantu pod pojmom páchanie trestného činu po dlhší čas sa rozumie pokračovanie v 

trestnej činnosti po dobu viacerých mesiacov. Súdna prax akceptuje časové obdobie 

spravidla 6 mesiacov. Čím je však intenzita útoku nižšia, tým dlhšie časové obdobie sa 

vyžaduje a naopak. Zohľadniteľnými sú však napríklad aj fáza prípravy na úspešné 

spáchanie trestnej činnosti alebo jej charakter, čo uvedené obdobie môže predĺžiť.222 

d) surovým alebo trýznivým spôsobom, 

Burda pod surovým spôsobom sa rozumie útok s extrémne vysokou mierou brutality, ktorá 

sa výrazne vymyká z bežného rámca vo väčšine trestných činov tohto druhu (k tomu 

porovnaj R 4/2000), pričom sa nevyžaduje zvýšená trýzeň poškodeného. Naproti tomu 

trýznivý spôsob je taký útok, ktorý vystavuje poškodeného mimoriadnym fyzickým alebo 

psychickým útrapám, ktoré podstatne prekračujú bežné útrapy pri danom trestnom čine, 

pritom často sú až na hranici znesiteľnosti. 223 

e) násilím, hrozbou bezprostredného násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy, 

Podľa Šantu o násilie pôjde v prípade použitia fyzickej sily na prekonanie alebo zamedzenie 

kladeného alebo očakávaného odporu. Nie je podmienkou, aby napadnutý kládol odpor, 

napr. keď si je vedomý fyzickej prevahy útočníka alebo útočníkov a z obavy pred ďalším 

násilím odpor radšej vôbec neprejavuje a úplne sa podrobuje vôli páchateľa. Hrozba 

bezprostredného násilia je hrozba takým násilím, ktoré má byť vykonané ihneď, nie v 

budúcnosti, ak sa napadnutý nepodrobí vôli útočníka. (R 1/1980).Hrozba inej ťažkej ujmy 

sa svojou intenzitou bude rovnať násiliu alebo jeho hrozbe.224 

f) vlámaním, 

                                                           
222 Bližšie pozri: ČENTEŠ, J. a kol.: Trestný zákon Veľký komentár. EUROKODEX, Bratislava, 2013, s.255. 
223 BURDA, Eduard. § 138 [Závažnejší spôsob konania]. In: BURDA, E. a kol.: Trestný zákon. 1. vydanie. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2010, ISBN 978-80-7400-324-0. 
224  ČENTEŠ, J. a kol.: Trestný zákon Veľký komentár. EUROKODEX, Bratislava, 2013, s.255. 
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Podľa § 122 ods. 4 TZ je trestný čin spáchaný vlámaním, ak páchateľ vnikol do uzavretého 

priestoru nedovoleným prekonaním uzamknutia alebo prekonaním inej zabezpečovacej 

prekážky použitím sily alebo ľsťou. 225 

g) ľsťou 

Podľa § 122 ods. 6 TZ je  trestný čin spáchaný ľsťou, ak bol spáchaný s využitím omylu, 

ktorý páchateľ vyvolal, alebo s použitím úskoku. Naplnenie tohto kvalifikačného znaku 

predstavuje buď využitie omylu, ktorý páchateľ vyvolal, pričom omyl je nezhoda medzi 

vnímaním reality, resp. predstavou o realite osoby a skutočnosťou; páchateľ predstiera 

určité okolnosti, ktoré nie sú v súlade s realitou, alebo ide o použitie úskoku, čo znamená, 

že páchateľ využije niečí omyl, pričom páchateľ tento omyl nevyvolal.226  

h) využitím tiesne, neskúsenosti odkázanosti alebo podriadenosti, 

Pod tiesňou Šanta definuje ako nepriaznivé osobné, rodinné, majetkové a iné okolnosti 

vedúce k obmedzeniu voľnosti rozhodovania. Neskúsenosť spája najmä s nezrelosťou a 

nevyspelosťou danej osoby, ktorá je preto potenciálne ľahšou obeťou páchateľa. 227 Podľa 

§ 127 ods. 9 TZ  sa odkázanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie osoba, ktorá svojou 

výživou, výchovou, hmotným alebo iným zaopatrením alebo starostlivosťou je odkázaná 

na páchateľa. Podľa § 127 ods. 9 TZ  je podriadenou osobou osoba, ktorá v dôsledku 

postavenia je osobne, pracovne, služobne alebo inak svojím postavením, pracovným 

zaradením, funkciou alebo hodnosťou podriadená páchateľovi a v dôsledku toho je povinná 

prijímať a plniť jeho pokyny, príkazy alebo rozkazy 

i) porušením dôležitej povinnosti vyplývajúcej z páchateľovho zamestnania, 

postavenia alebo funkcie alebo uloženej mu podľa zákona, 

Formulácia „dôležitá povinnosť vyplývajúca zo zamestnania, povolania, postavenia alebo 

funkcie alebo uložená podľa zákona“ je zákonodarcom volená tak, aby zahŕňala porušenie 

všetkých relevantných dôležitých povinností, ktoré páchateľovi vyplývajú z jeho povolania, 

pracovného zaradenia, zamestnania, postavenia či funkcie, pričom ide o povinnosti, ktoré 

majú vzťah k ochrane života a zdravia ľudí a ktoré sú z tohto hľadiska dôležité a uložené 

                                                           
225 Bližšie pozri: HRUŠKA, R.: Trestný čin krádeže a problematika právnej kvalifikácie pri naplnení znaku 

vlámania; Justičná revue, 66, 2014, č. 5, s. 698 – 710. 
226 MENCEROVÁ, I., TOBIAŠOVÁ, L., TURAYOVÁ, Y. a kol.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť. Šamorín: 

Heuréka, 2014. s.17. 
227 ČENTEŠ, J. a kol.: Trestný zákon Veľký komentár. EUROKODEX, Bratislava, 2013, s.256. 
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zákonom alebo sú obsiahnuté aj v inom všeobecne záväznom právnom predpise alebo aj v 

konkrétnom príkaze vydanom na základe zákona a spôsobom uvedeným v zákone.228 

j) organizovanou skupinou, alebo 

Podľa § 129 ods. 2 TZ  sa  organizovanou skupinou  na účely tohto zákona rozumie spolčenie 

najmenej troch osôb na účel spáchania trestného činu, s určitou deľbou určených úloh medzi 

jednotlivými členmi skupiny, ktorej činnosť sa v dôsledku toho vyznačuje plánovitosťou a 

koordinovanosťou, čo zvyšuje pravdepodobnosť úspešného spáchania trestného činu.229 

k) na viacerých osobách. 

Podľa § 129 ods. 12 TZ  sa viacerými osobami  na účely tohto zákona rozumejú najmenej tri 

osoby. 

Z uvedených závažnejších spôsobov konania je možné vzhľadom na objektívnu stránku 

trestných činov uvedených v § 261 ods. 1, 2 a 3 TZ predpokladať ich spáchanie podľa písmen 

c), g), j) a k) § 138 TZ. To nevylučuje výnimočnosť prípadov, kde môže byť aj iný z uvedených 

spôsobov.  

V ustanovení § 261 ods. 5 je kvalifikačným znakom spôsobenie značnej škody trestnými činmi 

uvedenými v ods. 1, 2 alebo 3 toho istého paragrafu Trestného zákona. Značná škoda je 

upravená v § 125 ods. 1 a ide o škodu, ktorá dosahuje najmenej stonásobok sumy 266 eur, čo  

je teda škoda vo výške minimálne 26 600 eur. 

Ustanovenie  § 261 ods. 6  je kvalifikovanou skutkovou podstatou k § 261 ods. 1, 2 alebo 3 

Trestného zákona a tak je opäť na mieste identifikovať kvalifikačné znaky. V § 261 ods. 6 je 

v písm. a)  kvalifikačným znakom je spôsobenie škody veľkého rozsahu pri spáchaní trestného 

činov  podľa § 261 ods. 1, 2 alebo 3, pričom škodu veľkého rozsahu definujeme na základe 

ustanovenia § 125 TZ ako škodu o sume dosahujúcej najmenej päťsto-násobok sumy 266 eur, 

tzn. je teda škoda minimálne 133 000 eur. V § 261 ods. 6 v písm. b) je kvalifikačným znakom 

spáchanie trestného činu podľa § 261 ods. 1, 2 alebo 3 TZ  ako člen nebezpečného zoskupenia 

upraveného v  § 141 TZ. Nebezpečným zoskupením sa rozumie podľa § 141 TZ:  a) zločinecká 

skupina, alebo b) teroristická skupina, kde pod pojmom zločinecká skupina sa podľa § 129 ods. 

4 TZ  rozumie štruktúrovaná skupina najmenej troch osôb, ktorá existuje počas určitého 

časového obdobia, koná koordinovane, s cieľom spáchať jeden alebo viacej zločinov, trestný 

                                                           
228 Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 21. januára 2009.  vo veci sp. zn. 3 Tdo 28/2008:  
229 HAMRAN, L.:  K posudzovaniu pojmov „organizovaná skupina“ a „zločinecká skupina. In. Justičná revue, č. 

1, rok 2007,  s.86 -91. 
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čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 TZ230 alebo niektorý z trestných činov 

korupcie podľa VII. hlavy III. dielu osobitnej časti TZ, na účely priameho alebo nepriameho 

získania finančnej alebo inej výhody. Za teroristickú skupinu považujeme podľa § 129 ods. 5 

TZ skupinu najmenej troch osôb, ktorá existuje počas určitého časového obdobia na účely 

spáchania niektorého z trestných činov terorizmu, ktorej činnosť sa vyznačuje 

koordinovanosťou; nemusí mať formálne vymedzené úlohy svojich členov, stálu členskú 

základňu ani rozvinutú štruktúru. 

 

Podľa § 262 Trestného zákona  

(1) Kto poruší alebo nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, 

postavenia alebo funkcie v riadení alebo kontrole činnosti osôb ním riadených, a tým 

umožní spáchanie trestného činu podľa § 261 ods. 1, potrestá sa odňatím slobody až na 

dva roky. 

(2) Odňatím slobody na jeden rok až štyri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 

uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu. 

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 

uvedený v odseku 1 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.  

 

Objektívna stránka skutkovej podstaty tohto trestného činu § 262 ods. 1 spočíva v dvoch 

možnostiach, kde pri prvej možnosti ide úmyselné porušenie povinnosti a druhá možnosť rieši 

nesplnenie povinnosti v oboch prípadoch vyplývajúcich zo zamestnania, povolania, postavenia 

alebo funkcie pri kontrole a riadení osôb, ktoré sú vo vzťahu podriadenosti k páchateľovi, a v 

dôsledku čoho dôjde k spáchaniu trestného činu poškodzovania finančných záujmov 

Európskych spoločenstiev podľa § 261 odsek 1 Trestného zákona. Z praktického hľadiska ide 

o konanie najmä zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorí prevažne v 

nepriamom úmysle neplnia dôsledne svoje kontrolné povinnosti, čím iným osobám umožňujú 

neoprávnene získať a používať finančné prostriedky z fondov ES a štátneho rozpočtu SR.231 

„Kto poruší alebo nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia 

alebo funkcie v riadení alebo kontrole činnosti osôb nim riadených“ je subjektom špeciálnym, 

                                                           
230 § 233 TZ obsahuje právnu úpravu trestného činu Legalizácia príjmu z trestnej činnosti.  
231 ŠANTA, J.: Trestné činy poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev – aktuálne aplikačné 

problémy; Justičná revue, 68, 2016, č. 1, s. 37 – 51. 
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pretože táto skutková podstata trestného činu takto vyžaduje, aby mal trestne zodpovedný 

páchateľ navyše určitú osobitnú vlastnosť, spôsobilosť alebo postavenie.232 Touto 

skutočnosťou sa okruh trestne zodpovedných subjektov zužuje len na osoby v riadiacich alebo 

kontrolných pozíciách; samozrejme účastníkom na tomto trestnom čine môže byť aj osoba, 

ktorá nemá požadovanú vlastnosť, spôsobilosť alebo postavuje. Ak zákon ustanovuje, že 

páchateľ musí byť nositeľom osobitnej vlastnosti, spôsobilosti alebo postavenia, stačí, ak túto 

vlastnosť, spôsobilosť alebo postavenia spĺňa osoba, v ktorej mene páchateľ koná. 233 

Objekt a subjektívna stránka trestného činu upraveného v § 262 je rovnaká ako v prípade 

trestného činu podľa § 261 , kde objektom je ochrana finančných záujmov EÚ, tzn. prostriedkov 

alebo iných aktív pochádzajúcich z rozpočtu Európskej únie, z rozpočtu spravovaného 

Európskou úniou alebo v mene Európskej únie a subjektívna stránka predstavuje úmyselné 

konanie páchateľa.  

Odseky 2 a 3 § 262 TZ predstavujú kvalifikované skutkové podstaty k skutkovej podstate 

trestného činu uvedeného v ods. 1 § 262, pričom jednotlivé kvalifikačné znaky boli už 

rozobrané vyššie.  

Dôvodová správa k zákonu č. 214/2019 k bodom 25 až 27,  upozorňuje , že je potrebné 

rozlišovať novo navrhované ustanovenie § 261 ods. 3 od súčasne platného ustanovenia § 262, 

v ktorom páchateľom môže byť iba riadiaci alebo kontrolný pracovník. Konanie páchateľa v § 

262 spočíva iba v umožnení spáchania trestného činu poškodzovania finančných záujmov 

Európskej únie iným osobám porušením alebo nesplnením ich povinnosti vyplývajúcich z jeho 

zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie v riadení alebo kontrole činnosti ním 

riadených osôb. Inak povedané, ustanovenie § 261 ods. 3 definuje osoby, ktoré rozhodujú o 

poskytnutí prostriedkov a platné znenie § 262 ods. 1 definuje osoby, ktoré riadia a kontrolujú 

procesy súvisiace s prostriedkami Európskej únie. 

Podľa § 263 

(1) Kto z nedbanlivosti poškodí finančné záujmy Európskej únie konaním uvedeným v § 

261 ods. 1, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok. 

(2) Odňatím slobody na jeden rok až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený 

v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu. 

                                                           
232 MENCEROVÁ, I. a kol.: Trestné právo hmotné. Všeobecná časť; Šamorín: Heuréka, 2013, s. 157. 
233 ŠANTA, J.: Ochrana a poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie. Akadémia Policajného zboru v 

Bratislave. Centrum polygrafických služieb, p. o. MV SR , 2018, s. 84. 
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Napokon, podľa § 263 odsek 1 Trestného zákona sa trestného činu poškodzovania finančných 

záujmov Európskych spoločenstiev dopustí ten, kto z nedbanlivosti poškodí finančné záujmy 

Európskych spoločenstiev konaním uvedeným v § 261 odsek 1. Rozdiel medzi týmto trestným 

činom a trestným činom uvedeným v § 261 je len v subjektívnej stránke, nakoľko objektívna 

stránka týchto trestných činov je rovnaká. Subjektívna stránka trestných činov v § 261 a § 262 

je v podobe úmyselného konania, pri trestnom čine podľa § 263 postačuje zavinenie z 

nedbanlivosti.  

Práve s ohľadom na nedbanlivostnú formu zavinenia sa za okolnosť podmieňujúcu použitie 

prísnejšej trestnej sadzby považuje spôsobenie minimálne značnej škody, pričom aj pri 

spôsobení škody, ktorá je v iných prípadoch posudzovaná ako škoda veľkého rozsahu, pôjde 

len o naplnenie tohto kvalifikačného znaku značnej škody, pričom – pokiaľ bude takýmto 

nedbanlivostným konaním uvedeným v odseku 1 spôsobená škoda, ktorá je inak posudzovaná 

za škodu veľkého rozsahu – možno v rámci danej trestnej sadzby odňatia slobody do troch 

rokov, v rámci hodnotenia stupňa závažnosti činu, prihliadnuť na vyššiu intenzitu naplnenia 

daného kvalifikačného znaku značnej škody.234   

 

14. Systém IMTS2014+ 

 

Za účelom efektívnej úpravy vybraných otázok implementácie EŠIF je CKO a ÚV SR  

oprávnený vydávať Manuál k ITMS2014+ a manuály k súvisiacim informačným systémom 

vrátane ich zmien a aktualizácií.235 „CKO v súvislosti s realizáciou partnerskej dohody 

a operačných programov zabezpečuje tvorbu ITMS2014+ a plní úlohy súvisiace s jeho 

prevádzkou, okrem informačného systému pre EPFRV a informačného systému pre program 

spolupráce Interact; v súlade s § 9 ZoNFP certifikačný orgán spolupracuje pri tvorbe 

ITMS2014+ za oblasť finančného riadenia, zabezpečuje definovanie požiadaviek a testovanie 

aplikačného programového vybavenia ITMS2014+ za oblasť finančného riadenia, vrátenia 

finančných prostriedkov a nezrovnalostí a spolupracuje pri definovaní požiadaviek a testovaní 

                                                           
234 ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestný zákon s komentárom; Eurokódex, Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Žilina, 2006, 

s. 372. 
235 Systém riadenia ESIF, str.15 
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programového aplikačného vybavenia ITMS2014+ pre ostatné oblasti v súlade s platnou 

legislatívnou EÚ a SR a v zmysle usmernení a špecifických požiadaviek CKO. 

CKO ďalej zriaďuje Riadiaci výbor ITMS2014+ a pripravuje jeho štatút a rokovací 

poriadok, usmerňuje jeho prácu a zabezpečuje jeho zasadnutia minimálne za účasti CO 

a DataCentra.“236  

14.1 Funkcia systému 

Hlavnou funkciou systému je elektronické podávanie žiadostí o NFP, ich následná evidencia, 

kontrola, vyhodnocovanie a zmeny. Okrem samotných žiadostí, systém ukladá a uchováva 

všetku súvisiacu dokumentáciu. „RO uchováva elektronické dokumenty, súvisiace s realizáciou 

projektu a to najmä zmluvy, faktúry, objednávky, dodacie listy, prieskumy trhu, zaznamenané 

formou print screenov, emailovú komunikáciu s prijímateľom, dokumenty ako PDF, docx, xlsx 

generované informačným systémom, ktoré majú ucelenú podobu bez potreby podpisovania 

a pod., v prípade, ak ich prijímateľ vloží do ITMS2014+ výhradne v ITMS2014+, bez ich 

vytlačenia do listinnej podoby237. Zmluvy, zverejnené v Centrálnom registri zmlúv RO 

uchováva vo forme, v akej sú v tomto registri zverejnené, resp. RO uchováva internetový odkaz 

na takúto zmluvu.“238 

„RO informuje žiadateľa vo výzve o možnosti ex ante overenia splnenia podmienok 

poskytnutia príspevku zo strany žiadateľa v príslušných elektronických verejných registroch, 

resp. v ITMS2014+ , kde overenie slúži výhradne na uistenie sa žiadateľa o jeho statuse 

vo verejnom registri. Za relevantné elektronické verejné registre sú považované registre, 

uvedené formou odkazu na internetovú stránku v tabuľke „Zadefinovanie možného spôsobu 

overenia a formy preukázania splnenia podmienky poskytnutia príspevku“ v Systéme riadenia, 

s výnimkou https://rpo.statistics.sk a https://oversi.gov.sk. Ak žiadateľ zistí v elektronických 

verejných registroch alebo ITMS2014+ nesúlad s podmienkou poskytnutia príspevku, je 

oprávnený predložiť dokumentresp. zdôvodnenie absencie dokumentu aj bez výzvy na 

doplnenie ŽoNFP, ako súčasť predkladanej ŽoNFP v ITMS2014+. Ide napríklad o situácie, ak 

žiadateľ uzavrel s veriteľom dohodu o splátkach a RO akceptuje v zmysle výzvy dohodu 

o splátkach, ktorú riadne plní ako splnenie podmienky nebyť dlžníkom, ale v elektronickom 

                                                           
236 Systém riadenia ESIF, str. 20. 
237 Uvedeným nie sú dotknuté povinnosti uchovávania účtovných dokladov v zmysle zákona o účtovníctve 

a iných relevantných predpisov. 
238 Systém riadenia ESIF, str. 39. 

https://rpo.statistics.sk/
https://oversi.gov.sk/
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verejnom registri alebo ITMS2014+ figuruje stále ako dlžník; ak v elektronickom 

verejnom registri alebo ITMS2014+ nie je dostupná účtovná závierka subjektu a pod. 

Pri podmienkach poskytnutia príspevku, ktoré RO overuje prostredníctvom ITMS2014+ alebo 

v elektronických verejných registroch, RO zadefinuje vo výzve možnosť v prípade pochybností 

o pravdivosti alebo úplnosti ŽoNFP alebo jej príloh vyzvať žiadateľa na preukázanie splnenia 

podmienky. RO nie je oprávnený stanoviť vo výzve ako povinnosť pre žiadateľov predložiť 

potvrdenie v prípadoch, ak je možné overiť podmienku poskytnutia príspevku v elektronických 

verejných registroch. 

V prípade vzniku pochybností o plnení podmienky poskytnutia príspevku na základe overenia 

v elektronických verejných registroch alebo v ITMS2014+ je RO povinný vyzvať žiadateľa 

na doplnenie ŽoNFP – doručenie potvrdenia o splnení podmienky poskytnutia príspevku.“239 

 

14.2 Predpoklady pre vytvorenie ŽoNFP na verejnej 
časti ITMS2014+ 

Postup uvedený nižšie, vychádza z Usmernenia CKO č. 1, verzia 1240 k postupu administrácie 

žiadosti o nenávratný finančný príspevok cez ITMS2014+.  

 Predpoklady, ktoré musí splniť žiadateľ o NFP  

„Žiadateľ na predloženie ŽoNFP musí mať vytvorený platný prístup do verejnej časti 

ITMS2014+. Prístup žiadateľov do verejnej časti ITMS2014+ zabezpečuje DataCentrum na 

základe žiadosti o aktiváciu konta. Žiadateľ predkladá ŽoNFP výlučne prostredníctvom 

verejnej časti ITMS2014+ ako aj v písomnej forme podľa podmienok stanovených RO vo 

výzve. ŽoNFP je možné predložiť iba na schválené a aktuálne otvorené výzvy. Odoslanie 

ŽoNFP zo strany žiadateľa musí byť vykonané v rámci intervalu od dátumu vyhlásenia výzvy 

do dátumu uzavretia výzvy, pričom tento postup platí len v prípade časovo ohraničených 

výziev, resp. do uzavretia výzvy z dôvodu skutočnosti, na základe ktorej sa výzva uzatvára, 

napríklad v prípade otvorených výziev. Mimo tohto intervalu nie je možné ŽoNFP odoslať 

z verejnej časti ITMS2014+.  

Vytvorenie ŽoNFP vo verejnej časti ITMS2014+ 

                                                           
239 Systém riadenia ESIF, str. 51. 
240 https://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/ 

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/
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Verejná časť ITMS2014+ podporuje proces elektronického vypracovania a predloženia ŽoNFP 

žiadateľom na RO. Verejná časť ITMS2014+ podporuje nasledujúce funkcie/akcie: 

a) vytvorenie formuláru ŽoNFP, 

b) odoslanie formuláru ŽoNFP,  

c) zobrazenie zoznamu všetkých rozpracovaných a odoslaných ŽoNFP žiadateľa,  

d) prístup do detailu formulára ŽoNFP žiadateľa,  

e) zobrazenie informácií o stave spracovania ŽoNFP, 

f) generovanie elektronického formuláru ŽoNFP vo formáte PDF. 

Proces vytvorenia a podania žiadosti o NFP 

Proces vytvorenia a podania ŽoNFP je v ITMS2014+ rozdelený na dva za sebou logicky 

nasledujúce kroky. Prvým krokom je wizard, ktorý slúži na vytvorenie ŽoNFP, výber a zadanie 

primárnych údajov ŽoNFP. Wizard žiadateľ spustí stlačením tlačidla „Vytvoriť“ zo zoznamu 

ŽoNFP žiadateľa alebo z detailu konkrétnej výzvy. Po ukončení wizardu stlačením tlačidla 

„Dokončiť“ sa žiadateľ automaticky dostane do detailu formulára ŽoNFP, kde zadáva a 

upravuje ďalšie potrebné údaje a informácie o projekte. 

Druhým krokom je formálna kontrola a odoslanie vyplneného formuláru ŽoNFP. 

Wizard vytvorenia žiadosti o NFP 

Wizard je sprievodca pri vytváraní ŽoNFP. Je vždy rozdelený na niekoľko krokov. Wizard 

vytvorenia ŽoNFP je rozdelený do krokov, ktorými je žiadateľ postupne vedený priamo 

ITMS2014+. 

Wizard sa skladá z nasledujúcich krokov: 

a) Výber výzvy alebo písomného vyzvania (ak je wizard spustený z detailu 

konkrétnej výzvy krok sa nezobrazuje).  

b) Výber operačného programu – operačný program sa zobrazuje v trojúrovňovom 

zozname na základe priradenia k výzve. Prvá úroveň je operačný program, 

druhá úroveň sú prioritné osi a tretia úroveň sú špecifické alebokonkrétne ciele 

alebo priorita Únie. Žiadateľ má možnosť viacnásobného výberu z úrovní 

operačného programu iba v prípade, ak výzva  umožňuje takéto priradenie. 

c) Zadanie základných údajov ŽoNFP - žiadateľ uvedie názov projektu. 

d) Zobrazenie základných kritérií oprávnenosti - žiadateľovi sa zobrazí krok s 

hodnotami základných kritérií oprávnenosti, ktoré sú definované na výzve. 
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Týmto nie je vylúčená povinnosť žiadateľa splniť podmienky poskytnutia 

príspevku v zmysle výzvy.  

Wizard vytvorenia ŽoNFP je úspešne ukončený iba po stlačení tlačidla „Dokončit“ v 

poslednom kroku. V prípade ak sa wizard vytvorenia ŽoNFP ukončí v inom kroku ako v 

poslednom, neuloží sa, t.j. nie je možné sa k nemu vrátiť späť. Použitím tlačidla „Dokončiť“ v 

poslednom kroku wizardu alebo vytvorením ŽoNFP z detailu výzvy, ITMS2014+ inicializuje 

kontrolu splnenia základných kritérií oprávnenosti. Ak žiadateľ nespĺňa tieto kritériá 

oprávnenosti, ITMS2014+ neumožní vytvorenie ŽoNFP. Žiadateľovi sa zobrazí hlásenie o 

nesplnení konkrétnych základných kritérií oprávnenosti. Po úspešnom ukončení wizardu 

vytvorenia ŽoNFP systém ITMS2014+ vygeneruje kód ŽoNFP. Kód ŽoNFP je jednoznačný a 

jedinečný identifikátor v rámci celého systému ITMS2014+. Počas celého životného cyklu 

ŽoNFP je kód nemenný.     

Kód ŽoNFP je 13-miestny kód s nasledujúcou štruktúrou:   

A. 1. - 3.miesto - Predpona – NFP, 

B.   4 - 8. miesto - kód programovej štruktúry, 

C.   9. miesto – 0, 

D. 10. – 13. miesto – alfanumerické znaky, jedinečné označenie v rámci celého     

systému. Ak zo schválenej ŽoNFP bude vytvorený projekt, posledné 4 miesta kódu 

ŽoNFP a kódu projektu budú rovnaké. 

 

Formulár ŽoNFP na verejnej časti ITMS2014+ 

Formulár ŽoNFP sa zobrazí automaticky po ukončení wizardu vytvorenia ŽoNFP. Pri vypĺňaní 

elektronického formuláru ŽoNFP žiadateľom sa údaje, ktoré sú už evidované v ITMS2014+ 

automaticky načítajú do formuláru. Údaje, ktoré nesú informáciu o žiadateľovi a nie sú 

aktuálne, môže žiadateľ upravovať priamo na verejnej časti ITMS2014+, a to v rámci  evidencie 

„Správa vlastného používateľského účtu“ napr. kontaktné údaje subjektu, štatutárny orgán 

žiadateľa, a pod. 

Formulár  ŽoNFP na verejnej časti ITMS2014+ je inicializovaný údajmi, ktoré zadal RO pri 

definovaní a nastavovaní výzvy. Údaje o žiadateľovi, ktoré sú evidované v ITMS2014+ sa tiež 

inicializujú do formulára ŽoNFP. 
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Elektronický formulár ŽoNFP na verejnej časti  ITMS2014+ je rozdelený do logických celkov, 

ktoré vychádzajú z aktuálne platného vzoru č.15 Žiadosť o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku/Projektový zámer. Každý logický celok je rozdelený na sekcie. 

ITMS2014+ definuje nasledujúce logické celky ŽoNFP: 

a) Identifikácia žiadateľa a partnerov, 

b) Údaje o projekte, 

c) Harmonogram projektu a výstupy, 

d) Rozpočet projektu, 

e) Predpoklady a riziká projektu, 

f) Podmienky poskytnutia príspevku, 

g) Čestné vyhlásenie. 

 

Kontrola a odoslanie žiadosti o NFP 

Počas vypĺňania elektronického formuláru na verejnej časti ITMS2014+ žiadateľ má možnosť 

skontrolovať správnosť formálneho vyplnenia ŽoNFP použitím tlačidla „Kontrola žiadosti“. Po 

manuálnom spustení kontroly systém prekontroluje všetky sekcie formuláru. Ak systém nájde 

nevyplnené povinné polia alebo logické chyby vo formulári, upozorní žiadateľa a vo forme 

informatívneho hlásenia zobrazí výsledky kontroly. Každé hlásenie usmerňuje žiadateľa, 

v ktorých sekciách je formulár nekorektne vyplnený. 

Formulár ŽoNFP je správne vyplnený iba vtedy, ak má vyplnené všetky povinné polia a 

obsahuje všetky prílohy stanovené vo výzve. Kontrola žiadosti je výlučne technického 

charakteru. Za obsahovú stránku formuláru ŽoNFP je zodpovedný žiadateľ a RO v rámci 

konania o ŽoNFP vykonáva kontrolu žiadateľom uvedených skutočností. 

Žiadateľ odošle elektronickú formu ŽoNFP stlačením tlačidla „Odoslať“. Po použití tlačidla 

„Odoslať“ systém ITMS2014+ spustí automatickú kontrolu žiadosti. Ak je formulár nekorektne 

vyplnený alebo obsahuje logické chyby, systém upozorní žiadateľa a zobrazí hlásenia ako pri 

manuálnom spustení kontroly. Systém ITMS2014+ umožní odoslať iba žiadosti, ktoré sú 

vyplnené správne a úplne. 

Po úspešnom odoslaní elektronického formulára prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ je 

formulár presunutý do neverejnej časti ITSM2014+. Formulár ŽoNFP sa stane pre žiadateľa na 
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verejnej časti ITMS2014+ needitovateľný. O ďalšom spracovaní, posúdení a zmene stavu 

ŽoNFP je žiadateľ informovaný prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+. 

Po odoslaní elektronickej formy ŽoNFP je žiadateľ povinný formulár ŽoNFP vytlačiť 

z verejnej časti ITMS2014+, podpísať a doručiť príslušnému orgánu fyzickú (vytlačenú) formu 

žiadosti v súlade s požiadavkami definovanými RO vo výzve. 

 

Úprava formulára ŽoNFP na verejnej časti ITMS2014+ 

Úprava formulára ŽoNFP pre žiadateľa závisí od fázy a stavu spracovania žiadosti.  

Možnosti úpravy jednotlivých sekcií a evidencií je nasledovná: 

a) žiadateľ môže upravovať celý formulár, ak je ŽoNFP v stave Rozpracovaná,  

b) žiadateľ môže upravovať celý formulár, ak je ŽoNFP v stave na Doplnenie vo fáze 

Administratívneho overenia a Dodatočného výberu,  

c) žiadateľ môže upravovať iba prílohy, ak je ŽoNFP v stave na Doplnenie vo fáze 

Odborného hodnotenia a Výberu. 

 
14.3 Predpoklady pre vytvorenie ŽoNFP na 
neverejnej časti ITMS2014+ 

Používateľ na spracovanie ŽoNFP musí mať vytvorený platný prístup do neverejnej časti 

ITMS2014+. Používateľ musí mať priradené relevantné  PPO (Pracovná pozícia orgánu). 

Spracovanie ŽoNFP v neverejnej časti 

Neverejná časť ITMS2014+ podporuje proces spracovania ŽoNFP zo strany RO. Vytvoriť 

ŽoNFP je možné výlučne iba na verejnej časti ITMS2014+. Používateľ sa do evidencie ŽoNFP 

dostane prostredníctvom hlavného menu položka „Žiadosti o nenávratný finančný príspevok“. 

Používateľovi sa zobrazí zoznam všetkých ŽoNFP, ktoré boli odoslané z verejnej časti na 

neverejnú časť ITMS2014+ a zároveň patria do viditeľnosti orgánu, do ktorého je používateľ 

zaradený. Každá žiadosť je reprezentovaná jedným riadkom zoznamu. Z každej ŽoNFP je 

možné zobrazenie detailu. Detail obrazovky ŽoNFP je rozdelený na záložky formuláru 

a ovládacie prvky alebo tlačidlá. 

Záložky ŽoNFP: 
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a) Základné údaje,  

b) Partneri a organizačné zložky,  

c) Údaje o projekte,  

d) Popis projektu,  

e) Popis cieľovej skupiny,  

f) Miesto realizácie,  

g) Financovanie,  

h) Predpoklady a riziká projektu,  

i) Osoby,  

j) Podmienky poskytnutia príspevku, 

k) Proces spracovania. 

Tlačidlá ŽoNFP: 

a) Harmonogram,  

b) Rozpočet,  

c) Výstupy. 

Obsah jednotlivých záložiek a tlačidiel je podrobne popísaný v prílohe č. 2 Podpora 

ITMS2014+ spracovania ŽoNFP na neverejnej časti. 

Všetky definované procesy sú premietnuté do ITMS2014+ cez tzv. workflowy. Workflow je 

definovaný fázami a každá fáza následne obsahuje stavy. Prechod do ďalších stavov workflowu 

je podmienený vykonaním procesov a splnením definovaných podmienok. Fázy a stavy sú 

definované na základe Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na 

programové obdobie 2014 - 2020. Obrázok workflowu ŽoNFP je v prílohe č.2 Podpora 

ITMS2014+ spracovania ŽoNFP na neverejnej časti. 

Žiadosti môže pracovník RO spracovávať a upravovať v závislosti od ich aktuálneho stavu 

v rámci workflowu. Informácie žiadosti ako sú harmonogram, rozpočet, výstupy a pod. sú 

rozdelené v rámci neverejnej časti ITMS2014+ do dvoch evidencií, ktoré prehľadne zobrazia 

pracovníkovi RO žiadané a schválené údaje. V nadväznosti na stav workflowu je možné 

upravovať žiadané alebo schválené údaje. Žiadané údaje je možné upravovať vo fázach Nová, 

Registrácia, Administratívne overenie. Schválené údaje je možné upravovať vo fázach Odborné 
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hodnotenie a Výber. Žiadané a aj schválené údaje je možné upravovať vo fáze Dodatočný 

výber, t.j. zásobník projektov. 

ITMS2014+ podporuje počas procesu spracovania vytváranie verzií ŽoNFP. Každým 

odoslaním ŽoNFP z verejnej časti do neverejnej, a naopak vzniká nová verzia ŽoNFP a PDF 

ŽoNFP. Používateľ sa môže k týmto verziám v rámci PDF dokumentov žiadosti vždy vrátiť. 

Znamená to, že ITMS2014+ zaznamenáva históriu úpravy a zmeny žiadosti.  

Motorika ovládania ŽoNFP na neverejnej časti ITMS2014+ 

Zoznam ŽoNFP je prístupný z hlavému menu na neverejnej časti ITMS2014+. Zo zoznamu je 

k dispozícii detail celej ŽoNFP alebo detail iba konkrétnej evidencie. Okno detailu ŽoNFP je 

členené na niekoľko prvkov – dynamické záložky, aktívne ovládacie prvky a súvisiace 

evidencie. 

Dynamické záložky obsahujú základné údaje ŽoNFP. Prepínanie medzi záložkami je v 

ľubovoľnom poradí.  

Aktívne ovládacie prvky sa nachádzajú na hornej lište detailu ŽoNFP. Slúžia na spustenie 

konkrétnej akcie. Každá akcia je v ITMS2014+ reprezentovaná jedným tlačidlom (napr. 

Kontrola podľa výzvy, Vytvoriť projekt, a pod.)  

Súvisiace evidencie sa nachádzajú na hornej lište detailu ŽoNFP. Slúžia na rýchly 

prístup do inej evidencie, ktorá priamo súvisí so ŽoNFP (napr. Harmonogram, Rozpočet, 

Výstupy, a pod.). 

Príjem a registrácia ŽoNFP 

Neverejná časť ITMS2014+ podporuje proces príjmu a registrácie ŽoNFP prostredníctvom 

elektronickej formy ŽoNFP za účelom zjednodušenia, zefektívnenia, zvýšenia transparentnosti 

a úspory času pri zadávaní, evidovaní a spracovávaní údajov a informácií na neverejnej časti 

ITMS2014+. Každá ŽoNFP má pridelený jednoznačný a jedinečný kód v rámci celého systému 

ITMS2014+. Počas celého životného cyklu ŽoNFP je kód nemenný.     

Kód ŽoNFP je 13-miestny kód s nasledujúcou štruktúrou:   

A.   1. - 3.miesto - Predpona – NFP,  

B.   4 - 8. miesto - kód programovej štruktúry, 

C.   9. miesto – 0, 
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D. 10. – 13. miesto – alfanumerické znaky, jedinečné označenie v rámci celého     

systému. Ak zo schválenej ŽoNFP bude vytvorený projekt, posledné 4 miesta kódu 

ŽoNFP a kódu projektu budú rovnaké. 

Žiadosti, ktoré sú vo fáze Nová v stave Doručená je možné registrovať a po splnení 

podmienok posunúť do stavu Kontrola splnenia podmienok doručenia ukončená. ŽoNFP na 

neverejnej časti ITMS2014+ je registrovaná pracovníkom RO po overení splnenia podmienok 

doručenia ŽoNFP. Osoby, ktoré boli uvedené na ŽoNFP ako kontaktné dostanú po registrácii 

podľa predchádzajúcej vety automatickú odpoveď o úspešnej registrácii v systéme 

ITMS2014+. 

Schvaľovanie ŽoNFP 

Neverejná časť ITMS2014+ podporuje proces schvaľovania žiadostí o NFP. Proces 

schvaľovania je rozdelený na relevantné fázy a stavy workflowu. Je možné zaznamenať 

pozitívne aj negatívne prechody stavov v nadväznosti od uskutočneného procesu a jeho 

výsledku. 

Administratívne overenie ŽoNFP 

RO v rámci administratívneho overenia overí : 

a) splnenie podmienok doručenia ŽoNFP, 

b) splnenie podmienok poskytnutia príspevku voči výzve. 

RO posunom do relevantných stavov workflowu zaradí ŽoNFP, ktoré splnili podmienky 

administratívneho overenia, t.j. splnenie podmienok poskytnutia príspevku, do procesu 

odborného hodnotenia ŽoNFP. RO posunom do relevantných stavov workflowu zaradí ŽoNFP, 

ktoré nesplnili podmienky administratívneho overenia t.j. nesplnenie podmienok poskytnutia 

príspevku, do stavu Zastavené konanie ŽoNFP..  

Odborné hodnotenie ŽoNFP 

ITMS2014+ podporuje zaznamenanie hodnotenia ŽoNFP od jednotlivých odborných 

hodnotiteľov a spoločného hodnotiaceho hárku. Ku každej ŽoNFP je možné priradiť ľubovoľný 

počet odborných hodnotiteľov. Výsledky odborného hodnotenia je možné zaznamenať do 

ITMS2014+ za každého hodnotiteľa. Hodnotenie od konkrétneho hodnotiteľa je v ITMS2014+ 

reprezentované formulárom čiastkového hodnotenia. Ku čiastkovému hodnoteniu za 

hodnotiteľa sa do ITMS2014+ evidujú základné údaje ako napr. názov čiastkového hodnotenia, 

dátum vykonania hodnotenia, dosiahnutý počet bodov, a pod. Pre čiastkové hodnotenie je 
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možné nahrať súbory hodnotiacich hárkov. Celkový výsledok hodnotenia sa eviduje do 

ITMS2014+ ako sumarizácia všetkých čiastkových hodnotení. Do ITMS2014+ sú zaevidované 

základné údaje z hodnotenia a je možné nahrať súbory spoločného hodnotiaceho hárku.241 

Výber ŽoNFP 

Cieľom procesu výberu ŽoNFP je vykonať výber projektov, ktoré najvhodnejším spôsobom 

prispievajú k plneniu cieľov príslušného operačného programu. Výber ŽoNFP sa v ITMS2014+ 

zaznamenáva vykonaním posunu ŽoNFP zo strany RO do príslušných stavov workflowu 

ŽoNFP. V prípade neschválenia ŽoNFP je RO povinný dôvod neschválenia zaevidovať do 

prechodových polí v rámci workflowu ŽoNFP. V procese schvaľovania ŽoNFP sa v rozpočte 

ŽoNFP vypĺňa schválená suma za jednotlivé skupiny oprávnených výdavkov. 

Proces uzatvárania zmluvy o NFP 

Proces uzatvárania zmluvy je možné realizovať iba zo ŽoNFP, ktoré sú v stave schválená. 

Proces uzavretia zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je na neverejnej časti 

ITMS2014+ podporovaný funkcionalitou tzv. wizardu projektu. Wizard projektu, resp. 

sprievodca pre vytvorenie projektu zo ŽoNFP, pozostáva z viacerých krokov. V jednotlivých 

krokoch RO na neverejnej časti ITMS2014+ eviduje údaje novovznikajúceho projektu a 

vypracúva návrh zmluvy o poskytnutí NFP. RO je povinný súbežne spracovať návrh zmluvy o 

NFP a wizard projektu. Po podpísaní zmluvy je RO povinný zabezpečiť súlad údajov v zmluve 

o NFP a v ITMS2014+. 

Spustením wizardu projektu systém ITMS2014+ vygeneruje kód projektu. Kód projektu je 

jednoznačný a jedinečný identifikátor v rámci celého systému ITMS2014+. Počas celého 

životného cyklu projektu je kód nemenný.     

Kód projektu je 10-miestny kód s nasledujúcou štruktúrou:   

A. 1. - 5.miesto - kód programovej štruktúry 

B. 6. miesto - kód platobnej jednotky pod prioritnou osou 

C. 7. – 10. miesto – alfanumerické znaky, jedinečné označenie projektu v rámci celého     

systému.  

Posledné 4 miesta kódu projektu a kódu ŽoNFP sú rovnaké. 

                                                           
241Bližšie pozri vzor CKO č. 21 Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok. 
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Po úspešnom uzatvorení zmluvy o NFP sa vytvorí projekt a ŽoNFP sa posunie do 

koncového stavu Zmluva podpísaná. Ak zmluva o NFP nie je uzatvorená ŽoNFP sa posunie do 

koncového stavu Zmluva neuzavretá.“242 

14.4 Záver 

„ITMS2014+ predstavuje centrálny informačný systém, ktorý slúži na evidenciu, následné 

spracovávanie, export, výmenu dát, údajov a dokumentov medzi žiadateľom alebo 

prijímateľom, poskytovateľom pomoci a ďalšími orgánmi zapojenými do implementácie 

európskych štrukturálnych a investičných fondov okrem EPFRV v Slovenskej republike.“243 

Žiadatelia o NFP tvoria žiadosť o NFP pomocou funkcionalít ITMS2014+ vo verejnej časti 

systému a následne žiadosť v neverejnej časti systému spracúva RO. Žiadatelia sa riadia 

záväznými podmienkami používania verejnej časti ITMS2014+244 a ďalšími relevantnými 

usmerneniami CKO ako napríklad: Usmernenie CKO č. 6, verzia 1, elektronická komunikácia v 

systéme ITMS2014+.
245

  

 

15. Príručka 

Príručka sa zaraďuje do dokumentácie vypracovanej príslušným RO v rámci riadiacej 

dokumentácie. „Riadiaca dokumentácia vypracovávaná RO pre účely výberu a implementácie 

projektov je tvorená nasledovným súborom dokumentov: 

a) formulár projektového zámeru (ak relevantné) a formulár ŽoNFP, vrátane 

identifikovania rozsahu povinných príloh oboch dokumentov, 

b) príručka pre žiadateľa, 

c) kritériá pre výber projektov a príručka pre odborného hodnotiteľa, 

d) príručka pre prijímateľa a zmluva o NFP, 

                                                           
242 Usmernenie CKO č. 1, verzia 1  k postupu administrácie žiadosti o nenávratný finančný príspevok cez 

ITMS2014+. 
243 Manuál ITMS2014+, verzia 1.2, str. 4. Dostupné na https://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-

sk/usmernenia-a-manualy/ 
244 Usmernenie CKO č. 2, verzia 4 - Záväzné podmienky používania verejnej časti ITMS2014+. Dostupné na 

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/ 
245 Kompletný zoznam dokumentov a usmernení o ITMS2014+ je dostupný na 

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/ 

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/2777_usmernenie-cko-c-6-verzia-1.zip
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/2777_usmernenie-cko-c-6-verzia-1.zip
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/2044_usmernenie-cko-c-2-verzia-4.zip
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/
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e) merateľné ukazovatele, 

f) ďalšia dokumentácia na úrovni projektov.“246 

Pre potreby implementácie projektov na čerpanie EŠIF, rozlišujeme tri druhy príručiek: 

1. Príručka pre odborného hodnotiteľa 

2. Príručka pre žiadateľa 

3. Príručka pre prijímateľa 

15.1 Príručka pre odborných hodnotiteľov 

„Príručka pre odborných hodnotiteľov tvorí metodický základ vypracovaný RO, ktorý popisuje 

spôsob a postupy odborného hodnotenia, ktoré sú záväzné pre všetkých odborných 

hodnotiteľov podieľajúcich sa na posúdení projektových zámerov alebo hodnotení ŽoNFP. 

Odporúčaný štandard príručky pre odborných hodnotiteľov stanovuje vzor CKO247.“248 

Minimálne obsahové náležitosti príručky odborných hodnotiteľov 

Vo vzore č. 36, verzia 1249, CKO stanovil minimálne štandardy, ktoré musí spĺňať každá 

príručka pre odborných hodnotiteľov pre programové obdobie 2014-2020. CKO určil 

nasledovné minimálne obsahové náležitosti príručky odborných hodnotiteľov: 

„ Práca s príručkou 

RO predstaví príručku pre odborných hodnotiteľov a definuje spôsob práce s príručkou 

pre odborných hodnotiteľov, uvedie obsah, prehľad používaných skratiek a základných pojmov 

a v prípade používania grafických symbolov aj prehľad všetkých využívaných symbolov s 

popisom. Ak príručka pre odborných hodnotiteľov obsahuje prílohy, ktoré bude odborný 

hodnotiteľ využívať pri realizácii odborného hodnotenia, RO uvedie spôsob práce s prílohami. 

RO uvedie, na aký typ projektov sa príručka vzťahuje (dopytovo-orientované, národné projekty, 

veľké projekty, projekty technickej pomoci - ak relevantné). 

Všeobecné informácie k odbornému hodnoteniu žiadostí o NFP 

Základný popis práv a povinností odborných hodnotiteľov 

RO uvedie prehľadnú informáciu a zhrnutie úlohy odborného hodnotiteľa v procese odborného 

hodnotenia, vrátane jeho základných práv a povinností. Ak sú práva a povinnosti súčasťou 

                                                           
246 Systém riadenia ESIF, verzia 9, str. 48. 
247 Vzor CKO č. 36 Minimálny štandard príručky pre odborných hodnotiteľov. 
248 Systém riadenia, verzia 9, str. 70 – 72. 
249 Zdroj: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/vzory-cko/ 

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/vzory-cko/
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dohody o vykonaní práce, uvedie RO túto skutočnosť do tejto časti. V prípade, že RO vypracuje 

etický kódex odborného hodnotiteľa, uvedie do tejto časti, že odborní hodnotitelia sú povinní 

ho dodržiavať. 

Predchádzanie konfliktu záujmov 

RO uvedie pre odborného hodnotiteľa informáciu, v akých prípadoch môže dôjsť ku konfliktu 

záujmov pri výkone odborného hodnotenia, vrátane popisu postupov pri identifikácii konfliktu 

záujmov zo strany odborného hodnotiteľa. 

RO popíše postupy pri identifikácií konfliktu záujmov aj z iných strán, resp. prípad keď 

odbornému hodnotiteľovi, bol zistený konflikt záujmov, o ktorom mal vedomosť a 

neinformoval o ňom RO/SO. 

RO uvedie odkaz na prílohu Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií 

a vylúčení konfliktu záujmov, v ktorej bude odborný hodnotiteľ povinný deklarovať, či je, resp. 

nie je v konflikte záujmov. 

Informácia o type a vecnom zameraní hodnotených projektov 

RO popíše, aké typy projektov budú predmetom hodnotenia, a to nielen z hľadiska toho, či sa 

jedná o dopytovo-orientované alebo národné projekty, ale aj z hľadiska tematickej oblasti 

zamerania projektov (ak relevantné). RO uvedie operačný program a prioritné osi, na ktoré sa 

táto príručka pre hodnotiteľov vzťahuje. 

Informácia o type a štruktúre hodnotiacich kritérií 

RO popíše informáciu do akých kategórií aleboskupín sú rozdelené hodnotiace kritériá, aké 

typy hodnotiacich kritérií sú používané (bodované a vylučujúce) a aké sú rozsahy bodového 

hodnotenia. V prípade, ak sa využíva dvojkolový proces a vydáva sa jedna príručka pre obe 

kolá, je potrebné rozlíšiť a identifikovať, ktoré kritériá sa používajú a akým spôsobom v prvom 

kole a v druhom kole. V rámci tejto časti RO taktiež popíše minimálne požiadavky na splnenie 

podmienok odborného hodnotenia. 

Informácia o zdrojoch pre odborné hodnotenie ŽoNFP 

RO popíše, aké zdroje bude odborný hodnotiteľ primárne využívať pri výkone odborného 

hodnotenia Žiadostí o NFP. Ak relevantné čo?, RO uvedie odkazy na tieto zdroje. 

Informácia o zverejňovaní zoznamov odborných hodnotiteľov a výstupov z odborného 

hodnotenia 
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RO popíše, akým spôsobom sú zverejňované zoznamy odborných hodnotiteľov a výstupy 

z odborného hodnotenia. RO uvedie v príručke pre hodnotiteľov aj obsah informácii, ktoré budú 

zverejňované. Zverejňovanie je upravené v Metodickom pokyne CKO č.29 k výberu odborných 

hodnotiteľov. 

Organizačno - technické zabezpečenie odborného hodnotenia žiadostí o NFP 

Subjekty a zamestnanci, zapojení do výkonu odborného hodnotenia a spôsob komunikácie RO 

s hodnotiteľom 

RO popíše,  akým spôsobom bude prebiehať komunikácia medzi RO a odborným 

hodnotiteľom. Odporúča sa stanoviť vždy jednu alebo viac kontaktných osôb pre odborného 

hodnotiteľa zo strany RO, ktoré budú zabezpečovať kompletnú komunikáciu s odborným 

hodnotiteľom vrátane organizačno-technického zabezpečenia OH.  

Administratívne povinnosti pred začiatkom odborného hodnotenia 

RO popíše, aké administratívne povinnosti je odborný hodnotiteľ povinný splniť pred 

samotným začiatkom odborného hodnotenia, napr.:  

 podpísať dohodu o vykonaní práce (ak relevantné), 

 absolvovať školenie odborných hodnotiteľov,  

 preukázateľne oboznámiť s BOZP v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti  

a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 podpísať čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení 

konfliktu záujmov (príloha č. 1), 

 prevziať menovací dekrét, 

 podpísať zoznam pridelených projektov na hodnotenie. 

V prípade, ak v čase schválenia príručky pre odborných hodnotiteľov nebudú s odbornými 

hodnotiteľmi uzatvorené zmluvné vzťahydefinujúce práva a povinnosti odborného hodnotiteľa, 

môže príručka pre odborného hodnotiteľa obsahovať informácie o spôsobe uzatvorenia 

takéhoto zmluvného vzťahu. 

 

Organizačno–technické náležitosti výkonu odborného hodnotenia žiadostí o NFP 

RO rámcovo popíše, akým spôsobom bude prebiehať výkon odborného hodnotenia 

z administratívneho hľadiska, to znamená miesto výkonu odborného hodnotenia, spôsob 

nakladania s dokumentáciou, nevyhnutné technické predpoklady, spôsob zaznamenávania 

výsledkov hodnotenia do ITMS2014+,a iné. . RO zároveň popíše opatrenia, zavedené pre 

zamedzenie úniku informácií o hodnotených ŽoNFP napr. Čestné vyhlásenie o nestrannosti, 
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zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov.Etický kódex odborného 

hodnotiteľa). Taktiež RO uvedie informáciu o spôsobe technického zabezpečenia aplikácie 

vybraných nástrojov overovania hospodárnosti a efektívnosti navrhovaných výdavkov (napr. 

CRZ, cenové mapy, analytické nástroje, ARACHNE a i.). 

V prípade ak sa aplikuje hodnotenie skupinou expertov, RO okrem vyššie uvedeného popíše aj 

akým spôsobom bude prebiehať zasadnutie hodnotiacej komisie. 

Zabezpečenie účasti partnerov v procese odborného hodnotenia 

RO popíše, ktoré ďalšie subjekty sú oprávnené zúčastniť sa výkonu odborného hodnotenia, 

akým spôsobom je im oznamovaná možnosť účasti pri výkone odborného hodnotenia, aké sú 

práva a povinnosti týchto subjektov, vrátane spôsobu vylúčenia konfliktu záujmov, akým 

spôsobom bude RO postupovať v prípade porušenia týchto povinností a akým spôsobom môžu 

tieto subjekty komunikovať s RO a oznamovať prípadné porušenia postupov pre výkon 

odborného hodnotenia.  

Školenie odborných hodnotiteľov 

RO popíše, akým spôsobom prebieha školenie odborných hodnotiteľov, spôsob prihlásenia sa 

na školenie alebo oslovenia odborného hodnotiteľa zo strany RO za účelom zabezpečenia účasti 

na školení. RO popíše, ktoré oblasti budú predmetom školenia, a s ktorými dokumentmi je 

odborný hodnotiteľ povinný oboznámiť sa pred začatím odborného hodnotenia mimo 

absolvovania školenia. RO identifikuje aké sú predpoklady zo strany odborných hodnotiteľov 

pre účasť na školení (napr. nevyhnutné technické znalosti), akým spôsobom bude preukazovaná 

účasť na školení (napr. certifikát, potvrdenie, podpísaná prezenčná listina zo školenia).  

Ak relevantný RO rovnako informuje, akým spôsobom môže odborný hodnotiteľ požiadať o ad 

hoc školenie, resp. akým spôsobom prebieha školenie v prípade zmien v dokumentoch 

s vplyvom na výkon odborného hodnotenia. 

Proces odborného hodnotenia žiadostí o NFP 

Rámcový popis najčastejších nedostatkov 

RO rámcovo popíše najčastejšie nedostatky, identifikované pri výkone odborného hodnotenia 

(je relevantné iba ak RO/SO identifikoval v predchádzajúcich odborných hodnoteniach 

opakovane sa vyskytujúce nedostatky) 

Postup pri dožiadaní doplňujúcich informácií (ak relevantné) 
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RO popíše podmienky, za akých je možné požiadať žiadateľa o doplňujúce informácie. 

RO popíše postup spracovania požiadavky na doplnenie v prípade, ak sa počas odborného 

hodnotenia zistí, že na posúdenie splnenia podmienok odborného hodnotenia je potrebné 

poskytnúť zo strany žiadateľa doplňujúce informácie. RO uvedie povinné náležitosti takejto 

požiadavky a lehoty súvisiace so zaslaním požadovaných informácií. RO za týmto účelom 

napríklad vypracuje formulár výzvy na doplnenie ŽoNFP v rámci odborného hodnotenia , ktorý 

bude tvoriť prílohu príručky pre odborných hodnotiteľov. RO stanoví pre odborného 

hodnotiteľa povinnosť každý prípad dožiadania zaznamenať v relevantnom hodnotiacom hárku  

v komentári relevantného hodnotiaceho kritéria v nadväznosti na skutočnosť, kto 

z hodnotiteľov si údaje dožiadal. 

Spôsob vypracovania individuálneho hodnotiaceho hárku 

RO popíše spôsob vypracovania individuálneho hodnotiaceho hárku, vrátane popisu 

hodnotiaceho hárku, jeho polí, ktoré musí odborný hodnotiteľ vyplniť a vysvetlenia presného 

postupu jeho vyplnenia a podpísania. Individuálny hodnotiaci hárok môže byť použitý 

napríklad v prípade využitia inštitútu tretieho hodnotiteľa alebo skupiny expertov. Základom 

pre individuálny hodnotiaci hárok je vzor CKO č. 21.  

Spôsob vypracovania spoločného hodnotiaceho hárku 

RO popíše spôsob vypracovania spoločného hodnotiaceho hárku, vrátane popisu hodnotiaceho 

hárku, jeho polí, ktoré musia odborní hodnotitelia vyplniť a vysvetlenia presného postupu jeho 

vyplnenia a podpísania.  

Postup pre prípad nezhody odborných hodnotiteľov 

RO popíše postup v prípade nezhody odborných hodnotiteľov, vrátane spôsobu oznámenia 

nezhody, spôsobu jej zaznamenania tzn.písomné oznámenie nezhody zaznamenajú odborní 

hodnotitelia v hodnotiacom hárku alebo v samostatnom dokumente, kde sa pripoja podpisy 

odborných hodnotiteľov , postupe aplikovanom po jej oznámení a postupe ďalšieho hodnotenia 

príslušnej žiadosti o NFP.  

Postup pre hodnotenie realizované skupinou expertov (ak relevantné) 

RO popíše postup hodnotenia žiadostí o NFP skupinou expertov, vrátane vypracovania 

spoločného hodnotiaceho hárku, spolu s jeho popisom, popisom jeho polí, ktoré musia odborní 

hodnotitelia vyplniť a vysvetlenia  presného postupu jeho vyplnenia a podpísania. 
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Postup pre hodnotenie projektových zámerov v rámci dvojkolového procesu (ak 

relevantné) 

V prípade, ak sa využíva dvojkolový proces a vydáva sa jedna príručka pre obe kolá, RO popíše 

postupy špecifické pre hodnotenie projektových zámerov, vrátane presne stanovených lehôt 

a povinností pre odborných hodnotiteľov, s uvedením príslušných formulárov v prílohách 

príručky pre odborných hodnotiteľov. 

Formálna kontrola hodnotiaceho hárku odborného hodnotenia 

RO/SO môže skontrolovať, či hodnotiaci hárok obsahuje vyhodnotenie hodnotiacich kritérií, 

popis záverov z odborného hodnotenia a súčet dosiahnutých bodov z odborného hodnotenia. Či 

je ku každému hodnotiacemu kritériu zároveň uvedený slovný komentár odborných 

hodnotiteľov, ktorý obsahuje jasné a čo najpresnejšie zdôvodnenie prideleného počtu bodov, t. 

j. na základe čoho bol pridelený maximálny počet bodov, resp. na základe čoho došlo k zníženiu 

počtu bodov pri bodovaní. Či je v prípade vylučovacích kritérií uvedené podrobné zdôvodnenie 

vyhodnotenia príslušného vylučovacieho kritéria. Taktiež, či je  v oboch prípadoch uvedený 

odkaz na konkrétnu časť ŽoNFP, prílohu/prílohy ŽoNFP, resp. inú dokumentáciu, na základe 

ktorej odborný hodnotiteľ vyhodnotil príslušné hodnotiace, bodové, resp. vylučovacie 

kritérium. RO/SO kontroluje hodnotiaci hárok po formálnej stránke – administratívna, 

matematická a logická stránka. RO/SO nezasahuje do obsahovej a odbornej časti hodnotenia. 

Ak relevantné RO/SO vyhotoví z tejto kontroly Kontrolný zoznam na formálnu kontrolu 

hodnotiaceho hárku odborného hodnotenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 

Spôsob vyhodnotenia kritérií pre výber projektov 

Sumárna informácia o kritériách pre výber projektov 

RO uvedie sumárne informácie o aplikovaných kritériách pre výber projektov minimálne 

v nasledovnom rozsahu: 

 

Názov kritéria Typ kritéria Hodnotiaca škála 

 

Spôsob vyhodnotenia jednotlivých kritérií pre výber projektov 

RO pre každé kritérium pre výber projektov uvedie informácie minimálne v nasledovnom 

rozsahu: 
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Povinná informácia Minimálny štandard 

Číslo kritéria -  

Hodnotená oblasť  

Názov kritéria - 

Typ kritéria 

(vylučujúce/bodované) 

 

Opis kritériá RO uvedie opis kritéria, teda čo je predmetom hodnotenia, čo 

bude odborný hodnotiteľ posudzovať  

Zdroj informácií RO uvedie všetky príslušné časti ŽoNFP a všetky relevantné 

prílohy ŽoNFP, nevyhnutné pre overenie hodnotiaceho kritéria. 

V prípade, ak je pre overenie kritéria potrebné využiť externý 

zdroj (napr. metodika, benchmark, štatistická hodnota), RO 

uvedie odkaz, kde hodnotiteľ predmetný zdroj nájde. 

Spôsob aplikácie 

hodnotiaceho kritéria 

RO uvedie inštrukcie, akým spôsobom má odborný hodnotiteľ 

splnenie príslušného kritéria hodnotiť. RO uvedie postup 

krokov, potrebných pre vyhodnotenie kritéria (napr. v prípade 

potreby použitia vzorcov a výpočtov zo strany odborného 

hodnotiteľa, RO uvedie jednoznačný postup pre výpočet 

číselných hodnôt). V prípade bodovaných kritérií musí byť 

jednoznačne uvedené, aké presné podmienky musia byť splnené 

pre získanie príslušného počtu bodov. Popis musí byť 

jednoznačný, aby sa zamedzilo rozdielnemu chápaniu a spôsobu 

hodnotenia. V prípade vylučovacích kritérií musí byť 

jednoznačne uvedené, aké presné podmienky musia byť splnené 

pre odpoveď áno. 

V rámci tejto časti je potrebné popísať aj spôsob vyplnenia 

komentára k príslušnému kritériu. 

Hodnotenie/počet bodov RO uvedie hodnotiacu škálu pre príslušné kritérium. RO uvedie, 

že podmienky pre získanie príslušného počtu bodov nesmú byť 

neurčitého charakteru, napr. 1 bod - málo, 2 - body primerane, 

a pod. Spôsob prideľovania počtu bodov musí byť 

preskúmateľný z tretej strany, napr. auditom, certifikačným 
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overovaním, atď. a tiež zo strany odborného hodnotiteľa 

popísaný v komentári príslušného bodového kritéria. 

Hodnotenie/počet bodov RO uvedie hodnotiacu škálu pre príslušné kritérium. RO uvedie, 

že podmienky pre získanie príslušného počtu bodov nesmú byť 

neurčitého charakteru, napr. 1 bod - málo, 2 - body primerane, 

a pod. Spôsob prideľovania počtu bodov musí byť 

preskúmateľný z tretej strany, napr. auditom, certifikačným 

overovaním, atď. a tiež zo strany odborného hodnotiteľa 

popísaný v komentári príslušného bodového kritéria. 

 

Povinné prílohy príručky pre odborných hodnotiteľov 

RO ako prílohy príručky pre odborných hodnotiteľov uvedie minimálne nasledovné 

dokumenty: 

 

1. Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení 

konfliktu záujmov  

2. Etický kódex odborného hodnotiteľa (nepovinné) 

3. Formulár výzvy na doplnenie ŽoNFP  v rámci odborného hodnotenia (v prípade, 

ak bude mať RO proces, ktorý obsahuje tento formulár) 

4. Formulár Individuálneho hodnotiaceho hárku odborného hodnotenia ŽoNFP 

5. Formulár Spoločného hodnotiaceho hárku odborného hodnotenia ŽoNFP250 

6. Kontrolný zoznam na formálnu kontrolu hodnotiaceho hárku odborného 

hodnotenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ak relevantné)“251 

 

Vzor kontrolného zoznamu na formálnu kontrolu hodnotiaceho hárku odborného 

hodnotenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

CKO vo vzore č. 36, verzia 1 zároveň uviedol nepovinný vzor kontrolného zoznamu na 

formálnu kontrolu hodnotiaceho hárku odborného hodnotenia žiadosti o nenávratný finančný 

                                                           
250 V rámci Príručky pre odborných hodnotiteľov môže uviesť RO informáciu o individuálnom hodnotiacom 

hárku, že jeho vzor je totožný so spoločným hodnotiacim hárkom odborného hodnotenia ŽoNFP, pričom ho 

podpisuje iba ten odborný hodnotiteľ, ktorý ho vypracoval. V tom prípade, RO nemusí dať Formulár 

Individuálneho hodnotiaceho hárku odborného hodnotenia ŽoNFP ako prílohu príručky pre odborných 

hodnotiteľov. 
251 Vzor CKO č. 36 Minimálny štandard príručky pre odborných hodnotiteľov. 
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príspevok. Týmto vzorom sa vykonáva formálna kontrola odborného hodnotenia odborného 

hodnotiteľa RO.  

 

Meno hodnotiteľa:  

Názov žiadosti o NFP:  

Kód žiadosti o NFP:  

 

 

 

č. Kontrolné otázky 
án

o 

ni

e 

in

é 
Poznámka 

1 

Odovzdal hodnotiteľ všetku dokumentáciu, ktorú 

dostal pre potreby hodnotenia konkrétnej žiadosti 

o NFP ?     

2 
Sú správne a úplne vyplnené údaje v hlavičke 

hodnotiaceho hárku?     

3 Uviedol hodnotiteľ zdôvodnenie ku každému kritériu?     

4 

Zaznamenal hodnotiteľ správne, či žiadosť o NFP 

vyhovela, resp. nevyhovela (v časti „výsledok 

odborného hodnotenia“)?     

5 
Je navrhovaná výška NFP v súlade so sumou 

oprávnených výdavkov v návrhu na zmenu rozpočtu?     

6 

Sú všetky jednotkové ceny rovnaké alebo nižšie (v 

prípade zníženia jednotkovej ceny hodnotiteľom), ako 

uviedol žiadateľ v rozpočte žiadosti o NFP?     

7 
Sú dodržané všetky limity, stanovené vo výzve (napr. 

pomer priamych a nepriamych výdavkov...)?     
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č. Kontrolné otázky 
án

o 

ni

e 

in

é 
Poznámka 

8 
Je hodnotiaci hárok podpísaný, je uvedený dátum a 

meno  hodnotiteľa?     

 Vypracoval:       

 Meno a priezvisko:    Dátum:  

 Pozícia:    Podpis: 

    

     

“252 

15.3 Príručka pre žiadateľa 

Charakter príručky ako záväzného riadiaceho dokumentu 

Príručkou pre žiadateľa sa riadi žiadateľ o NFP pred získaním finančných prostriedkov 

v podobe NFP. Jej použitie časovo predchádza použitiu príručky pre prijímateľa. Príručka pre 

prijímateľa je relevantná pre osoby alebo subjekty, ktorým bol pridelený NFP. „Príručka pre 

žiadateľa neobsahuje informácie týkajúce sa realizácie projektov. Tieto informácie sú obsahom 

príručky pre prijímateľa. 

Príručka pre žiadateľa je záväzným riadiacim dokumentom RO, ktorý predstavuje komplexný 

metodický návod pre žiadateľa pri vypracovávaní ŽoNFP a slúži na orientáciu žiadateľa pri 

práci s výzvou, vrátane jej príloh a relevantnými programovými dokumentmi. 

Príručka pre žiadateľa sa vypracováva pre žiadateľov pričom jej súčasťou je aj inštrukcia 

k postupu pri vypracovaní projektových zámerov, ak RO využíva dvojkolový výber ŽoNFP 

a táto inštrukcia nie je vypracovaná ako samostatný dokument určený len pre žiadateľov 

v rámci výzvy na predkladanie projektových zámerov. V takom prípade je v príručke pre 

žiadateľa jasne definovaná časť, ktorá sa týka postupu pre projektové zámery, aby bola 

zabezpečená prehľadnosť a ľahšia orientácia žiadateľa pri práci s dokumentom. RO je 

oprávnený časť týkajúcu sa postupu pri predkladaní projektových zámerov vypracovať aj vo 

forme samostatného dokumentu. 

                                                           
252 Vzor CKO 36, verzia 1 z 22.11.2017. 
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RO vypracuje príručku pre žiadateľa spravidla pre daný OP, príp. PO/špecifický cieľ alebo 

na základe rozhodnutia RO pre konkrétnu výzvu, v súlade s príslušným OP, príslušnou 

schémou pomoci (ak relevantné), pri dodržaní príslušných platných predpisov EÚ, všeobecne 

záväzných právnych predpisov SR a príslušných ustanovení Systému riadenia EŠIF, Systému 

finančného riadenia a ostatnej riadiacej dokumentácie. RO pri vypracovaní príručky pre 

žiadateľa prihliada na minimalizovanie duplicitných informácií a na užívateľsky prívetivý 

formát poskytnutých informácií. RO nie je oprávnený v príručke pre žiadateľa stanovovať 

podmienky poskytnutia príspevku nad rozsah stanovený vo výzve.  

Štruktúra príručky pre žiadateľa 

S prihliadnutím na účel vypracovania príručky pre žiadateľa je obsah a štruktúra príručky 

pre žiadateľa v kompetencii RO, musí však obsahovať minimálne tieto informácie:  

a) Všeobecné informácie – cieľ príručky, definícia pojmov a platnosť príručky;  

b) Pokyny pre žiadateľa v súvislosti s vypracovaním a predkladaním ŽoNFP – RO 

uvedie odkaz na dokument vypracovaný na úrovni CKO, ktorý popisuje spôsob 

vypracovania ŽoNFP prostredníctvom ITMS2014+. Osobitne RO definuje spôsob 

predkladania ŽoNFP v podmienkach konkrétneho RO (osobné odovzdanie, poštová 

preprava a pod., miesto na zaslanie dokumentov); 

c) Postupy schvaľovania ŽoNFP – predmetná časť obsahuje informácie o postupoch 

schvaľovania ŽoNFP v súlade s podmienkami stanovenými v kapitole 3.2 Systému 

riadenia EŠIF, verzia č. 9, vrátane komplexného popisu riešenia opravných 

prostriedkov; 

d) Informácia o HP – RO spolupracuje pri vypracúvaní relevantnej časti s gestormi HP; 

e) Odkaz na zverejnený štandardný formulár zmluvy o NFP a popis postupov 

pre uzavretie zmluvy o NFP (ak nie je na základe rozhodnutia RO prílohou výzvy) – 

súčasťou tejto časti je aj informácia o skutočnosti, že zverejnený formulár je 

rámcovým vzorom zmluvy a RO je oprávnený zmeniť formulár zmluvy o NFP 

v súvislosti s potrebami implementácie. Zmluva o NFP má poskytnúť žiadateľovi 

základný prehľad o podmienkach implementácie projektov;  

f) Komunikácia medzi žiadateľmi a RO počas trvania výzvy a konania o ŽoNFP.  

RO definuje tieto minimálne informácie vo vhodnej a dostatočne podrobnej forme tak, aby 

minimalizoval riziko nesprávneho vypracovania a predloženia ŽoNFP.  

Zverejnenie príručky žiadateľa 
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RO zverejňuje príručku pre žiadateľa na svojom webovom sídle. Príručka pre žiadateľa tvorí 

prílohu výzvy. Ak je súčasťou príručky pre žiadateľa časť relevantná aj pre projektové zámery, 

RO zverejní príručku pre žiadateľa (alebo osobitný dokument pre projektové zámery) ako 

prílohu výzvy na predkladanie projektových zámerov. 

 

15.4 Príručka pre prijímateľa 

Charakter príručky ako záväzného riadiaceho dokumentu 

Príručka pre prijímateľa je záväzným riadiacim dokumentom RO, ktorý predstavuje procesný 

nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov. Rovnako obsahuje vo vzťahu 

k jednotlivým fázam identifikáciu prípadov, kde dochádza k výskytu najčastejších chýb 

a v relevantných prípadoch (najmä ak to nie je zrejmé zo samotného popisu nedostatku) opisuje 

spôsoby ich eliminácie. RO vypracuje príručku pre prijímateľa spravidla pre daný OP, príp. 

PO/špecifický cieľ, prípadne pre vecne podobnú skupinu projektov a/alebo prijímateľov.  

RO pri vypracovaní príručky pre prijímateľa prihliada na minimalizovanie duplicitných 

informácií a na užívateľsky prívetivý formát poskytnutých informácií. Príručka pre prijímateľa 

obsahuje predovšetkým popis aplikácie a procesný spôsob výkonu jednotlivých práv 

a povinností, ktoré musia byť vždy primárne určené v zmluve o NFP. 

Štruktúra príručky pre prijímateľa 

S prihliadnutím na účel vypracovania príručky pre prijímateľa je obsah a štruktúra príručky 

pre prijímateľa v kompetencii RO, musí však obsahovať minimálne tieto informácie: 

a) Všeobecné informácie – cieľ a platnosť príručky;  

b) Informácie o spôsoboch kontroly projektov, vrátane finančnej kontroly VO – 

osobitná časť týkajúca sa kontroly VO definuje aj pravidlá pre zverejňovanie zákaziek 

nad 15 000 EUR bez DPH na webovom sídle prijímateľa alebo inom vhodnom 

webovom sídle v súlade s postupom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5.1; 

c) Informácie o spôsobe poskytovania informácií a dát pre RO, predkladania 

monitorovacích správ;  

d) Informácie o postupe pri zmenách projektu v priebehu implementácie; 

e) Informácie o financovaní projektu;  
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f) Informácie obsahujúce sumár najčastejších identifikovaných chýb v priebehu 

implementácie projektov (ak relevantné s ohľadom na predchádzajúce skúsenosti RO 

s podobnými chybami v rámci implementácie projektov); 

Komunikáciu medzi prijímateľmi a RO počas implementácie projektov.  

Zverejnenie príručky pre prijímateľa 

RO zverejňuje príručku pre prijímateľa a každú jej aktualizáciu na svojom webovom sídle 

s jasným označením verzie a dátumu, od kedy je predmetná verzia účinná. Príručka 

pre prijímateľa a jej aktualizácia nesmie nadobudnúť účinnosť skôr ako došlo k jej zverejneniu. 

Informácie týkajúce sa implementácie projektov, ktoré sú obsiahnuté v príručke pre prijímateľa 

a tiež v Zmluve o NFP, vrátane požiadaviek týkajúcich sa VO, finančného plánu, časového 

obmedzenia realizácie projektov a požiadaviek na informovanie, komunikáciu a viditeľnosť 

musia byť k dispozícii pre potenciálnych prijímateľov, t. j. zverejnené na webovom sídle 

najneskôr v čase vyhlásenia výzvy. CKO odporúča v prípade potreby zverejňovať pri príručke 

pre prijímateľa odpovede na často kladené otázky, týkajúce sa implementácie projektov.“253 

15.5 Záver 

Pre záujemcov o čerpanie NFP z EŠIF je príručka záväzným riadiacim dokumentom, ktorý 

popisuje jednotlivé fázy implementácie projektu. V systéme riadenia EŠIF sú uplatňované tri 

druhy príručiek relevantné pre záujemcu v závislosti od toho, v akom štádiu čerpania NFP sa 

nachádza alebo či sa chce stať/stal sa odborným hodnotiteľom. Príručka pre prijímateľa môže 

byť vydaná pre jednotlivé osy programu, pre operačný program ako celok alebo pre jednotlivé 

projekty. 

16. Monitoring 

Monitorovanie ako nástroj riadenia EŠIF je pravidelná činnosť zameraná na sledovanie plnenia 

stanovených cieľov na jednotlivých úrovniach implementácie EŠIF prostredníctvom 

systematického zberu a vyhodnocovania údajov a informácií. Právny rámec je vymedzený 

v nariadení NSÚ (články 47-53, 110-113), v Systéme riadenia EŠIF (časť 4.1), v zákone 

o príspevku z EŠIF, v príručkách pre prijímateľov ako i v jednotlivých zmluvách o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku. 

                                                           
253 Systém riadenia, verzia 9, str. 70 – 72. 
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Nariadenie NSU ukladá členským štátom, aby monitorovali programy za účelom preskúmania 

vykonávania a pokroku dosiahnutého pri napĺňaní cieľov programu. Štát je povinný do troch 

mesiacov od dátumu oznámenia rozhodnutia Komisie od prijatí programu zriadiť na uvedený 

účel monitorovací výbor. 

Monitoring sa realizuje na úrovni celoštátnej, ktorú realizuje Národný monitorovací výbor 

zriadený Centrálnym koordinačným orgánom a na úrovni projektovej, ktorý zabezpečujú 

jednotlivé monitorovacie výbory zriadené riadiacimi orgánmi. 

 

16.1 Národný monitoring 

 

Monitoring na národnej úrovni vykonáva Národný monitorovací výbor. Cieľom Národného 

monitorovacieho výboru je monitorovať  a hodnotiť implementáciu EŠIF v rámci Partnerskej 

dohody  SR na roky 2014-2020. Štatút Národného monitorovacieho výboru254 v článku  2 ods. 

3 vymedzuje hlavné úlohy výboru nevyčerpávajúcim spôsobom nasledovne: 

- sledovať a vyhodnocovať realizáciu cieľov politiky súdržnosti v programovom období 

2014-2020 a vyhodnocovať relevantnosť, účinnosť, hospodárnosť a širší sociálno-

hospodársky dosah vykonávania činností spojených s poskytovaním príspevku 

z EŠIF; 

- monitorovať stav a dosiahnutý pokrok v realizovaní EŠIF, najmä plnenie cieľových 

hodnôt merateľných ukazovateľov v rámci EŠIF; 

- navrhovať opatrenia na zvýšenie efektívnosti a účinnosti implementácie EŠIF. 

 

Národný monitorovací výbor 

Národný monitorovací výbor (ďalej aj len „výbor“) má 53 členov a je zložený zo zástupcov 

štátnej správy, samosprávy, hospodárskych a sociálnych partnerov a tretieho sektora, ktorých 

vymenúva a odvoláva predseda výboru. Nomináciu na členov výboru predkladajú jednotlivé 

subjekty štátnej správy, samosprávy, hospodárski a sociálni partneri z radov svojich 

zamestnancov. Nominácie na zástupcov tretieho sektora predkladá Komora mimovládnych 

                                                           
254 Štatút Národného monitorovacieho výboru pre európske štrukturálne a investičné fondy na programové 

obdobie 2014-2020 v znení dodatku č. 3, konsolidovaná verzia. August 2017. Dostupné na: 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/1539_konsolidovany-statut-nmv-v-zneni-dodatku-c3-k-

statutu.pdf  (26. 12. 2018). 
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a neziskových organizácii Rady vlády SR pre mimovládne a neziskové organizácie . Členstvo 

vo výbore je dobrovoľné, čestné, nie je honorované a je viazané na subjekt alebo inštitúciu a nie 

na konkrétneho člena, ktorý bol do výboru vymenovaný. Súčasťou výboru sú aj deviati 

pozorovatelia255, ktorí nemajú hlasovacie právo.  

Národnému monitorovaciemu výboru predsedá podpredseda vlády SR pre investície 

a informatizáciu. Členstvo vo výbore zaniká odvolaním člena výboru, vzdaním sa členstva 

a smrťou člena. Predsedá odvolá člena výboru, (1) ktorý  zmenil zmluvný vzťah k subjektu, 

ktorý ho nominoval, alebo nastala zmena jeho pracovného zaradenia v dôsledku ktorej  nebude 

môcť zastupovať partnerský subjekt a na základe ktorej vznikla potreba nominovať nového 

člena výboru; (2) ktorý sa trikrát po sebe nezúčastnil na rokovaniach výboru bez ospravedlnenia 

alebo bez splnomocnenia inej osoby na zastupovanie člena výboru; (3) na návrh štatutárneho 

orgánu subjektu, ktorý ho nominoval; (4) z iných závažných dôvodov. Člen alebo aj 

pozorovateľ výboru sa môžu vzdať členstva vo výbore písomným oznámením  doručeným 

predsedovi výboru. V takom prípade členstvo vo výbore zanikne dňom doručenia písomného 

oznámenia o vzdaní sa členstva predsedovi výboru. V prípade vzdania sa členstva i v prípade 

smrti člena navrhujúci subjekt je povinný bezodkladne nominovať nového člena alebo 

pozorovateľa výboru. 

V súlade s článkom 49 NSU Národný monitorovací výbor zasadá minimálne jedenkrát ročne. 

Rokovanie výboru zvoláva jeho predseda, ktorý zároveň určí aj dátum, čas, miesto a program 

rokovania. Členovia výboru sú pri výkone svojej funkcie zastupiteľní na základe písomného 

plnomocenstva. Národný monitorovací výbor je uznášaniaschopný, ak na rokovaní je prítomná 

nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Každý člen výboru má 1 hlas. V prípade rovnosti 

hlasov je rozhodujúci hlas predsedu. Na platnosť uznesení výboru sa vyžaduje nadpolovičná 

väčšina hlasov prítomných členov, resp. nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov 

v prípade, ak sa uznesenie prijíma hlasovaním per rollam. 

Pri výročnom zasadnutí Národný monitorovací výbor preskúma vykonávanie programov 

a pokrok dosiahnutí pri plnení ich cieľov. Pri tom zohľadňuje finančné údaje, spoločné 

a špecifické ukazovatele týkajúce sa programu vrátane zmien v hodnotách ukazovateľov 

výsledkov a pokroku pri plnení kvantifikovaných  cieľových hodnôt a čiastkové ciele stanovené 

vo výkonnostnom rámci a podľa potreby aj výsledky kvantitatívnych analýz. 

                                                           
255 Pozorovateľmi bez hlasovacieho práva sú zástupcovia Európskej komisie, Stáleho zastúpenia SR pri EÚ, 

Ministerstva financií SR/Orgánu auditu, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, 

Štatistického úradu SR, Úradu pre verejné obstarávanie, Protimonopolného úradu, Najvyššieho kontrolného 

úradu, Úradu vlády – odboru Centrálny kontrolný útvar pre OLAF. 
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Funkcie Národného monitorovacieho výboru 

Funkcie Národného monitorovacieho výboru sú definované v článku 110 NSU, v zmysle 

ktorého výbor skúma najmä  

- všetky otázky, ktoré ovplyvňujú výkonnosť operačného programu;  

- pokrok dosiahnutý pri plnení plánu hodnotenia a následné opatrenia prijaté 

vzhľadom na zistenia hodnotení;  

- realizáciu komunikačnej stratégie;  

- realizáciu veľkých projektov;  

- vykonávanie spoločných akčných plánov;  

- akcie na podporu rovnosti medzi mužmi a ženami, rovnakých príležitostí a 

nediskriminácie vrátane prístupu pre osoby so zdravotným postihnutím;  

- opatrenia na presadzovanie udržateľného rozvoja;  

- ak uplatniteľné ex ante kondicionality nie sú splnené k dátumu predloženia 

partnerskej dohody a operačného programu, pokrok pri plnení opatrení na splnenie 

uplatniteľných ex ante kondicionalít;  

- finančné nástroje; 

- metodiku a kritériá použité pri výbere operácií;  

- výročné a záverečné správy o vykonávaní;  

- plán hodnotenia operačného programu a všetky zmeny plánu hodnotenia;  

- komunikačnú stratégiu pre operačný program a všetky zmeny tejto stratégie;  

- všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu operačného programu. 

 

16.2 Predmet monitorovania 

Ako to nepochybne vyplýva z určenia hlavných úloh a funkcií Národného monitorovacieho 

výboru, predmetom monitorovania EŠIF je dôsledné a pravidelné sledovanie a sumarizácia 

informácií o implementácii operačných programoch a následné vyhodnocovanie priebehu ich 

realizácie s využitím súboru merateľných ukazovateľov a systémových reportov ITMS2014+. 

Ide najmä o prehľad výziev, projektov, žiadostí o nenávratný finančný príspevok, žiadostí 

o platbu a štandardnú monitorovaciu tabuľku ako nástroj monitorovania základných fáz 

implementácie. 
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Národný monitorovací výbor v polročnom intervale (s ohľadom na stav k 30. júnu a k 31. 

decembru) vypracúva tzv. Informáciu o stave implementácie EŠIF, ktorá poskytuje údaje najmä 

o jednotlivých etapách implementácie EŠIF ako celku a zároveň aj o stave implementácie 

jednotlivých programov. 

V zmysle článku 50 NSU každý členský štát predkladá Komisii od roku 2016 až do roku 2023 

vrátane výročnú správu o vykonávaní programu za predchádzajúci rozpočtový rok. Každý 

členský štát predkladá Komisii záverečnú správu o vykonávaní programu v prípade Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu a výročnú 

správu o vykonávaní v prípade Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka 

a Európskeho námorného a rybárskeho fondu do konca lehoty stanovenej v pravidlách pre 

jednotlivé fondy. 

Komisia organizuje každý rok výročné hodnotiace zasadnutie týkajúce sa každého členského 

štátu s cieľom preskúmať výkonnosť jednotlivých operačných programov, pričom sa zoberú do 

úvahy výročné správy o vykonávaní každého operačného programu a podľa potreby aj 

predchádzajúce pripomienky a odporúčania Komisie. Výročnému hodnotiacemu zasadnutiu 

predsedá Komisia alebo v prípade, keď Komisia požiada Centrálny koordinačný orgán, 

výročnému hodnotiacemu zasadnutiu spoločne predsedajú Centrálny koordinačný orgán 

a Komisia. Centrálny koordinačný orgán zabezpečí, aby sa všetky pripomienky Komisie po 

zasadnutí riadne preskúmali, a to vzhľadom na otázky, ktoré výrazným spôsobom ovplyvňujú 

vykonávanie operačných programov a v prípade potreby informuje Komisiu do troch mesiacov 

o prijatí opatrení. 

Výročnú/záverečnú správu o operačnom programe vypracúva riadiaci orgán. Správa hodnotí 

pokrok v implementácii operačného programu na základe finančných údajov, hodnôt 

merateľných ukazovateľov, kvalitatívnej analýzy stavu implementácie vo vzťahu k cieľom 

operačného programu, výsledkov uskutočnených hodnotení a prijatých opatrení. V prípade, 

keď neboli do termínu predkladania výročnej správy splnené ex ante kondicionality, správa 

hodnotí taktiež aktivity vedúce k ich splneniu. Riadiaci orgán, ktorý implementuje finančné 

nástroje, zaradí do obsahu výročnej/záverečnej správy aj správu o vykonávaní finančných 

nástrojov.  

16.3 Náležitosti výročných a záverečných správ 

Výročná správa a záverečná správa musia obsahovať vždy minimálne nasledovné údaje: 
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- finančné údaje;  

- spoločné a špecifické ukazovatele výstupov;  

- cieľové hodnoty ukazovateľov výsledkov, vrátane prípadných zmien; 

- čiastkové ciele stanovené vo výkonnostnom rámci; 

- súhrn zistení všetkých hodnotení operačného programu, ktoré sa stali dostupnými v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku; 

- problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť operačného programu a prijaté opatrenia; 

- opatrenia, ktoré boli prijaté s cieľom splniť ex ante kondicionality; 

- informácie  o pokroku dosiahnutom v rámci prípravy a realizácie veľkých projektov a SAP; 

- informácie o vykonávaní finančných nástrojov; 

- informácie o vykonávaní Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí. 

Výročná správa, ktorá bude predložená v roku 2019 bude okrem toho obsahovať aj zhodnotenie 

alebo informácie o: 

- pokroku dosiahnutého pri plnení plánu hodnotenia a následných opatrení prijatých 

vzhľadom na zistenia hodnotení; 

- výsledkoch opatrení fondov na informovanie a publicitu realizovaných v rámci 

komunikačnej stratégie;  

- zapojení partnerov do vykonávania, monitorovania a hodnotenia operačných programov; 

- pokroku dosiahnutého v rámci prípravy a realizácie veľkých projektov a SAP. 

- plnení cieľov operačného programu a jeho príspevku k napĺňaniu stratégie Európa 2020 a 

posúdenie pokroku pri plnení týchto cieľov. 

- pokroku dosiahnutom pri uplatnení integrovaného prístupu k územnému rozvoju vrátane 

rozvoja regiónov s nepriaznivými demografickými podmienkami a trvalými alebo 

prírodnými znevýhodneniami,  

- pokroku dosiahnutom pri realizovaní opatrení na posilnenie kapacity orgánov členského 

štátu a prijímateľov na spravovanie a využívanie EŠIF; 

- pokroku dosiahnutom pri realizovaní všetkých medziregionálnych a nadnárodných 

opatrení; 

- v príslušných prípadoch príspevok k stratégiám pre makroregióny;  

- osobitných opatreniach prijatých s cieľom podporiť rovnosť mužov a žien a predchádzať 

diskriminácii, najmä zabezpečenie prístupu pre osoby so zdravotným postihnutím;  

- opatreniach prijatých na presadzovanie trvalo udržateľného rozvoja;  

- v príslušných prípadoch pokrok dosiahnutý pri vykonávaní opatrení v oblasti sociálnej 

inovácie; 
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- pokroku dosiahnutom pri realizácii opatrení na riešenie osobitných potrieb geografických 

oblastí najviac postihnutých chudobou alebo potrieb cieľových skupín, ktorým najviac 

hrozí chudoba, diskriminácia alebo sociálne vylúčenie, s osobitným dôrazom 

na marginalizované komunity, osoby so zdravotným postihnutím, dlhodobo 

nezamestnaných a nezamestnaných mladých ľudí, prípadne vrátane použitých finančných 

prostriedkov. 

Ak Komisia do dvoch mesiacov od predloženia správy o pokroku zistí, že poskytnuté 

informácie sú neúplné alebo nejasné v takom rozsahu, že to môže významným spôsobom 

ovplyvniť kvalitu a spoľahlivosť príslušného hodnotenia, môže požiadať členský štát o 

doplňujúce informácie, a to za podmienky, že táto požiadavka nespôsobí neodôvodnené 

omeškanie a že Komisia odôvodní, prečo považuje kvalitu a spoľahlivosť za nedostatočné. 

Členský štát poskytne Komisii požadované informácie do troch mesiacov a v prípade potreby 

náležite upraví správu o pokroku.256 

 

16.4 Projektový monitoring 

Monitorovanie projektu sa vykonáva v rámci dvoch základných etáp projektového cyklu, a to 

je obdobie realizácie projektu a obdobie udržateľnosti projektu.  

Monitoring počas realizácie projektu 

Obdobie realizácie projektu je ukončené momentom fyzického a finančného ukončenia 

projektu, t. j. zúčtovaním/preplatením žiadosti o platbu. Monitorovanie projektu vo vzťahu 

k žiadosti o platbu, je pritom kľúčovou časťou monitorovania projektu. Monitoring sa realizuje 

najmä predkladaním monitorovacích správ zo strany prijímateľa finančných prostriedkov. Tie 

majú vzhľadom na fázu realizácie projektu povahu výročnej alebo záverečnej správy a realizujú 

sa pravidelne báze.  

V prípade výročnej monitorovacej správy je časový interval ročný, vždy k 31.decembru 

relevantného roka. Monitorované obdobie v rámci prvej monitorovacej správy je obdobie 

od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku do 31. 

decembra toho istého roku. Prijímateľ je povinný výročnú správu predložiť vždy do 31. januára 

roku nasledujúceho po monitorovanom období.  

                                                           
256 Podrobnejšie viď časť 4.1 Systému riadenia EŠIF. 
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Priebežné monitorovanie počas roka je zabezpečené najmä cez monitorovanie projektu 

vo vzťahu k žiadosti o platbu.  

Záverečná monitorovacia správa projektu zahŕňa monitorované obdobie od nadobudnutia 

účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného príspevku (resp. od začatia realizácie hlavných 

aktivít projektu pred nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku) do momentu ukončenia realizácie aktivít projektu, pričom prijímateľ má povinnosť 

predložiť túto záverečnú monitorovaciu správu do 30 pracovných dní odo dňa ukončenia aktivít 

projektu. Prijímateľ predkladá za monitorované obdobie posledného roku, v ktorom boli 

ukončené aktivity projektu, iba záverečnú monitorovaciu správu a v tom roku už nepredkladá 

výročnú monitorovaciu správu. 

Ďalšími podpornými nástrojmi slúžiacimi na monitorovanie projektu sú najmä informácie 

predkladané prijímateľmi na základe požiadaviek riadiaceho orgánu a to v rozsahu a termínoch 

určených riadiacim orgánom. Prijímateľ je v tomto prípade povinný bezodkladne alebo v inom 

termíne určenom riadiacim orgánom predložiť požadované informácie vo vzťahu k projektu. 

Takýmito informáciami môžu byť napríklad dokumentácia súvisiaca s charakterom 

a postavením prijímateľa, s realizáciou projektu, účelom projektu, aktivitami prijímateľa 

súvisiacimi s účelom projektu, s vedením účtovníctva, údaje o účastníkoch projektu, údaje 

o začatí a ukončení každej hlavnej aktivity projektu a pod., a to aj mimo predkladania 

jednotlivých monitorovacích správ projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných 

údajoch na úrovni projektu.   

Ak prijímateľ nepredkladá žiadnu relevantnú žiadosť o platbu do 6 mesiacov od nadobudnutia 

účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a zároveň ešte neboli 

naplnené podmienky na zaslanie výročnej monitorovacej správy projektu, prijímateľ je povinný 

predložiť riadiacemu orgánu informácie o stave realizácie aktivít projektu, pokroku projektu, 

identifikovaných problémoch a rizikách realizovania projektu, ako aj ďalšie informácie 

v súvislosti s realizáciou projektu, a to bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty. V takom 

prípade hovoríme o  mimoriadnej monitorovacej správe projektu. Riadiaci orgán je 

oprávnený vyžadovať informácie v rozsahu uvedenom v mimoriadnej monitorovacej správe 

projektu aj mimo stanovených termínov a keď to považuje za potrebné, aj informácie nad rámec 

stanoveného rozsahu. Riadiaci orgán môže od prijímateľa vyžadovať, aby k mimoriadnej 

monitorovacej správe projektu pripojil relevantnú dokumentáciu ako je napríklad 

fotodokumentácia, prezenčné listiny a pod., aby vylúčil prípadné pochybnosti pri preukazovaní 

skutočností vyplývajúcich z realizácie projektu. 
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Monitoring po ukončení projektu 

Obdobie udržateľnosti projektu začína kalendárnym dňom nasledujúcim po dni finančného 

ukončenia projektu. Monitoring sa realizuje následnou monitorovacou správou projektu. 

Povinnosť vypracovať následnú monitorovaciu správu sa vzťahuje na projekty, v rámci ktorých 

existuje povinnosť udržateľnosti projektu, ktorá je 5 rokov od finančného ukončenia projektu, 

resp. 3 roky v prípade malých a stredných podnikov alebo obdobie stanovené v pravidlách o 

štátnej pomoci.  

Obdobie udržateľnosti projektu predstavuje časový úsek, v rámci ktorého je prijímateľ, ktorý 

dosiahol určené ciele projektu, povinný zabezpečiť zachovanie účelu a podmienok realizácie 

projektu, na základe ktorých mu bol poskytnutý príspevok. Ide najmä o udržanie výsledkov 

projektu počas stanoveného obdobia. Následná monitorovacia správa predstavuje nástroj 

riadiaceho orgánu pre zber informácií o projekte, na základe ktorých vyhodnocuje zachovanie 

účelu poskytnutia nenávratného finančného príspevku ako aj údajov, ktoré agreguje a využíva 

na programovej úrovni pri vypracovaní výstupov monitorovania a hodnotenia programu.  

Následná monitorovacia správa sa predkladá do 30 kalendárnych dní od uplynutia 

monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia 

realizácie aktivít projektu, t. j. deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia 

záverečnej monitorovacej správy projektu, do 12 mesiacov odo dňa finančného ukončenia 

projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do 

doby uplynutia obdobia udržateľnosti projektu.  

Riadiaci orgán môže aj v prípade následných monitorovacích správ vyžadovať od prijímateľa, 

aby k následnej monitorovacej správe projektu pripojil relevantnú dokumentáciu podľa 

potreby. Takou môže byť napríklad preukázanie splnenia pravidiel publicity doložením 

fotodokumentácie z miesta umiestnenia stálej tabule, relevantné doklady preukazujúce 

dosiahnutie merateľných ukazovateľov, poistné zmluvy a doklady preukazujúce úhradu 

poistného, doklady preukazujúce skutočnosti týkajúce sa čistého príjmu v prípade projektov 

generujúcich príjmy, kolaudačné rozhodnutie, rozhodnutie o uvedení stavby do riadneho 

užívania a pod. 

 

Monitoring na mieste 
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Osobitnou formou monitoringu je kontrola na mieste. Hlavným cieľom kontroly na mieste je 

najmä overenie skutočného dodania tovarov, poskytnutia služieb a vykonania prác v rámci 

projektu, ktoré sú deklarované v účtovných dokladoch a v podpornej dokumentácii k projektu 

vo vzťahu k predloženým deklarovaným výdavkom, ako aj overenie ďalších skutočností 

súvisiacich s implementáciou projektu a plnením podmienok vyplývajúcich zo Zmluvy 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to v závislosti od predmetu kontroly. 

Predmetom kontroly na mieste môžu byť všetky skutočnosti súvisiace s implementáciou 

projektu a plnením podmienok vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku, napríklad:  

- kontrola skutočného dodania tovarov, poskytnutia služieb alebo vykonania prác 

deklarovaných na faktúrach a iných relevantných dokladoch, ktoré predložil prijímateľ 

poskytovateľovi ako podpornú dokumentáciu k deklarovaným výdavkom uvedeným 

v žiadosti o platbu. V rámci uvedeného sa overujú aj originály dokladov, ktoré nie sú 

súčasťou dokumentácie k projektu sústredenej u poskytovateľa.  

- kontrola realizácie aktivít a súladu realizácie projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku; 

- kontrola, či prijímateľ predkladá správne informácie ohľadom fyzického pokroku realizácie 

projektu a plnenia si ďalších povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku;  

- kontrola účtovníctva projektu;  

- kontrola dodržiavania podmienok vyplývajúcich z monitorovania;  

- kontrola dodržiavania pravidiel v oblasti informovania a komunikácie;  

- kontrola odstránenia nedostatkov a plnenia prijatých opatrení identifikovaných príslušnými 

kontrolnými orgánmi;  

- konflikt záujmov. 

Poskytovateľ je oprávnený vykonať podľa potreby jednu alebo viacero kontrol na mieste. 

Poskytovateľ oznámi prijímateľovi predmet  kontroly na mieste, termín začatia kontroly a 

predpokladanú dĺžku trvania kontroly, a to najmenej 3 pracovné dni vopred. V prípade, že 

finančná kontrola na mieste je zameraná aj na zistenie reálnosti Projektu (napr. vo vzťahu k 

realizovaným aktivitám), môže poskytovateľ oznámiť predmet kontroly na mieste, termín 

začatia a predpokladanú dĺžku trvania kontroly na mieste priamo pri začatí fyzického výkonu 

kontroly na mieste. V prípade, ak by oznámením o výkone kontroly na mieste mohlo dôjsť k 

zmareniu cieľa kontroly alebo ak hrozí, že doklady alebo iné podklady budú znehodnotené, 

zničené alebo pozmenené, je poskytovateľ povinný oznámenie urobiť najneskôr pri vstupe do 
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objektu, zariadenia, prevádzky, ktoré prijímateľ používa na vykonávanie svojej činnosti. Na 

vykonanie kontroly na mieste môže poskytovateľ prizvať zamestnancov iných orgánov verejnej 

správy alebo iných právnických osôb alebo fyzické osoby s ich súhlasom, ak je to odôvodnené 

osobitnou povahou kontroly na mieste. 

 

16.5 Sankčný mechanizmus pri nenapĺňaní 
merateľných ukazovateľov  

Každá zmluva o poskytnutí nenávratného príspevku obligatórne definuje nenaplnenie 

merateľných ukazovateľov výsledku ako podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je 

poskytovateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. Zmluva ďalej obvykle obsahuje ustanovenie 

o oprávnení poskytovateľa určiť prijímateľovi povinnosť vrátiť poskytnutý finančný príspevok 

alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku 

projektu znížila o viac ako 5 % oproti pôvodne dohodnutej hodnote. Ak poskytovateľ zistí 

nenaplnenie merateľných ukazovateľov výsledku pri kontrole na mieste alebo na základe 

záverečnej monitorovacej správy, pričom úroveň naplnenia ukazovateľa výsledku je nižšie ako 

95%, pristúpi ku kráteniu NFP.  

 

17. Kontrola verejného obstarávania 

 

Podmienkou nákupu tovarov, služieb alebo stavebných prác z prostriedkov poskytnutých 

z fondov Európskej únie je použitie verejného obstarávania zo strany žiadateľa o finančný 

príspevok. Existencia pravidiel na efektívnu aplikáciu legislatívy Únie v oblasti verejného 

obstarávania preto predstavuje ex ante kondicionalitu257 na čerpanie fondov EÚ. Kritériá 

plnenia tejto podmienky sa overuje testom opatrení na účinné uplatňovanie pravidiel Únie 

o verejnom obstarávaní; na zabezpečenie transparentného prideľovania zákaziek; na 

zabezpečenie odbornej prípravy  a informovanie zamestnancov zapojených do vykonávania 

                                                           
257 Podľa článku 2 ods. 33 NSU použiteľná ex ante kondicionalita je konkrétny a presný vopred definovaný 

rozhodujúci faktor, ktorý je nevyhnutným predpokladom na účinné a efektívne splnenie konkrétneho cieľa  

v rámci investičnej priority alebo priority Únie, má k nim priamu a konkrétnu väzbu a má na ne priamy vplyv. 
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EŠIF; a opatrení na zabezpečenie administratívnej kapacity na vykonávanie a uplatňovanie 

pravidiel Únie o verejnom obstarávaní.258 

Článok 37 NSU potom ukladá orgánom vykonávajúcim jednotlivé finančné nástroje EŠIF 

dodržiavať uplatniteľné právo, a to najmä týkajúce sa štátnej pomoci a verejného obstarávania. 

Efektívne financovanie aktivít podporovaných zo štrukturálnych a investičných fondov Únie 

teda predpokladá nákup tovarov a služieb prostredníctvom verejného obstarávania. Verejné 

obstarávanie sa z tohto dôvodu stáva kľúčovým aspektom fondového financovania. Základným 

princípom verejného obstarávania pri obstarávaní tovarov a služieb verejnými autoritami 

z prostriedkov štátneho rozpočtu je nákup hodnoty za peniaze259. Rovnaký princíp sa uplatňuje 

aj pri nákupe tovarov a služieb z prostriedkov EŠIF. 

Pravidlá Únie v oblasti verejného obstarávania boli prijaté v súvislosti s vytvorením jednotného 

trhu s cieľom zabezpečiť voľný pohyb a odstrániť obmedzenia hospodárskej súťaže. Aktuálne 

uplatniteľné právo Únie v oblasti verejného obstarávania predstavujú tri smernice260 z roku 

2014 (ďalej aj len „Smernice VO 2014“). Všetky nadobudli účinnosť 20. dňom od ich 

zverejnenia, t. j. 18. apríla 2014 a od tohto dátumu začala členským štátom plynúť 24-mesačná 

všeobecná transpozičná lehota, resp. 36-mesačná lehota pre Centrálne obstarávanie a 54-

mesačná lehota pre zavedenie povinnej elektronizácie. Smernice VO 2014 v podstate 

vychádzajú zo zásad a princípov založených predchádzajúcou právnou úpravou (smernicami 

z roku 2004), pričom ich hlavnými cieľmi sú zefektívnenie a urýchlenie procesov verejného 

obstarávania prostredníctvom povinnej elektronizácie, väčšia flexibilita a zníženie 

administratívnej záťaže, uľahčenie prístupu malým a stredným podnikom na trh, podpora 

využívania verejného obstarávania ako kľúčového nástroja na plnenie cieľov environmentálnej 

a sociálnej politiky a taktiež zavedenie väčšej právnej istoty pri aplikácii jednotlivých 

inštitútov. 

Nová právna úprava reformuje legislatívu EÚ v oblasti verejného obstarávania a stanovuje 

spoločné normy pre uzatváranie zmlúv so štátom s cieľom posilniť spravodlivosť súťaží, 

ochranu životného prostredia, sociálne aspekty ponúk a inovácie. Verejní obstarávatelia môžu 

vďaka kritériu ekonomicky najvýhodnejšej ponuky klásť v procese vyhodnocovania ponúk 

                                                           
258 Príloha XI nariadenia NSU – Ex ante kondicionality. 
259 Nová právna úprava upustila od kritéria najnižšej ceny a sústredí sa na najlepšiu hodnotu za najlepšiu cenu. 
260 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 

2004/18/ES (tzv. „Klasická smernica“), Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ o obstarávaní 

vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových 

služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (tzv. „Sektorová smernica“) a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2014/23/EÚ o udeľovaní koncesií. 
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popri cene a nákladoch na životný cyklus väčší dôraz na kvalitu. Cieľom novej úpravy je tiež 

podpora inovatívnych riešení a inovatívnych partnerstiev. Administratívna záťaž sa znižuje 

napríklad zavedením jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie, ako i 

stanovenie povinnosti predložiť originálnu dokumentáciu iba pre víťaza výberového konania. 

Smernice potom vymedzujú hodnoty zákaziek, ktorých obstaranie vzhľadom na ich hodnotu 

patria do ich pôsobnosti. Bez toho aby boli dosiahnuté prahové hodnoty zákaziek bude únijné 

právo v oblasti verejného obstarávania vtedy, pokiaľ predmetné zákazky predstavujú 

nepochybný cezhraničný záujem. 

Tecnoedi Costruzioni261: „Zadávanie zákaziek, ktoré vzhľadom na svoju hodnotu nepatria 

do pôsobnosti smerníc Únie týkajúcich sa koordinácie postupov verejného obstarávania, 

podlieha aj napriek tomu základným pravidlám a všeobecným zásadám vyplývajúcim zo 

Zmluvy o FEÚ, a najmä zásadám rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie na základe 

štátnej príslušnosti, ako aj povinnosti transparentnosti, ktorá z toho vyplýva, pokiaľ 

predmetné zákazky predstavujú nepochybný cezhraničný záujem (...) Objektívnymi kritériami 

na základe ktorých je možné stanoviť existenciu cezhraničného záujmu, by mohli byť najmä 

pomerne vysoká hodnota dotknutej zákazky v spojení s miestom výkonu prác alebo dokonca 

technické vlastnosti zákazky a osobitné vlastnosti dotknutých výrobkov. V tejto súvislosti 

možno zohľadniť aj existenciu sťažností hospodárskych subjektov so sídlom v iných členských 

štátoch, ak je overené, že sú skutočné, a nie len fiktívne. (...) Existencia nepochybného 

cezhraničného záujmu nemôže byť vyvodená hypoteticky z určitých prvkov, 

ktoré – posudzované abstraktne – by mohli predstavovať nepriame dôkazy v tomto zmysle, 

ale že musí kladne vyplývať z konkrétneho posúdenia okolností dotknutej zákazky. 

Konkrétnejšie, vnútroštátny súd sa nesmie uspokojiť s tým, že uvedie Súdnemu dvoru 

okolnosti, ktoré umožňujú nevylúčiť existenciu nepochybného cezhraničného záujmu, ale 

naopak, musí poskytnúť údaje, ktoré môžu potvrdiť jeho existenciu.“ 

 

Smernice VO 2014 boli do slovenského právneho poriadku implementované zákonom č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý 

nadobudol účinnosť 3. 12. 2015262 (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Tento zákon 

upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, 

                                                           

261
 Rozsudok Súdneho dvora EÚ zo 6. októbra 2016 vo veci Tecnoedi Costruzioni Srl proti Comune di Fossano, 

C-318/15, body 19, 20 a 22. 
262 Pri spracovaní tejto kapitoly autori použili znenie zákona účinné od 1.1.2019. 
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zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, 

zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní. Verejné obstarávanie definuje 

ako pravidlá a postupy podľa tohto zákona, ktorými sa zadávajú zákazky263, koncesie264 

a súťaže návrhov.  

Z hľadiska účelu tejto učebnice a zjednodušenia výkladu budeme v ďalšom texte pracovať iba 

s civilnými zákazkami. V podrobnostiach potom odkazujeme na zákon o verejnom obstarávaní. 

Zákazky, v závislosti od predpokladanej hodnoty môžu byť nadlimitné265, podlimitné alebo 

s nízkou hodnotou266. Charakter zákazky má potom význam pri určení konkrétneho postupu 

obstarávania.  

 

17.1 Postupy vo verejnom obstarávaní  

 Nadlimitné zákazky 

Pri nadlimitných zákazkách zákon špecifikuje v 6 postupov: 

Verejná súťaž267 sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré môžu 

predložiť ponuku. K ponuke sa prikladajú aj doklady, ktoré verejný obstarávateľ vyžaduje na 

preukázanie splnenia podmienok účasti. 

Užšia súťaž268 sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré môžu 

predložiť doklady vyžadované na preukázanie splnenia podmienok účasti. Verejný obstarávateľ 

môže na základe objektívnych a nediskriminačných pravidiel obmedziť počet záujemcov, 

                                                           
263 Podľa § 3 zákona o verejnom obstarávaní je zákazkou odplatná zmluva uzavretá medzi jedným alebo 

viacerými verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými 

uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodaniu tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo 

poskytnutie služby. 
264 Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní koncesiou na stavebné práce alebo služby je zákazka rovnakého 

typu ako zákazka na uskutočnenie stavebných prác alebo služieb s tým rozdielom, že protiplnením za stavebné 

práce, ktoré sa majú uskutočniť, je buď právo na využívanie stavby na dohodnutý čas alebo je toto právo spojené 

s peňažným plnením a protiplnením za služby, ktoré sa majú poskytnúť, je buď právo využívať poskytované 

služby na dohodnutý čas alebo je toto právo spojené s peňažným plnením.  Zadaním koncesie prechádza 

prevádzkové riziko na koncesionára pri využívaní stavby alebo poskytovaní služby, ktoré zahŕňa riziko na strane 

dopytu alebo ponuky. Prevádzkové riziko prechádza na koncesionára, ak za bežných prevádzkových podmienok 

nemá zaručenú návratnosť vynaložených investícií alebo nákladov vzniknutých pri prevádzkovaní stavby alebo 

poskytovaní služby, ktorá je predmetom koncesie. Časť rizika preneseného na koncesionára musí zahŕňať reálne 

vystavenie voči výkyvom trhu tak, aby akákoľvek potenciálna strata vzniknutá koncesionárovi nebola iba 

nominálna alebo zanedbateľná.  
265 Finančné limity nadlimitnej zákazky ustanovuje podľa charakteru verejného obstarávateľa vyhláška Úradu 

pre verejné obstarávanie č. 118/2018 Z.z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný 

limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov. 
266 Ich finančné limity sú upravené v § 5 zákona o verejnom obstarávaní. 
267 Podrobnejšie viď § 66 zákona o verejnom obstarávaní. 
268 Podrobnejšie viď § 67-69 zákona o verejnom obstarávaní. 
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ktorých vyzve na predloženie ponuky, a to najmenej na päť tak, aby umožnil hospodársku 

súťaž. 

Rokovacie konanie so zverejnením269 môže verejný obstarávateľ použiť, ak ide o tovar, 

stavebné práce alebo služby spĺňajúce aspoň jednu z týchto podmienok:  

- potreby verejného obstarávateľa nemožno uspokojiť bez prispôsobenia už 

dostupných riešení, 

- ich súčasťou je návrh riešenia alebo inovačné riešenie,  

- v dôsledku osobitných okolností, ktoré sa týkajú povahy alebo zložitosti predmetu 

zákazky, právnych alebo finančných podmienok zákazky alebo rizík s nimi spojených, 

nemožno zadať zákazku bez uskutočnenia rokovania,  

- verejný obstarávateľ nemôže v opise predmetu zákazky dostatočne presne určiť 

technické špecifikácie270, 

- v predchádzajúcej verejnej súťaži alebo v užšej súťaži boli všetky ponuky 

neregulárne alebo neprijateľné; verejný obstarávateľ nie je povinný uverejniť 

oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, ak rokuje so všetkými uchádzačmi, 

ktorí spĺňajú podmienky účasti a v predchádzajúcej verejnej súťaži alebo v užšej 

súťaži predložili ponuky zodpovedajúce formálnym požiadavkám verejného 

obstarávania. 

Súťažný dialóg271. Jeho cieľom je  nájsť a definovať najvhodnejší spôsob na uspokojenie 

potrieb verejného obstarávateľa. Ponuky sa vyhodnocujú len na základe najlepšieho pomeru 

ceny a kvality. Súťažný dialóg sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, 

ktoré môžu predložiť doklady vyžadované na preukázanie splnenia podmienok účasti. Verejný 

obstarávateľ môže na základe objektívnych a nediskriminačných pravidiel obmedziť počet 

záujemcov, ktorých vyzve na účasť na dialógu, a to najmenej na troch tak, aby umožnil 

hospodársku súťaž. Súťažný dialóg môže verejný obstarávateľ použiť, ak ide o tovar, stavebné 

práce alebo služby spĺňajúce aspoň jednu z podmienok ako sú uvedené v prípade rokovacieho 

konania so zverejnením. 

                                                           
269 Podrobnejšie viď § 70-73 zákona o verejnom obstarávaní. 
270 Technické špecifikácie musia byť určené odkazom na technické špecifikácie v poradí: slovenské technické 

normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, 

medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi normalizačnými organizáciami, 

alebo ak také neexistujú, národné technické osvedčenia alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa 

projektovej dokumentácie, uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov, technické 

špecifikácie, ktoré pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne uznávané, normy pre 

oblasť obrany a špecifikácie obranného materiálu, ktoré sú obdobné týmto normám. 
271 Podrobnejšie viď § 74-77 zákona o verejnom obstarávaní. 
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Inovatívne partnerstvo272 sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, 

ktoré môžu predložiť doklady vyžadované na preukázanie splnenia podmienok účasti. Verejný 

obstarávateľ môže na základe objektívnych a nediskriminačných pravidiel obmedziť počet 

záujemcov, ktorých vyzve na účasť, a to najmenej na troch tak, aby umožnil hospodársku súťaž. 

Ponuky sa vyhodnocujú len na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality. 

Priame rokovacie konanie môže verejný obstarávateľ použiť len vtedy, ak je splnená aspoň 

jedna z týchto podmienok:  

- v predchádzajúcej verejnej súťaži alebo v užšej súťaži žiadny hospodársky subjekt 

nepredložil ponuku alebo doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti alebo ani 

jeden uchádzač alebo záujemca nespĺňa podmienky účasti alebo ani jedna ponuka bez 

vykonania podstatných zmien nespĺňa potreby a požiadavky určené verejným 

obstarávateľom na predmet zákazky a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania 

zákazky sa podstatne nezmenia,  

- tovar, stavebné práce alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt, ak  

(1) predmetom zákazky je vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela 

alebo umeleckého výkonu, 

(2) z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž a za predpokladu, že neexistuje 

ani žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je 

výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania alebo  

(3) ide o výhradné práva a za predpokladu, že neexistuje žiadna primeraná alternatíva 

alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia 

parametrov verejného obstarávania,  

- zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby 

sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú 

nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú 

súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením,  

- požadované tovary sa vyrábajú výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo 

vývojové účely; nevzťahuje sa to na veľkovýrobu súvisiacu s ekonomickými aktivitami 

zameranými na dosiahnutie zisku alebo na krytie nákladov na výskum a vývoj,  

- ide o dodávku doplňujúceho tovaru od pôvodného dodávateľa určeného na čiastočné 

nahradenie obvyklého tovaru alebo zariadenia alebo na rozšírenie už dodaného tovaru alebo 

zariadenia, ak by zmena dodávateľa nútila verejného obstarávateľa získavať materiál 

                                                           
272 Podrobnejšie viď § 78-80 zákona o verejnom obstarávaní. 
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rozdielnych technických charakteristík, ktorý by spôsoboval nezlučiteľnosť alebo 

neprimerané technické ťažkosti v prevádzke alebo v údržbe; doba trvania takejto zmluvy, 

ako aj opakujúcich sa zmlúv nesmie súhrnne presiahnuť tri roky,  

- ide o obstaranie tovaru, ktorého ceny sú kótované a ktorý sa priamo kupuje na komoditnej 

burze,  

- ide o obstaranie tovaru ponúkaného za obzvlášť výhodných podmienok od likvidátora, od 

správcu alebo od exekútora,  

- ide o zákazku na poskytnutie služby nasledujúcu po súťaži návrhov, ktorá sa zadáva 

záujemcovi, ktorého návrh vyhodnotila porota ako víťazný alebo jeden z víťazných v súťaži 

návrhov; ak je viac víťazných účastníkov, na rokovania musí verejný obstarávateľ vyzvať 

všetkých,  

- ide o nové stavebné práce alebo služby spočívajúce v opakovaní rovnakých alebo 

porovnateľných stavebných prác alebo služieb realizovaných pôvodným dodávateľom za 

predpokladu, že  

(1) sú v súlade so základným projektom, v ktorom sa uvádza rozsah možných dodatočných 

stavebných prác alebo služieb a podmienky ich zadania,  

(2) pôvodná zákazka bola zadávaná verejnou súťažou, užšou súťažou, rokovacím konaním 

so zverejnením, súťažným dialógom alebo inovatívnym partnerstvom a informácia 

o zadávaní zákazky priamym rokovacím konaním bola už súčasťou oznámenia 

o vyhlásení verejného obstarávania pri zadávaní pôvodnej zákazky,  

(3) predpokladaná hodnota pôvodnej zákazky bola určená aj s ohľadom na hodnotu 

opakovaných plnení, ak sa plánujú zabezpečiť, a   

(4) opakovaná zákazka sa zadáva do troch rokov od uzavretia pôvodnej zmluvy. 

 

Podlimitné zákazky 

Pri podlimitných zákazkách verejný obstarávateľ postupuje pri zadávaní civilných 

podlimitných zákaziek v závislosti od typu verejného obstarávateľa a druhu zákazky s ohľadom 

na to, či ide o tovary, stavebné práce a služby bežne dostupné na trhu alebo tovary alebo nie, 

a to s využitím elektronického trhoviska273 alebo bez využitia elektronického trhoviska274.  

 

Ak verejný obstarávateľ postupuje s využitím elektronického trhoviska, môže uplatniť 

nasledovné spôsoby zadávania podlimitnej zákazky na elektronickom trhovisku:  

                                                           
273 § 109 až 111 zákona o verejnom obstarávaní. 
274 § 112 až 116 zákona o verejnom obstarávaní. 
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- predbežná akceptácia ponuky s najnižšou cenou zverejnenou na elektronickom 

trhovisku (§ 109 zákona o verejnom obstarávaní)  

- zverejnenie zákazky na elektronickom trhovisku (§ 110 zákona o verejnom 

obstarávaní).  

 

Režim zadávania zákazky bez využitia elektronického trhoviska je možné verejným 

obstarávateľom zadať iba v prípade, ak z testu bežnej dostupnosti vyplynulo, že zákazka 

nevykazuje znaky bežnej dostupnosti, alebo ak v postupe zverejnenia zákazky na 

elektronickom trhovisku nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z 

predložených ponúk nespĺňa požiadavky určené na predmet zákazky a za predpokladu, že 

pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia. 

Ak verejný obstarávateľ postupuje bez využitia elektronického trhoviska, postupuje spôsobom 

upraveným v § 113-115 zákona o verejnom obstarávaní. Priame rokovacie konanie (§ 116)  

môže verejný obstarávateľ použiť, ak je splnená aspoň jedna zákonná podmienka pre jeho 

použitie. 

Zákazky z nízkou hodnotou 

Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené 

náklady na predmet zákazky boli hospodárne. Ak verejný obstarávateľ vyzval na predloženie 

ponuky viac hospodárskych subjektov na účel zadania zákazky, je povinný zabezpečiť 

dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Verejný obstarávateľ je 

povinný postupovať v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh 

verejného obstarávania, tak aby jeho úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité 

prostriedky komunikácie. Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná 

forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy. Verejný obstarávateľ 

pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou, ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby 

bežne dostupných na trhu postupom s využitím elektronického trhoviska rovnako ako pri 

zadávaní podlimitných zákaziek. Ak verejný obstarávateľ nepoužije tento postup nesmie 

uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo 

ak u neho existuje dôvod na vylúčenie pre konflikt záujmov, ktorý nemožno odstrániť inými 

účinnými opatreniami. 

 

Vzhľadom na postupnú elektronizáciu verejného obstarávania, vyššie uvedené postupy 

verejného obstarávania sa už realizujú, resp. v budúcnosti budú realizovať prostredníctvom 

elektronických informačných postupov. 
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17.2 Osobná pôsobnosť 

Z hľadiska osobnej pôsobnosti sa zákon o verejnom obstarávaní vzťahuje na verejných 

obstarávateľov275, obstarávateľov276 a tzv. dotované osoby277. Ide o subjekty, ktoré sú 

z dôvodu nakladania s verejnými zdrojmi povinné nakupovať tovary, služby alebo stavebné 

práce niektorým z postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní. Pre účely tejto kapitoly 

budeme všetky uvedené subjekty ďalej označovať spoločným pojmom „verejný obstarávateľ“. 

Okrem verejných obstarávateľov sa zákon vzťahuje aj na osoby z dodávateľského prostredia, 

ktorými sú hospodársky subjekt (fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, 

ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu), záujemca 

(hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní), uchádzač 

(hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku), koncesionár (hospodársky subjekt, s ktorým 

verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzavrel koncesnú zmluvu), subdodávateľ 

(hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú 

zmluvu na plnenie určitej časti zákazky alebo koncesie). 

 

17.3 Princípy verejného obstarávania 

Verejný obstarávateľ je pri zadávaní zákaziek, koncesií a pri súťaži návrhov povinný 

postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní, pričom je povinný dodržiavať základné 

princípy verejného obstarávania: 

- princíp rovnakého zaobchádzania; 

- princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov; 

- princíp transparentnosti; 

                                                           
275 Podrobnejšie viď § 7 zákona o verejnom obstarávaní. 
276 Podrobnejšie viď § 9 zákona o verejnom obstarávaní. 
277 Dotovanou osobou  je osoba, ktorá nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom a  verejný 

obstarávateľ jej poskytol viac ako 50% finančných prostriedkov na financovanie nadlimitnej zákazky alebo spĺňa 

iné kritériá stanovené v § 8. Dotovanou osobou je najčastejšie prijímateľ nenávratného finančného príspevku 

(NFP), ktorí poskytnutou dotáciu z verejných zdrojov spolufinancujú zákazky podľa príslušnej výzvy, resp. 

zmluvy o NFP, pričom zvyšnú časť je dotovaná osoba povinná dofinancovať z vlastných zdrojov, resp. 

prostredníctvom komerčných úverov. Podrobnejšie k dotovanej osobe viď Metodické usmernenie Úradu VO č. 

6-2018 k osobe podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní, dostupné na: 

https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodicke-usmernenia/vseobecne-metodicke-usmernenia-

zakon-c-3432015-z-z--51e.html  

https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodicke-usmernenia/vseobecne-metodicke-usmernenia-zakon-c-3432015-z-z--51e.html
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodicke-usmernenia/vseobecne-metodicke-usmernenia-zakon-c-3432015-z-z--51e.html
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- princíp proporcionality; 

- princíp hospodárnosti a efektívnosti; 

a to s rešpektom na dodržiavanie pravidiel hospodárskej súťaže a zásady vyplývajúce zo 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie (vzájomné uznávanie, voľný pohyb tovarov, služieb 

a sloboda usadzovania). 

Uvedenými princípmi sa má zabezpečiť voľná a účinná súťaž hospodárskych subjektov na trhu 

verejných zákaziek. Tým sa zároveň zabezpečí efektívne nakladanie s verejnými zdrojmi. 

Princíp rovnakého zaobchádzania 

Princíp rovnakého zaobchádzania so všetkými uchádzačmi alebo záujemcami spočíva v tom, 

že verejný obstarávateľ pristupuje zásadne rovnakým spôsobom voči všetkým uchádzačom 

alebo záujemcom. Žiadneho z nich verejný obstarávateľ nesmie priamo, nepriamo, vedome 

alebo nevedome zvýhodňovať alebo neznevýhodňovať oproti uchádzačom alebo záujemcom 

v rovnakom postavení. Princíp rovnakého zaobchádzania predpokladá objektívne 

vyhodnocovanie a prístup verejného obstarávateľa k jednotlivým ponukám a naopak zakazuje 

subjektívne posudzovanie, ktorého dôsledkom môže byť zvýhodnenie alebo znevýhodnenie 

uchádzača. 

eVigilo278: „Zásada rovnosti zaobchádzania s uchádzačmi, ktorej cieľom je podporovať 

rozvoj zdravej a účinnej hospodárskej súťaže medzi podnikmi, ktoré sa zúčastňujú na 

verejnom obstarávaní, prikazuje, aby všetci uchádzači mali rovnaké príležitosti pri 

formulovaní znenia svojich ponúk, a preto vyžaduje, aby tieto ponuky podliehali rovnakým 

podmienkam pre všetky súťažiace podniky.“ 

 

Princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov 

Zmluva o fungovaní Európskej únie garantuje slobodu usadenia279 ako realizáciu samostatne 

zárobkovej činnosti na základe usídlenia v inom členskom štáte na časovo neohraničené 

obdobie a rovnako aj slobodu poskytovania služieb280. Princíp nediskriminácie zakazuje 

                                                           
278

 Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 12. marca 2015 vo veci eVigilo Ltd proti Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, C-538/13, ECLI:EU:C:2015:166, bod 33. 

 
279 Podľa článku 49 ZFEÚ sa zakazujú obmedzenia slobody usadiť sa štátnych príslušníkov jedného členského 

štátu na území iného členského štátu. Zakazujú sa aj obmedzenia, ktoré sa týkajú zakladania obchodných 

zastúpení, organizačných zložiek a dcérskych spoločností štátnymi príslušníkmi jedného členského štátu na 

území iného členského štátu. 
280 Podľa článku 56 ZFEÚ sú zakázané obmedzenia slobody poskytovať služby v Únii vo vzťahu k štátnym 

príslušníkom členských štátov, ktorí sa usadili v niektorom inom členskom štáte ako príjemca služieb. 
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akúkoľvek formu priamej alebo nepriamej diskriminácie hospodárskych subjektov z hľadiska 

štátnej príslušnosti, resp. krajiny pôvodu. Priamou diskrimináciu sú predovšetkým také 

opatrenia, ktoré rozlišujú medzi domácimi a zahraničnými subjektmi. Nepriamou diskrimináciu 

sú potom také opatrenia, ktoré navonok sa uplatňujú rovnako na všetky subjekty, avšak svojou 

povahou znevýhodňujú predovšetkým subjekty z iných členských krajín. 

Komisia v. Írsko281: Uzavretie zmluvy s podnikom usadeným v členskom štáte verejného 

obstarávateľa bez akejkoľvek transparentnosti predstavuje rozdiel v zaobchádzaní na ujmu 

podnikov usadených v iných členských štátoch, ktoré by mohli mať o túto zmluvu záujem. Taký 

rozdiel v zaobchádzaní, ktorý vylúčením všetkých podnikov nachádzajúcich sa v inom členskom 

štáte spôsobuje týmto podnikom ujmu, predstavuje, pokiaľ nie je odôvodnený objektívnymi 

okolnosťami, nepriamu diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti, ktorá je podľa článkov 

49 a 56 ZFEÚ zakázaná. 

 

Princíp transparentnosti 

Účelom princípu transparentnosti v procese verejného obstarávania je zabezpečiť, aby tento 

proces prebiehal prehľadným, predvídateľným a preskúmateľným spôsobom, v súlade s 

podmienkami zverejnenej súťaže a zabrániť tak svojvoľnému konaniu verejného obstarávateľa, 

ktoré by v konečnom dôsledku mohlo narušiť spravodlivú súťaž na trhu. Verejný obstarávateľ 

preto nesmie pri verejnom obstarávaní konať tak, že realizované verejné obstarávanie sa stane 

nečitateľným, nekontrolovateľným alebo horšie kontrolovateľným. Dôsledným uplatnením 

princípu transparentnosti sa zabezpečí predvídateľnosť konania verejného obstarávateľa 

a preskúmateľnosť správnosti jeho postupu v súvislosti s realizovaným verejným 

obstarávaním. 

Z hľadiska metodiky zadávania verejných zákaziek v Slovenskej republike, pri uplatňovaní 

princípu transparentnosti Úrad pre verejné obstarávanie preskúmava najmä: 

- či všetky podmienky a pravidlá zadávania konkrétnej zákazky boli vyjadrené jasne, 

presne a jednoznačne v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení 

použitom ako výzva na súťaž alebo vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných 

podkladoch; 

- či verejný obstarávateľ všetky svoje rozhodnutia riadne a dostatočne odôvodnil; 

                                                           
281 Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 13. novembra 2007 vo veci Komisia Európskych spoločenstiev proti Írsku, C-

507/03, ECLI:EU:C:2007:676, body 30 a 31. 
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- či verejný obstarávateľ písomne zdokumentoval každý svoj úkon  v dokumentácii 

z procesu verejného obstarávania; 

- či verejný obstarávateľ predišiel prípadnému konfliktu záujmov, pričom ak 

identifikujú konflikt záujmov, sú v súlade s princípom transparentnosti povinní v 

dokumentácii preskúmateľným spôsobom zaznamenať riešenie predmetnej 

skutočnosti 

 

CAS Succhi di Frutta282: „Zásada transparentnosti, ktorá je dôsledkom zásady 

rovnakého zaobchádzania, má v zásade vylúčiť akékoľvek riziko zvýhodnenia alebo 

arbitrárnosti zo strany verejného obstarávateľa. Znamená to, že všetky podmienky a podrobné 

pravidlá postupu verejného obstarávania musia byť v oznámení alebo zadávacích podkladoch 

vypracované jasným, presným a jednoznačným spôsobom tak, aby (1) všetci primerane 

informovaní uchádzači pri vynaložení bežnej starostlivosti mohli pochopiť ich presný význam 

a interpretovať ich rovnako; a  (2) verejný obstarávateľ bol schopný zistiť, či predložené ponuky 

spĺňajú kritériá uplatňované pre príslušný kontrakt.“ 

eVigilo283: „Povinnosťou transparentnosti, ktorá je dôsledkom zásady rovnakého 

zaobchádzania, je vylúčiť riziko uprednostňovania a svojvôle zo strany verejného 

obstarávateľa vo vzťahu k niektorým uchádzačom alebo niektorým ponukám.“ 

SC Enterprise Focused Solutions284: Cieľom povinnosti transparentnosti je najmä 

zabezpečiť  absenciu rizika svojvôle zo strany verejného obstarávateľa. Tento cieľ by však nebol 

dosiahnutý, ak by verejný obstarávateľ  nerešpektoval podmienky, ktoré sám stanovil. Počas 

zadávacieho konania tak nesmie meniť zadávacie kritériá. Zásady rovnosti zaobchádzania 

a nediskriminácie, ako aj povinnosť transparentnosti majú v tejto súvislosti rovnaký účinok, 

pokiaľ ide o technické špecifikácie. Verejný obstarávateľ nemôže odmietnuť ponuku, ktorá 

spĺňa požiadavky oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania, na základe dôvodov 

neuvedených v tomto oznámení. 

 

Princíp proporcionality 

                                                           
282

 Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 29. apríla 2004 vo veci Komisia Európskych spoločenstiev v CAS Succhi di 

Frutta SpA, C-496/99 P, ECLI:EU:C:2004:236, bod 111. 
283

 Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 12. marca 2015 vo veci eVigilo Ltd proti Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, C-538/13, ECLI:EU:C:2015:166, bod 33. 
284

 Rozsudok Súdneho dvora EÚ zo 16. apríla 2015 vo veci SC Enterprise Focused Solutions SRL v Spitalul 

Județean de Urgență Alba Iulia, C-278/14, ECLI:EU:C:2015:228, body 26, 27 a 30. 
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Princíp proporcionality je všeobecnou zásadou práva Únie, ktorý sa okrem verejného 

obstarávania uplatňuje vo všetkých oblastiach práva Únie. Jeho podstatou je, že štát pri 

uplatňovaní opatrení týkajúcich sa zúženia súťaže pri verejnom obstarávaní (napríklad aj 

vylúčením uchádzača), nesmie ísť nad rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie štátom 

chráneného legitímneho cieľa. 

Uplatňovanie princípu proporcionality napríklad Súdny dvor EÚ opakovane posudzoval 

v prípadoch, kde verejný obstarávateľ s poukazom na legitímny cieľ ochrany hospodárskej 

súťaže (odstránenie prípadnej dohody medzi účastníkmi toho istého verejného obstarávania 

a zachovanie rovnosti zaobchádzania a transparentnosti) automaticky vylúčil z verejného 

obstarávania hospodárske subjekty, medzi ktorými buď existoval vzťah ovládania, alebo 

významný vplyv. Za neproporcionálne opatrenie súd v týchto prípadoch považoval 

„automatickosť“ vylúčenia prepojených súťažiteľov bez toho, aby mali možnosť preukázať, že 

uvedený vzťah neovplyvnil ich správanie v rámci tohto verejného obstarávania. 

 

 

Assitur285: „Z rozhodnutia vnútroštátneho súdu vyplýva, že ustanovenie, o ktoré ide vo veci 

samej, formulované jasne a imperatívne stanovuje pre obstarávateľov absolútnu povinnosť 

vylúčiť z verejného obstarávania podniky, ktoré predložia oddelené a navzájom si konkurujúce 

ponuky v prípade, keď tieto podniky sú navzájom prepojené vzťahmi ovládania, akými sú tie, 

ktoré stanovuje vnútroštátna právna úprava, o ktorú ide vo veci samej. Bolo by však v rozpore 

s účinným uplatňovaním práva Spoločenstva systematicky vylúčiť navzájom prepojené podniky 

z práva účasti na tom istom verejnom obstarávaní. Takéto riešenie by totiž podstatne znižovalo 

hospodársku súťaž na úrovni Spoločenstva. Je teda potrebné skonštatovať, že vnútroštátna 

právna úprava, o ktorú ide vo veci samej, v rozsahu, v akom rozširuje zákaz účasti na tom istom 

verejnom obstarávaní na situácie, keď vzťah ovládania medzi dotknutými podnikmi nemá vplyv 

na ich správanie sa v rámci takýchto verejných obstarávaní, presahuje to, čo je potrebné na 

dosiahnutie cieľa spočívajúceho v zabezpečení uplatňovania zásad rovnosti zaobchádzania 

a transparentnosti. Takáto právna úprava, ktorá sa zakladá na nevyvrátiteľnej domnienke, 

podľa ktorej by príslušné ponuky prepojených podnikov v tom istom obstarávaní boli 

nevyhnutne ovplyvnené zo strany jedného voči druhému, porušuje zásadu proporcionality, 

pretože nenecháva týmto podnikom možnosť preukázať, že v ich prípade neexistuje skutočné 

                                                           
285 Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 19. mája 2009 vo veci Assitur Srl proti Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di Milano, C-538/07, ECLI:EU:C:2009:317, body 27, 28, 29 a 30. 
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riziko výskytu praxe, ktorá by mohla ohroziť transparentnosť a narušiť hospodársku súťaž 

medzi uchádzačmi.“ 

 Lloyd´s of London286: „Automatické vylúčenie záujemcov alebo uchádzačov, ktorí sa 

nachádzajú vo vzťahu ovládania alebo združenia s inými záujemcami alebo uchádzačmi, ide 

nad rámec toho, čo je nevyhnutné na zabránenie zosúladeným správaniam a v dôsledku toho 

aj na účely uplatnenia zásady rovnosti zaobchádzania a dodržania povinnosti transparentnosti. 

Takéto automatické vylúčenie predstavuje nevyvrátiteľnú domnienku vzájomného 

ovplyvňovania v jednotlivých ponukách týkajúcich sa tej istej zákazky medzi podnikmi, ktoré sa 

nachádzajú vo vzťahu ovládania alebo združenia. Tým vylučuje možnosť dotyčných záujemcov 

alebo uchádzačov preukázať nezávislosť ich ponúk, a teda je v rozpore so záujmom Únie na 

zabezpečení čo najširšej účasti uchádzačov na verejnom obstarávaní. Zoskupenia podnikov 

môžu mať rôzne formy a ciele a nevyhnutne teda nie je vylúčené, že ovládané podniky môžu 

mať určitú samostatnosť pri realizácii ich obchodnej politiky a hospodárskych činností, najmä 

v oblasti účasti na verejných obstarávaniach. Vzťahy medzi podnikmi tej istej skupiny môžu byť 

upravené osobitnými ustanoveniami, ktoré sú spôsobilé zabezpečiť tak nezávislosť, ako aj 

dôvernosť pri príprave ponúk, ktoré boli súčasne predložené predmetnými podnikmi v rámci 

toho istého verejného obstarávania. Dodržiavanie zásady proporcionality vyžaduje, že verejný 

obstarávateľ je povinný preskúmať a posúdiť skutkové okolnosti, s cieľom určiť, či mal vzťah 

medzi dvoma entitami konkrétny vplyv na príslušný obsah ponúk predložených v rámci toho 

istého verejného obstarávania, pričom konštatovanie takéhoto vplyvu v akejkoľvek forme 

postačuje na to, aby uvedené podniky mohli byť vylúčené z konania. Z toho v prejednávanom 

prípade vyplýva, že samotná skutočnosť, že ponuky, o ktoré ide vo veci samej, boli podpísané 

tou istou osobou, a to osobitným prokuristom oprávneného zástupcu poisťovne Lloyd’s pre 

Taliansko, nemôže odôvodniť ich automatické vylúčenie z predmetného verejného 

obstarávania.“ 

 

Princíp hospodárnosti a efektívnosti 

Účelom princípu hospodárnosti a efektívnosti je zabezpečiť dosiahnutie výberu takého 

uchádzača, ktorý za vynaložené prostriedky poskytne najlepšie plnenie, pričom hospodárne a 

efektívne je také verejné obstarávanie, ktoré zabezpečí čo najvyšší počet predložených ponúk, 

a tým čo najširšiu hospodársku súťaž pri čo najmenšej finančnej a administratívnej náročnosti 

                                                           
286 Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 8. februára 2018 vo veci Lloyd's of London proti Agenzia Regionale per la 

Protezione dell'Ambiente della Calabria, C-144/17, ECLI:EU:C:2018:78, body 35-38. 
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procesu verejného obstarávania. Tým by sa malo zabezpečiť získanie ekonomicky 

najvýhodnejšej ponuky. Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka predpokladá získanie 

najvýhodnejšej ponuky z hľadiska pomeru ceny a kvality.  

Najlepší pomer ceny a kvality sa posúdi na základe ceny alebo nákladov a ďalších kritérií, ktoré 

zahŕňajú kvalitatívne, environmentálne alebo sociálne hľadiská súvisiace s predmetom zákazky 

a ktorými sú najmä  

- kvalita vrátane technického prínosu,  

- estetické a funkčné vlastnosti,  

- prístupnosť,  

- riešenia vhodné pre všetkých používateľov,  

- sociálne, environmentálne a inovačné charakteristické znaky,  

- obchodovanie a jeho podmienky,  

- organizácia, kvalifikácia a skúsenosti zamestnancov určených na plnenie zmluvy alebo 

koncesnej zmluvy, ak kvalita týchto zamestnancov môže mať významný vplyv na úroveň 

plnenia,  

- záručný servis, pozáručný servis,  

- technická pomoc,  

- dodacie podmienky, ako je dátum dodania, spôsob dodania, lehota dodania alebo termín 

ukončenia,  

- ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti aj bezpečnosť dodávky,  

- interoperabilita a  

- prevádzkové charakteristiky. 

Verejný obstarávateľ je povinný uviesť kritériá na vyhodnotenie ponúk v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, vo výzve na potvrdenie 

opätovného záujmu, vo výzve na predloženie ponuky alebo vo výzve na rokovanie alebo 

v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ zároveň určí každému z kritérií relatívnu váhu. 

TNS Dimarso287: „Keď sa verejný obstarávateľ rozhodne zadať zákazku ekonomicky 

najvýhodnejšej ponuke, je povinný v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo 

v súťažných podkladoch určiť relatívne váhy, ktoré priradí každému z kritérií hodnotenia ponúk 

zvolených na určenie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. Tieto váhy sa môžu vyjadriť 

stanovením intervalu s príslušným maximálnym rozpätím. Ak podľa názoru verejného 

                                                           
287 Rozsudok Súdneho dvora EÚ zo 14. júla 2016 vo veci TNS Dimarso NV proti Vlaams Gewest, C-6/15, 

ECLI:EU:C:2016:555, body 20, 21,22, 24, 26, 27, 28 a 38. 
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obstarávateľa nie je možné z preukázateľných dôvodov stanoviť váhy, uvedie (...) kritériá 

v klesajúcom poradí podľa významu. Cieľom týchto požiadaviek je umožniť, aby všetci 

uchádzači boli primerane informovaní o kritériách a podmienkach, ktoré sa budú uplatňovať 

na zistenie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. Okrem toho vyjadrujú povinnosť verejných 

obstarávateľov zaobchádzať s hospodárskymi subjektmi rovnako a nediskriminačne a konať 

transparentne. (...) rovnako tak v čase vypracúvania ich ponúk, ako aj v čase, keď sú tieto 

ponuky hodnotené verejným obstarávateľom. Predmet a kritériá hodnotenia ponúk verejných 

zákaziek musia byť vymedzené už na začiatku verejného obstarávania a verejný obstarávateľ 

nemôže uplatniť pravidlá váženia alebo vedľajšie kritériá pre kritériá hodnotenia ponúk, ak ich 

predtým nedal k dispozícii uchádzačom. Rovnako verejný obstarávateľ má povinnosť 

dodržiavať počas celého konania rovnaký výklad kritérií hodnotenia ponúk. Súdny dvor však 

pripustil, že je možné, aby verejný obstarávateľ stanovil po uplynutí lehoty na predkladanie 

ponúk koeficienty váženia pre vedľajšie kritériá, ktoré v podstate zodpovedajú kritériám, ktoré 

boli vopred oznámené uchádzačom, pokiaľ sú splnené tri podmienky, a síce toto stanovenie ex 

post, (1) nemení kritériá hodnotenia ponúk určené v súťažných podkladoch alebo v oznámení 

o vyhlásení verejného obstarávania, (2) neobsahuje také prvky, ktoré, ak by boli známe v čase 

prípravy ponúk, by mohli ovplyvniť ich prípravu a (3) nebolo prijaté so zohľadnením prvkov, 

ktoré by mohli byť diskriminačné voči jednému z uchádzačov. Ani smernica ani judikatúra 

nestanovuje, že verejný obstarávateľ je povinný v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania 

alebo v súťažných podkladoch informovať potenciálnych uchádzačov o tom, akú metódu 

hodnotenia ponúk si zvolil na účely konkrétneho posúdenia a zaradenia ponúk podľa kritérií 

hodnotenia ponúk a relatívnej váhy priradenej týmto kritériám, ktoré boli vopred uverejnené 

v dokumentoch týkajúcich sa predmetného verejného obstarávania. Súdny dvor sa domnieva, 

že hodnotiaca komisia musí disponovať určitou slobodou pri plnení svojej úlohy a v dôsledku 

toho si môže bez toho, aby zmenila kritériá hodnotenia ponúk uvedené v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch, organizovať svoju vlastnú prácu 

v oblasti skúmania a vyhodnocovania predložených ponúk. Keď teda verejný obstarávateľ 

v rámci verejného obstarávania služieb zadáva zákazku na základe kritéria ekonomicky 

najvýhodnejšej ponuky, v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných 

podkladoch týkajúcich sa predmetného verejného obstarávania nie je povinný informovať 

potenciálnych uchádzačov o tom, akú metódu hodnotenia si zvolil na účely konkrétneho 

posúdenia a zaradenia ponúk. Uvedená metóda však nemôže zmeniť kritériá hodnotenia ponúk 

a ich relatívnu váhu.“ 

 



257 

 

17.4 Fázy verejného obstarávania 

Neefektívne verejné obstarávanie realizované v nesúťažnom prostredí alebo nesprávnym 

spôsobom spôsobuje zdržanie v čerpaní EŠIF, finančné korekcie alebo dokonca aj zneužitie 

fondových prostriedkov288. Preto je mimoriadne dôležité realizovať tieto nákupy v súlade 

s vyššie uvedenými princípmi verejného obstarávania, súťažne a transparentne.  

Z praktického hľadiska je postup verejného obstarávania rozdelený na šesť etáp: (1) príprava 

a plánovanie, (2) uverejnenie, (3) predkladanie ponúk a výber uchádzačov, (4) hodnotenie 

ponúk, (5) zadanie zákazky, (6) plnenie zákazky. 

Príprava a plánovanie. Účelom tejto etapy je vytvoriť spoľahlivý postup na dodanie 

požadovaných stavebných prác, služieb alebo tovaru. Jeho výsledkom by malo byť dosiahnutie 

nákupu v najvýhodnejšom pomere medzi kvalitou a cenou. V rámci tejto fázy sa verejný 

obstarávateľ musí vysporiadať v rámci predbežnej analýzy s otázkami ako sú správne 

identifikovanie a posúdenie potrieb (čo sa obstaráva a prečo?) a možností (kúpa, lízing, 

prenájom), rozpočet a financovanie, cenová dostupnosť, pomer medzi kvalitou a cenou, 

stanovenie referenčných hodnôt prijateľnosti ponuky, prieskum trhu, stanovenie predmetu 

zákazky, časový harmonogram.  

Pri nastavení riadenia zákazky je potrebné naplánovať najmä organizáciu projektu, kontrolné 

prostriedky, ľudské zdroje, určiť komisiu pre vyhodnotenie ponúk, viesť dokumentáciu 

a záznamy. 

V tejto fáze je potrebné vypracovať aj zdôvodnenie zákazky, posúdenie finančných limitov 

zákazky, výber postupu verejného obstarávania, zhodnotiť prevádzkové požiadavky na 

vyhlásenie obstarávania. 

Častou chybou vo fáze plánovania, ktorá potom vedie k finančným opravám je nesprávne 

použitie postupu verejného obstarávania (napr. priame zadanie zákazky bez súťaže z dôvodu 

nesprávneho posúdenia finančných limitov alebo umelé rozdelenie zákazky z cieľom vyhnúť 

sa použitia postupu podľa zákona verejného obstarávania). 

Uverejnenie. Základným princípom právnej úpravy verejného obstarávania v Únii je, že všetky 

zákazky, ktoré presahujú určitý finančný limit, by sa mali uverejňovať v  štandardnom formáte 

na úrovni Únie v Úradnom vestníku EÚ, aby mali hospodárske subjekty vo všetkých členských 

                                                           
288 To môže napĺňať znaky skutkovej podstaty trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie 

podľa § 261 a nasl. Trestného zákona. 
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štátoch možnosť uchádzať sa o zákazky, o ktorých sa domnievajú, že sú schopné splniť ich 

požiadavky. Okrem toho verejní obstarávatelia v závislosti od finančného limitu obstarávanej 

zákazky zverejňujú dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky vo svojich profiloch, 

prostredníctvom elektronického trhoviska a vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.  

Pri uverejňovaní je dôležité dbať na nastavenie a dodržanie správneho časového 

harmonogramu, pretože jednotlivé postupy verejného obstarávania stanovujú rozličné časy na 

uverejňovanie jednotlivých oznámení. Zverejnené dokumenty potrebné na vypracovanie 

ponuky289 by mali informovať obvyklé informácie (opis predmetu zákazky, cena, dodanie, 

lehota pre podanie ponúk, podmienky účasti, atď.), ako aj odkaz na uverejnené oznámenie o 

vyhlásení verejného obstarávania, podrobnejšie rozpracovanie podmienok účasti a kritérií na 

vyhodnotenie ponúk, ktoré sú stanovené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, jazyk, 

v ktorom sa má ponuka vypracovať. K súťažným podkladom by mal byť priložený tiež návrh 

zmluvy, aby všetci uchádzači súťažili na rovnakom základe. 

Medzi časté chyby v tejto fáze patria napríklad nedostatočné vymedzenie predmetu zákazky 

vedúce k jej následným neoprávneným úpravám, neuverejnenie predĺžených lehôt na doručenie 

ponúk alebo žiadostí o účasť, diskriminačné technické špecifikácie, zamieňanie si podmienok 

účasti s kritériami na vyhodnotenie ponúk, neprimerané podmienky účasti. 

Predkladanie ponúk a výber uchádzačov. Cieľom fázy predkladania a výberu je zabezpečiť 

prijatie a výber vyhovujúcich ponúk podľa pravidiel a kritérií stanovených v súťažných 

podkladoch. Čas a miesto doručenia ponúk sú stanovené v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania. Ak uchádzač požaduje predĺženie lehoty, mala by to zvážiť a rozhodnúť o tom 

komisia pre vyhodnotenie ponúk a/alebo verejný obstarávateľ. Ak sa rozhodne o predĺžení 

lehoty na predkladanie ponúk, všetci uchádzači by o tom mali byť okamžite písomne 

informovaní, pričom je potrebné zaslať oznámenie do Úradného vestníka EÚ alebo ho uverejniť 

na používanom webovom sídle, aby všetci potenciálni uchádzači boli informovaní o novom 

termíne pre prípad, že vzhľadom na predĺženú lehotu by mohli mať záujem o predloženie 

ponuky. To zahŕňa všetkých uchádzačov, ktorí už predložili ponuku, a ak chcú, môžu predložiť 

náhradnú ponuku v novom termíne. Akékoľvek predĺženie lehoty zo strany verejného 

obstarávateľa by malo byť odôvodnené a tento proces by mal byť otvorený a transparentný.  

                                                           
289 T.j. najmä oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž, oznámenie 

o koncesii, oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov, výzva na predkladanie ponúk, súťažné podklady, súťažné 

podmienky, informatívny dokument, koncesná dokumentácia a iná sprievodná dokumentácia. 
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Prvou úlohou komisie pre vyhodnotenie ponúk je skontrolovať všetky ponuky, aby sa 

ubezpečila, že sú v nich dodržané pokyny pre uchádzačov. Verejný obstarávateľ by mal 

zabezpečiť, aby mal zavedený systém na zachovanie dôverného charakteru  predložených 

ponúk a ich bezpečnú úschovu. Komisia otvára ponuky na mieste a v čase uvedenom 

v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ je povinný umožniť 

účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie 

ponúk. Pred otvorením ponúk alebo konečných ponúk sa overí ich neporušenosť. Komisia 

zverejní obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých 

uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom; ostatné údaje 

uvedené v ponuke sa nezverejňujú. Ak ponuka nespĺňa podmienky účasti alebo minimálne 

požiadavky, musí sa zamietnuť. 

Medzi najčastejšie pochybenia v tejto fáze vedúce k finančným opravám patrí napríklad 

vylúčenie záujemcov/uchádzačov použitím nezákonných podmienok účasti, nerovnaké 

zaobchádzanie s uchádzačmi, zmena podmienok účasti po otvorení ponúk, ktorej výsledkom je 

nesprávne zamietnutie uchádzačov, a pod. 

 

Hodnotenie ponúk. Cieľom tejto fázy je určiť víťazného uchádzača prísnym uplatnením 

uverejnených kritérií na vyhodnotenie ponúk. Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. 

Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na 

predmet zákazky a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli 

uchádzač. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžadoval od uchádzačov zábezpeku, 

komisia posúdi zloženie zábezpeky. Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti 

v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie 

ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. To sa týka aj predloženia neobvykle nízkej 

ponuky. Vysvetlením ponuky však nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje 

odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. 

SAG ELV Slovensko290: „Ak uchádzač navrhne neobvykle nízku cenu, verejný 

obstarávateľ ho má písomne požiadať o objasnenie ponúkanej ceny. Prináleží vnútroštátnemu 

súdu, aby preveril vzhľadom na všetky prvky v spise, ktorý mu bol predložený, či žiadosť 

o objasnenie umožnila dotknutému uchádzačovi dostatočne vysvetliť základné charakteristické 

parametre jeho ponuky. (...) Verejný obstarávateľ v podstate môže žiadať písomne od 

                                                           
290 Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 29. marca 2012 vo veci SAG ELV Slovensko, a. s., a i. v Úrad pre verejné 

obstarávanie, C-599/10, ECLI:EU:C:2012:191, bod 48. 
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uchádzačov, aby objasnili svoju ponuku, avšak bez toho, aby požadoval alebo prijal akúkoľvek 

zmenu ponuky. Pri výkone povinnosti posúdenia, ktorú má teda verejný obstarávateľ, mu 

prináleží, aby zaobchádzal s rôznymi uchádzačmi rovnoprávne a lojálne, tak, aby sa na konci 

výberového konania a vzhľadom na jeho výsledok nemohlo zdať, že žiadosť o objasnenie 

neoprávnene zvýhodnila alebo znevýhodnila uchádzača alebo uchádzačov, ktorým bola 

adresovaná táto žiadosť.“ 

Úplná a komplexná zápisnica o procese a výsledku rozhodovania komisie pre vyhodnotenie 

ponúk sa musí zaznamenať a uchovávať v dokumentácii k danej zákazke. Zápisnice z 

vyhodnotenia ponúk by mali byť jasné a dostatočne podrobné na preukázanie, akým spôsobom 

bolo prijaté rozhodnutie o zadaní zákazky. 

Medzi najčastejšie chyby vedúce k finančným opravám vo fáze vyhodnotenia patria napríklad 

netransparentnosť alebo nerovnaké zaobchádzanie počas vyhodnocovania ponúk, úprava 

ponuky počas vyhodnocovania ponúk, zamietnutie ponúk s neobvykle nízkou cenou bez 

odôvodnenia. 

Zadanie zákazky. Keď verejný obstarávateľ rozhodne, komu by sa zákazka mala zadať, o 

výsledku musia byť informovaní všetci uchádzači. Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo 

koncesná zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou 

dokumentáciou a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi. Po 

uplynutí odkladnej lehoty a za predpokladu, že nebola podaná žiadna sťažnosť, môže byť 

podpísaná zmluva. Verejný obstarávateľ musí poslať oznámenie o výsledku verejného 

obstarávania na uverejnenie do Úradného vestníka EÚ.  

Plnenie zákazky. Cieľom tejto fázy procesu je zabezpečiť, aby sa zákazka uspokojivo 

realizovala v súlade s výsledkom verejného obstarávania. Na prvom stretnutí s úspešným 

uchádzačom by sa malo stanoviť, akým spôsobom bude  fungovať vzťah medzi zmluvnými 

stranami, vrátane frekvencie stretnutí, účastníkoch, zápisníc, podávania správ o pokroku a 

eskalačných plánov. Vo fáze realizácie zákazky by mal verejný obstarávateľ do procesu zaradiť 

pravidelné monitorovanie a podávanie spätnej väzby s cieľom predísť zbytočným konfliktom. 

Pri dobre navrhnutej zákazke zo strany obozretného verejného obstarávateľa by sa mala potreba 

akýchkoľvek úprav zákazky alebo zákaziek na dodatočné stavebné práce/služby/tovar počas 

fázy vykonávania minimalizovať.  

Medzi chyby v tejto fáze patrí napríklad obmedzenie rozsahu zákazky (počas realizácie zákazky 

sa verejný obstarávateľ a zhotoviteľ dohodli na výraznom obmedzení rozsahu stavebných prác 
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so zodpovedajúcim znížením zmluvnej ceny. Keďže išlo o významnú zmenu zákazky, je 

pravdepodobné, že iné menšie spoločnosti by boli mali záujem predložiť ponuky na takúto 

zmenšenú zákazku. Po oznámení zúženia rozsahu zákazky mal verejný obstarávateľ zrušiť 

pôvodné verejné obstarávanie a vyhlásiť nové verejné obstarávanie na takúto zmenšenú 

zákazku), neoprávnené uzatváranie dodatkov na naviac prác. 

17.5 Kontrola verejného obstarávania 

Kontrola verejného obstarávania prebieha v niekoľkých rovinách a právnych režimov. 

Predovšetkým je vykonávaná v rámci režimu zákona o verejnom obstarávaní. Orgánom 

dozoru je Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý v rámci kontroly dodržiavania pravidiel 

verejného obstarávania vykonáva dohľad291 nad dodržiavaním povinností verejného 

obstarávateľa. Pri výkone dohľadu nad verejným obstarávaním je úrad oprávnený vyžiadať si 

od orgánov činných v trestnom konaní informácie predovšetkým je oprávnený nazerať do 

spisov vedených v trestnom konaní, robiť si zo spisov výpisy a poznámky a zaobstarať si na 

vlastné náklady kópie spisov a ich častí a tie použiť na účely výkonu dohľadu. V rámci dohľadu 

je Úrad tiež oprávnený požadovať informácie aj od finančnej správy, ktorá úradu na jeho 

žiadosť oznámi alebo sprístupní daňové tajomstvo v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho 

úloh. 

Okrem toho môže Úrad VO na žiadosť verejného obstarávateľa v prípade zadávania 

nadlimitných zákaziek financovaných z EŠIF vykonať ex ante posúdenie292 oznámenia 

o zámere uzavrieť zmluvu a o podmienok verejného obstarávania, ako aj podmienok 

uvedených v súťažných podkladoch, súťažných podmienkach alebo v iných dokumentoch, 

ktoré verejný obstarávateľ poskytuje uchádzačom v lehote na predkladanie ponúk. Toto 

posúdenie sa nevzťahuje na posudzovanie požiadaviek na technické špecifikácie, výkonnostné 

a funkčné požiadavky a charakteristiky a odborné požiadavky predmetu zákazky. Výsledkom 

ex ante posúdenia je oznámenie úradu obsahujúce konštatovanie o súlade alebo nesúlade 

predložených dokumentov so zákonom o verejnom obstarávaní, ktoré úrad doručí 

kontrolovanému verejnému obstarávateľovi. 

Osobitným revíznym postupom je podanie námietok. Námietky môže podať pred uzavretím 

zmluvy s víťazným uchádzačom iný uchádzač, záujemca, účastník, osoba, ktorej práva alebo 

právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného alebo orgán 

                                                           
291 Podrobnejšie viď § 167 zákona o verejnom obstarávaní. 
292 Podrobnejšie viď § 168 zákona o verejnom obstarávaní. 
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štátnej správy, ktorý osvedčí právny záujem v danej veci, ak boli kontrolovanému poskytnuté 

finančné prostriedky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie 

služieb z Európskej únie. Predpokladom podania námietok je v niektorých prípadoch splnenie 

podmienky podania žiadosti o nápravu podľa § 164 zákona o verejnom obstarávaní. Námietky 

musia smerovať proti niektorému taxatívne stanovenému dôvodu v lehotách a spôsobom, ktorý 

upravuje zákon o verejnom obstarávaní v § 170 a navrhovateľ je povinný zložiť pri ich podaní 

kauciu. Dôsledkom podania námietok je začatie kontroly úkonov verejného obstarávateľa 

úradom.  

Ďalšou formou kontroly je konanie o preskúmanie úkonov verejného obstarávateľa pred 

uzavretím zmluvy a po uzavretí zmluvy, ktoré začína úrad buď z vlastného podnetu alebo 

podnetu inej osoby293. Ak ide o obstarávanie hodnôt financovaných hoci aj čiastočne z EŠIF 

a sú splnené zákonom stanovené finančné limity, verejný obstarávateľ je dokonca povinný 

podať takýto podnet na preskúmanie jeho úkonov. 

Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy zistí, že 

postupom kontrolovaného bol porušený tento zákon a porušenie malo alebo mohlo mať vplyv 

na výsledok verejného obstarávania, rozhodnutím nariadi vo vzťahu k zákazke alebo koncesii 

alebo ich časti odstrániť protiprávny stav alebo zrušiť použitý postup zadávania zákazky alebo 

koncesie, postup zadávania časti zákazky alebo časti koncesie alebo súťaž návrhov. 

Ak úrad zistí porušenie zákona, ktoré nemohlo ovplyvniť výsledok verejného obstarávania, 

môže rozhodnutím nariadiť odstránenie protiprávneho stavu. 

Ak úrad na základe námietok nezistí porušenie tohto zákona, na ktoré poukazuje navrhovateľ 

v podaných námietkach a ktoré by mohlo ovplyvniť výsledok verejného obstarávania, námietky 

zamietne. 

Ak úrad v konaní po uzavretí zmluvy zistí, že postupom kontrolovaného bol porušený tento 

zákon a porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, 

v rozhodnutí uvedie taxatívny výpočet ustanovení tohto zákona, ku ktorých porušeniu došlo 

a ktorých porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. Zároveň 

verejnému obstarávateľovi uloží pokutu. 

                                                           
293 Napr. podnetu samotného verejného obstarávateľa, riadiaceho orgánu alebo na základe námietok. 
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Ak úrad zistí porušenia zákona zo strany uchádzačov, týchto môže v závislosti od druhu 

a závažnosti zisteného deliktu sankcionovať alebo pokutou, alebo uložením zákazu účasti vo 

verejnom obstarávaní na dobu 1-3 rokov. 

Kontrola verejného obstarávania je imanentnou súčasťou aj kontroly v rámci riadenia EŠIF. 

Ak poskytovateľ finančného príspevku na základe vlastného podnetu alebo podnetu iného 

orgánu zistí porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré malo alebo mohlo 

mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, prostredníctvom žiadosti vyzve prijímateľa na 

vrátenie poskytnutého príspevku alebo jeho časti vzťahujúcej sa na predmet zákazky.294 

 

Na záver, ultimatívnym kontrolným mechanizmom verejného obstarávania je aj aplikácia a 

uplatňovanie ustanovení § 266 a § 267 Trestného zákona295, ktoré postihujú machinácie pri 

verejnom obstarávaní trestom odňatia slobody od 6 mesiacov 5 rokov, resp. do 12 rokov, ak ide 

o kvalifikované skutkové podstaty. 

 

18. Nesúťažné praktiky 

 

Pri čerpaní EŠIF sa nekalosúťažné praktiky prejavujú najčastejšie v podobe konfliktu 

záujmov medzi poskytovateľom a prijímateľom príspevku, alebo verejným obstarávateľom 

(jeho zodpovedným zamestnancom) a uchádzačom, kedy takýto uchádzač „so vzťahom“ na 

verejného obstarávateľa získava neoprávnenú výhodu v procese obstarávania zákazky, alebo 

v podobe nesúťažného správania uchádzačov vo verejnom obstarávaní, ktorí sa uchádzajú 

o získanie zákazky na dodanie tovarov, služieb alebo stavebných prác financovaných z EŠIF. 

Dôsledkom oboch situácií je deformácia súťažného prostredia, nákup tovarov, služieb alebo 

stavebných prác za nesúťažné (tj. nie najvýhodnejšie) ceny a neefektívne využívanie, prípadne 

až zneužívanie finančných prostriedkov Únie. 

                                                           
294 Podrobnejšie viď § 41a zákona o príspevku z EŠIF. 
295 Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon. 
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Ako vyplýva z hodnotiacej správy Európskej komisie pre Slovensko na rok 2018, 296 v oblasti 

zlepšovania miery hospodárskej súťaže a transparentnosti vo verejnom obstarávaní Slovensko 

dosiahlo len obmedzený pokrok297, keďže stále nie sú rozšírené najlepšie obstarávacie procesy. 

Z prieskumu vykonaného Komisiou medzi predstaviteľmi spoločností zúčastňujúcich sa 

verejných obstarávaní tiež vyplynulo, že najrozšírenejšími praktikami obstarávania 

narúšajúcimi verejnú súťaž na Slovensku sú špecifikácie šité na mieru konkrétnym 

spoločnostiam, kolúzia a nejasné kritériá výberu. 

 

18.1 Konflikt záujmov 

Pojem „konflikt záujmov“ vymedzila OECD ako „konflikt medzi verejnou funkciou a 

súkromnými záujmami verejného činiteľa, keď má verejný činiteľ súkromné záujmy, ktoré by 

mohli nepatrične ovplyvniť vykonávanie jeho služobných úloh a povinností.“298 Konflikt 

záujmov sa potom môže prejaviť ako skutočný, potenciálny alebo zdanlivý. O skutočný 

konflikt záujmov medzi verejnou funkciou a súkromnými záujmami verejného činiteľa ide 

vtedy, keď verejný činiteľ má súkromné záujmy, ktoré by mohli nenáležite ovplyvniť 

vykonávanie jeho služobných úloh a povinností. Potenciálny konflikt záujmov vzniká v 

prípade, keď má verejný činiteľ súkromné záujmy, ktoré by mohli viesť ku konfliktu záujmov, 

ak by verejný činiteľ v budúcnosti nadobudol príslušné (t. j. konfliktné) zodpovednosti. 

Zdanlivý konflikt záujmov vzniká v prípade, keď sa zdá, že súkromné záujmy verejného 

činiteľa by mohli nenáležitým spôsobom ovplyvniť vykonávanie jeho povinností, v skutočnosti 

to tak však nie je. 

Právne predpisy Únie tento pojem vymedzujú na účely plnenia všeobecného rozpočtu Únie 

a toto vymedzenie sa vzťahuje na všetky typy verejného obstarávania financovaného  z fondov 

Únie bez ohľadu na výšku príslušných finančných prostriedkov299. Podľa článku 61 ods. 3 

                                                           
296 Správa o krajine – Slovensko 2018, dostupné na: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-

semester-country-report-slovakia-sk.pdf 
297 Napríklad došlo k poklesu (z 18 % v roku 2015 na 5 % v roku 2017) v podiele zákaziek zadaných po 

rokovaní bez predchádzajúceho zverejnenia. Percentuálny podiel zákaziek zadaných po konaní s jedinou 

ponukou takisto priebežne klesá a v roku 2017 bol na úrovni 19 %, čo je pod priemerom EHP (34 %). 
298 OECD: „Managing Conflict of Interest in the Public Service. OECD Guidelines and Country experiences“. 

OECD Publication Service, Paris, 2003. Dostupné na: http://www.oecd.org/corruption/ethics/48994419.pdf 

(26.12.2018), s. 24-25. 
299

 Európska komisia a Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF): „Identifikácia konfliktov záujmov pri 

postupoch verejného obstarávania v rámci štrukturálnych opatrení Praktická príručka pre riadiacich 

pracovníkov“, s. 9. 

Dostupné na: https://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/sfc-files/guide-conflict-of-interests-SK.pdf 

(26.12.2018). 

http://www.oecd.org/corruption/ethics/48994419.pdf
https://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/sfc-files/guide-conflict-of-interests-SK.pdf
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nariadenia o rozpočtových pravidlách300 „konflikt záujmov nastáva vtedy, keď je ohrozený 

nestranný a objektívny výkon funkcií účastníka finančnej operácie alebo inej osoby vrátane 

národných orgánov na akejkoľvek úrovni, ktoré sú zapojené do plnenia rozpočtu na základe 

priameho, nepriameho a zdieľaného riadenia vrátane jeho prípravných aktov, auditu alebo 

kontroly, z rodinných alebo citových dôvodov, z dôvodov politickej alebo národnej príslušnosti, 

ekonomického záujmu alebo akéhokoľvek iného záujmu.“ Účastníci finančných operácií a iné 

osoby zapojené do plnenia rozpočtu a hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami vrátane jeho 

prípravných aktov, auditu alebo kontroly potom nesmú podniknúť žiadne kroky, ktoré by mohli 

priviesť ich vlastné záujmy do konfliktu so záujmami Únie. Ak takéto riziko existuje, dotknutá 

osoba sa zdrží takéhoto konania a postúpi záležitosť povoľujúcemu úradníkovi vymenovanému 

delegovaním, ktorý písomne potvrdí, či došlo ku konfliktu záujmov. Dotknutá osoba informuje 

tiež svojho priameho nadriadeného. Ak sa zistí, že došlo ku konfliktu záujmov, príslušná osoba 

prestane vykonávať všetky činnosti v príslušnej záležitosti. Povoľujúci úradník vymenovaný 

delegovaním potom osobne prijme všetky ďalšie potrebné kroky. 

Konflikt záujmov je negatívnym javom, ktorý je všeobecne zakázaný. Pri konflikte záujmov 

dochádza z dôvodu väzieb medzi jednotlivými účastníkmi procesov k porušeniu zásady 

rovnosti a rovnakého zaobchádzania. V prípade čerpania prostriedkov z EŠIF sa konflikt 

záujmov prejaví najmä v situácii,  kedy niektorý zo žiadateľov o finančné prostriedky z EŠIF 

tieto prostriedky z dôvodu väzby na poskytovateľa neoprávnene získa pre seba (konflikt 

záujmov medzi poskytovateľom a prijímateľom príspevku z EŠIF). Vo verejnom 

obstarávaní sa konflikt záujmov prejaví vo vzťahu medzi verejným obstarávateľom (ktorý je 

žiadateľom o príspevok z EŠIF) a dodávateľom tovarov, služieb alebo stavebných prác, ktoré 

majú byť financované z EŠIF, kedy väzba na verejného obstarávateľa poskytne takémuto 

dodávateľovi nesúťažnú výhodu oproti ostatným uchádzačom, v dôsledku čoho nezvíťazí 

najlepšia ponuka (konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní). V oboch prípadoch dochádza 

pri konflikte záujmov k narušeniu fungovania spravodlivej súťaže a v konečnom dôsledku aj 

neefektívnemu nakladaniu z prostriedkami EŠIF.  

 

Podľa § 46 zákona o príspevku z EŠIF sa konfliktom záujmov rozumie skutočnosť, keď 

z finančných, osobných, rodinných, politických alebo iných dôvodov je narušený alebo 

                                                           
300 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových 

pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 

1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, 

(EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú.v. L 193, 

30. 7. 2018). 
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ohrozený nestranný, transparentný, nediskriminačný, efektívny, hospodárny  a objektívny 

výkon funkcií pri poskytovaní príspevku. Zákon potom nevyčerpávajúcim spôsobom 

identifikuje ako zainteresovanú osobu na strane žiadateľa alebo prijímateľa najmä  partnera; 

užívateľa; dodávateľa; štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo 

dozorného orgánu žiadateľa, prijímateľa, užívateľa, dodávateľa alebo partnera; spoločníka 

právnickej osoby, ktorá je žiadateľom, prijímateľom, užívateľom, dodávateľom alebo 

partnerom; osobu, ktorá je v pracovnoprávnom alebo inom obdobnom vzťahu k žiadateľovi, 

prijímateľovi, užívateľovi, dodávateľovi alebo partnerovi; osobu, ktorá sa podieľala na 

vypracovaní alebo realizácii projektu pre žiadateľa alebo prijímateľa alebo ktorá prijala 

finančné prostriedky z rozpočtu projektu; blízku osobu žiadateľovi, prijímateľovi alebo 

všetkým vyššie uvedeným osobám. Žiadateľ a zainteresované osoby na jeho strane sú potom  

vylúčené z procesu prípravy výzvy na predkladanie projektov a rovnako sú vylúčení žiadateľ, 

prijímateľ a ich zainteresované osoby ako aj zainteresované osoby na strane poskytovateľa 

z procesu rozhodovania v konaní o žiadostiach. Osoba, ktorá zistí, že sa nachádza v konflikte 

záujmov, je povinná bezodkladne túto skutočnosť oznámiť poskytovateľovi, ktorý ju následne 

vylúči zo všetkých dotknutých procesov. 

Napokon podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ je povinný 

zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť 

alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého 

zaobchádzania. „Konflikt záujmov potom zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba, 

ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejného obstarávania, má priamy alebo 

nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno 

považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním.“ 

Zainteresovanou osobou sa v tejto súvislosti rozumie najmä zamestnanec verejného 

obstarávateľa, ktorý sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania alebo iná 

osoba, ktorá poskytuje verejnému obstarávateľovi podpornú činnosť vo verejnom obstarávaní 

a ktorá sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania, prípadne osoba s 

rozhodovacími právomocami verejného obstarávateľa, ktorá môže ovplyvniť výsledok 

verejného obstarávania bez toho, aby sa nevyhnutne podieľala na jeho príprave alebo realizácii. 

V prípade zistenia konfliktu záujmov, zainteresovaná osoba je povinná bezodkladne oznámiť 

verejnému obstarávateľovi  akýkoľvek konflikt záujmov vo vzťahu k hospodárskemu subjektu, 

ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových konzultácií, záujemcovi, uchádzačovi, účastníkovi 

alebo dodávateľovi a verejný obstarávateľ je povinný  prijať primerané opatrenia a vykonať 

nápravu. Takými sú napríklad vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo 
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realizácie verejného obstarávania alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom 

zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov.  

V tejto súvislosti stojí za pozornosť aktuálne rozhodnutie vo veci Vakakis kai Synergates301, 

v ktorom Všeobecný súd riešil otázku konfliktu záujmov v súvislosti s namietanou 

skutočnosťou, že zamestnancom víťazného konzorcia bola osoba, ktorá v rámci prípravy 

verejného obstarávania na účely zadania zákazky na posilnenie systému potravinovej 

bezpečnosti v Albánsku poskytla Komisii ako verejnému obstarávateľovi konkrétne informácie 

na stanovenie referenčného rámca pripravovaného verejného obstarávania. Vo svojom  

rozsudku súd o. i. konštatoval, že verejný obstarávateľ má povinnosť v každom štádiu 

verejného obstarávania dodržiavať zásadu rovnosti zaobchádzania a v dôsledku toho 

dodržiavať rovnosť príležitostí všetkých uchádzačov. Zásada rovnosti zaobchádzania 

s uchádzačmi ukladá, aby všetci uchádzači mali rovnaké príležitosti pri formulovaní svojich 

ponúk, a preto vyžaduje, aby tieto ponuky podliehali rovnakým podmienkam pre všetkých 

súťažiteľov. Rovnosť zaobchádzania tiež znamená, že uchádzači musia mať rovnaké postavenie 

tak v čase prípravy svojich ponúk, ako aj v okamihu, keď sú tieto ponuky vyhodnocované 

verejným obstarávateľom. Ak však niektorá osoba, ktorá je sama uchádzačom v predmetnom 

verejnom obstarávaní môže, hoci aj bez toho, že by mala taký úmysel, ovplyvniť podmienky 

tohto obstarávania vo svoj prospech, táto osoba sa môže nachádzať v situácii, ktorá by mohla 

viesť k vzniku konfliktu záujmov. Takáto situácia je spôsobilá narušiť hospodársku súťaž 

medzi uchádzačmi, pričom predstavuje narušenie rovnosti medzi uchádzačmi. Riziko konfliktu 

záujmov existuje najmä v prípade, že istá osoba bola poverená prípravnými prácami v rámci 

postupu verejného obstarávania a zároveň sa zúčastňuje na tom istom konaní, keďže v takejto 

situácii sa táto osoba môže nachádzať v situácii, ktorá by mohla viesť k vzniku konfliktu 

záujmov. Aj keď sa podľa článku 94 nariadenia o rozpočtových pravidlách zákazka nesmie 

zadať záujemcom alebo uchádzačom, ktorí sa počas postupu verejného obstarávania 

nachádzajú v situácii konfliktu záujmov alebo sú vinní zo skresľovania skutočností pri 

poskytovaní informácií, toto ustanovenie zároveň umožňuje vylúčiť uchádzača z postupu 

verejného obstarávania len vtedy, ak je situácia konfliktu záujmov, ktorá sa ho týka, 

skutočná, a nie len hypotetická. Na tento účel musí byť konflikt záujmov skutočne 

konštatovaný, a to po konkrétnom posúdení ponuky a situácie uchádzača. Preto verejnému 

obstarávateľovi prislúcha posúdiť a overiť existenciu skutočného nebezpečenstva výskytu 

praktík, ktoré by mohli ohroziť transparentnosť a narušiť hospodársku súťaž medzi 

                                                           
301 Rozsudok Všeobecného súdu z 28. februára 2018 vo veci Vakakis kai Synergates – Symvouloi gia Agrotiki 

Anaptixi AE Meleton v Európska Komisia, T-292/15, ECLI: ECLI:EU:T:2018:103, body 94-102. 
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uchádzačmi, a zároveň zachovať možnosť uchádzačov, ktorým hrozí vylúčenie z obstarávania, 

preukázať, že v ich prípade neexistuje skutočné riziko výskytu takéhoto konfliktu záujmov. 

Pritom bez ohľadu na to, že neexistuje absolútna povinnosť verejných obstarávateľov 

systematicky vylúčiť uchádzačov, ktorí sa nachádzajú v situácii konfliktu záujmov, vylúčenie 

uchádzača, ktorý sa nachádza v situácii konfliktu záujmov je nevyhnutné, ak neexistuje 

vhodnejší prostriedok na zabránenie akémukoľvek porušeniu zásad rovnosti zaobchádzania 

s uchádzačmi a transparentnosti. 

Aplikácia zásady proporcionality tak vyvažuje prísnosť predmetnej úpravy. Uvedený postulát 

je konformný aj so skoršou judikatúrou Súdneho dvora. 

Fabricom302: „Smerniciam (...), ktoré sa týkajú koordinácie postupov verejného 

obstarávania služieb, tovaru, prác a verejného obstarávania v odvetviach vodného 

hospodárstva, energetiky, dopravy a telekomunikácií, a konkrétne tomu ustanoveniu každej z 

nich, podľa ktorého verejní obstarávatelia zabezpečia rovnosť zaobchádzania s uchádzačmi, 

odporuje taká vnútroštátnu právna úprava, ktorá nedovoľuje, aby osoba, ktorá bola poverená 

výskumom, pokusmi, vypracovaním štúdie alebo vývojom prác, tovaru alebo služieb, podala 

žiadosť o účasť vo verejnom obstarávaní týchto prác, tovaru alebo služieb alebo v ňom 

predložila ponuku bez toho, aby mala možnosť dokázať, že za daných okolností nemohla ňou 

získaná skúsenosť skresliť hospodársku súťaž. So zreteľom na priaznivú situáciu, v ktorej sa 

môže nachádzať osoba, ktorá vykonala takéto prípravné práce, určite nemožno tvrdiť, že zásada 

rovnosti zaobchádzania zaväzuje zaobchádzať s touto osobou rovnako ako s každým iným 

uchádzačom. Pravidlo, ktoré uvedenej osobe neponecháva žiadnu možnosť preukázať, že 

v danom prípade táto situácia nemôže skresliť hospodársku súťaž, však prekračuje rámec toho, 

čo je potrebné na dosiahnutie cieľa, ktorým je rovnosť zaobchádzania so všetkými 

uchádzačmi.“  

Je potrebné však spresniť, že konflikt záujmov alebo sebazvýhodňovanie samo osebe 

objektívne predstavuje vážne narušenie fungovania trhu alebo vážnu abnormalitu, takže na to, 

aby bolo možné ho kvalifikovať, nie je potrebné prihliadať na úmysly dotknutých osôb 

a ich konanie či nekonanie v dobrej viere. Na to, aby mohlo dôjsť k vylúčeniu dotknutej 

osoby však konflikt záujmov musí mať vplyv na priebeh alebo na výsledok verejného 

obstarávania. 303 

                                                           
302 Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 3. marca 2005 vo veci Fabricom SA v Belgické kráľovstvo, Spojené veci C-

21/03 a C-34/03, ECLI:EU:C:2005:127, bod 34. 
303 Rozsudok Všeobecného súdu z 27. apríla 2016 vo veci European Dynamics Luxembourg SA a i. v Úrad 

Európskej únie pre duševné vlastníctvo, T-556/11,  ECLI:EU:T:2016:248,  body 46 a 57. 
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Nesúťažné praktiky (riziká) spojené s konfliktom záujmov, ktoré majú vplyv na priebeh alebo 

na výsledok verejného obstarávania, definoval nevyčerpávajúcim spôsobom  Európsky úrad 

pre boj proti podvodom (OLAF) vo svojej Praktickej príručke popisom rôznych modelových 

situácií spolu indikátormi jednotlivých rizík nasledovne: 

- Niekto, kto sa zúčastňuje na príprave dokumentácie, sa môže pokúsiť priamo alebo 

nepriamo ovplyvniť postup verejného obstarávania, aby umožnil účasť svojho 

príbuzného, priateľa alebo obchodného alebo finančného partnera.  

Indikátormi takéhoto rizika môže byť, ak osoba zodpovedná za prípravu súťažných 

podkladov trvá na objednaní externej firmy na pomoc pri príprave dokumentácie, aj keď to 

nie je potrebné; alebo ak od externých firiem sa vyžiadajú dve alebo viaceré prípravné štúdie 

na rovnakú tému a niekto vyvíja tlak na zamestnancov, aby použili jednu z týchto štúdií pri 

príprave súťažných podkladov; alebo osoba zodpovedná za prípravu dokumentácie 

organizuje postup takým spôsobom, že nie je dostatok času na dôkladnú revíziu 

dokumentov pred začatím postupu verejného obstarávania; alebo zamestnanec verejného 

obstarávateľa má príbuzných, ktorí pracujú pre firmu, ktorá sa môže uchádzať o zákazku, 

prípadne v nej bezprostredne pred tým, než začal pracovať pre verejného obstarávateľa, sám 

pracoval; alebo aj napriek tomu, že je možná verejná súťaž, zvolí sa rokovacie konanie. 

 

- Uniknú informácie o postupe verejného obstarávania.  

Indikátormi takéhoto rizika môže byť nezvyčajné správanie zamestnanca, ktorý trvá na 

získaní informácií o postupe verejného obstarávania, aj keď na to nemá poverenie; alebo ak 

zamestnanec verejného obstarávateľa má príbuzných, ktorí pracujú pre firmu, ktorá sa môže 

uchádzať o zákazku prípadne v nej bezprostredne pred tým, než začal pracovať pre 

verejného obstarávateľa, sám pracoval. 

 

- S prijatými ponukami sa môže neoprávnene manipulovať s cieľom utajiť nedodržanie lehoty 

alebo neposkytnutie všetkých požadovaných dokumentov zo strany uchádzača. Člen komisie 

pre vyhodnotenie ponúk sa môže pokúsiť zavádzať alebo vyvíjať tlak na ďalších členov s 

cieľom ovplyvniť konečné rozhodnutie, napr. poskytnutím nesprávnej interpretácie 

pravidiel. 

Indikátormi takýchto rizík môže byť napríklad ak oficiálne dokumenty a/alebo potvrdenia 

o prijatí dokumentov boli zjavne zmenené (napr. prečiarknutím); alebo ak členovia komisie 

pre vyhodnotenie ponúk nemajú potrebnú technickú expertízu na vyhodnotenie 
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predložených ponúk a dominuje im jeden jednotlivec; alebo v systéme kritérií je príliš 

mnoho subjektívnych prvkov; zákazku získajú neznáme spoločnosti so žiadnou históriou. 

 

- Zmluva nie je vypracovaná podľa pravidiel a/alebo technických špecifikácií a súťažných 

podkladov. Zmluva sa vykonáva nedostatočne.  Zmluva sa nedostatočne monitoruje.  

Akceptujú sa nepravé osvedčenia. 

Indikátormi takýchto rizík môže byť napríklad ak sa zmenili štandardné zmluvné 

ustanovenia (audit, opravné prostriedky, náhrada škôd atď.); alebo metodika a pracovný 

plán netvoria prílohu zmluvy; alebo rovnaký projektový úradník spraví a schváli viacero 

zmien alebo pochybné zmeny v rozsahu prác pre konkrétneho dodávateľa; alebo pri 

medzinárodných projektoch dochádza k dlhému a neobjasnenému oneskoreniu medzi 

oznámením víťazného uchádzača a podpísaním zmluvy (môže to znamenať, že dodávateľ 

odmieta zaplatiť úplatok alebo rokuje v súvislosti so žiadosťou o úplatok); alebo znížilo sa 

množstvo položiek, ktoré sa majú dodať, bez úmerného zníženia výšky úhrady; alebo chýba 

zmluva alebo existuje nedostatočná dokumentácia v prospech nákupu; alebo existuje veľký 

počet administratívnych preskúmaní a zrušených postupov verejného obstarávania; alebo v 

zmluve sa vykonali akékoľvek zmeny týkajúce sa kvality, množstva alebo špecifikácie 

tovaru a služieb, ktoré sa líšia od ponukových dokumentov (referenčný rámec, technické 

špecifikácie atď.). 

18.2 Kolúzia 

Neefektívne verejné obstarávanie realizované v nesúťažnom prostredí alebo nesprávnym 

spôsobom spôsobuje zdržanie v čerpaní EŠIF, finančné korekcie alebo dokonca aj zneužitie 

fondových prostriedkov304. Preto je mimoriadne dôležité realizovať tieto nákupy v súlade 

s princípmi verejného obstarávania, transparentne a súťažne. Tým sa zároveň podporí Úniou 

sledovaný cieľ – rozvíjanie vnútorného trhu. Únia pri implementácii tejto politiky podporuje čo 

najširšiu účasť európskych podnikateľov na tendrových súťažiach. Iba súťaž s viacerými a od 

seba nezávislými súťažiteľmi totiž prinesie želaný výsledok – efektívnu súťaž a víťazstvo 

najlepšej ponuky.  

 

                                                           
304 To môže napĺňať znaky skutkovej podstaty trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie 

podľa § 261 a nasl. Trestného zákona. 
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Lloyd´s of London305: „V tejto súvislosti treba pripomenúť, že pravidlá Únie v oblasti 

verejného obstarávania boli prijaté v súvislosti s vytvorením jednotného trhu s cieľom 

zabezpečiť voľný pohyb a odstrániť obmedzenia hospodárskej súťaže. V tomto kontexte je 

v záujme práva Únie, aby bola zabezpečená čo najširšia možná účasť uchádzačov na verejnom 

obstarávaní.“ 

 

Kolúzia vo verejnom obstarávaní (alebo bid rigging) je protisúťažné správanie uchádzačov, 

ktoré nielen deformuje fungovanie súťaže, ale narúša aj spravodlivý (a teda efektívny) priebeh 

verejného obstarávania. Svojou povahou spadá bid rigging pod úpravu dohôd obmedzujúcich 

hospodársku súťaž. Dohody obmedzujúce hospodársku súťaž sú upravené v článku 101 ZFEÚ 

a § 4 zákona o ochrane hospodárskej súťaže306. Rozhodnutím vo veci Lombardský klub307 

Súdny dvor EÚ konštatoval možnosť ovplyvnenia obchodu medzi členskými štátmi aj v prípade 

kartelovej dohody uzavretej a implementovanej iba na území jedného členského štátu, 

v dôsledku čoho bolo potrebné aplikovať na dané správanie európsku súťažnoprávnu úpravu. 

Z tohto dôvodu je na problematiku nesúťažného (hoci aj vnútroštátneho) správania podnikov, 

potrebné aplikovať európske súťažné právne predpisy. 

Časté stretávanie súťažiteľov vo verejnom obstarávaní môže vyvolať stratu vzájomnej 

súťaživosti, ktorú nahradí vzájomná kooperácia. Kooperácia tendrových súťažiteľov sa 

prejavuje deľbou tendrových víťazstiev. Bývalým konkurentom prináša profit z dodávok za 

umelo navýšené netrhové ceny i možnosť vytvárať prekážky vstupu na trh novým súťažiteľom. 

Správanie kartelistov vo verejnom obstarávaní je vysoko sofistikované, ťažko sa odhaľuje 

a nezriedka pretrváva dlhé časové obdobie. 

Vo verejnom obstarávaní sa koluzívne správanie uchádzačov prejavuje najčastejšie  vo forme 

dohôd o cene, dohôd o rozdelení trhu, dohôd o obmedzení výroby alebo výmenou citlivých 

informácií. Kolúzia pritom môže mať akúkoľvek podobu, písomná zmluva nie je podmienkou. 

Podstatou je akýkoľvek zhodný prejav vôle medzi podnikateľmi správať sa a postupovať vo 

verejnom obstarávaní určitým spôsobom. Existencia formy vyjadrenia, obsah vzájomného 

dojednania, kontrolný a zabezpečujúci mechanizmus plnenia koluzívnej dohody i postavenie 

                                                           
305 Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 8. februára 2018 vo veci Lloyd's of London proti Agenzia Regionale per la 

Protezione dell'Ambiente della Calabria, C-144/17, ECLI:EU:C:2018:78, body 33 
306

 Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej 

rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej 

republiky v znení neskorších predpisov. 
307 Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 24. septembra 2009 vo veci Erste Group Bank AG (C-125/07 P), Raiffeisen 

Zentralbank Österreich AG (C-133/07 P), Bank Austria Creditanstalt AG (C-135/07 P) a Österreichische 

Volksbanken AG (C-137/07 P) proti Komisii Európskych spoločenstiev, ECLI:EU:C:2009:576. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/347/


272 

 

konajúcej osoby (nemusí ísť nevyhnutne o štatutára) sú pritom irelevantné. Na uzavretie 

kartelovej koluzívnej dohody postačuje napríklad oznámenie jedného zo súťažiteľov o svojom 

budúcom zámere zúčastniť alebo nezúčastniť sa verejného obstarávania, alebo oznámenie 

svojej konkrétnej cenovej ponuky konkurentovi, a to bez nutnosti recipročného poznania 

konkurentovej cenovej ponuky. Je totiž podnikateľsky a trhovo nevysvetliteľný iný účel 

takéhoto správania ako ten, že podnikatelia takýmto spôsobom manipulujú alebo sa pokúšajú 

manipulovať výsledok verejného obstarávania. Podnikateľ, ktorý takéto informácie od svojho 

konkurenta prijíma, získava tým možnosť prispôsobiť svoje konanie v tendri, a to napríklad 

nepredložením ponuky, alebo naopak úmyselným predložením ponuky, ktorá je cenovo vyššia 

ako jemu zverejnená ponuka konkurenta. Kooperujúci súťažitelia navonok pred verejným 

obstarávateľom navodzujú ilúziu konkurenčného boja a zdravej súťaže, v skutočnosti je však 

tender neefektívny a vysúťažená cena je netrhová.  

Vyššie uvedené praktiky sa potom realizujú napríklad predložením krycej ponuky. Ide 

o praktiku, kde súťažitelia predložia iba formálnu ponuku, ktorá nemá súťažný charakter voči 

dohodnutému konkurentovi, pretože je vyššia ako ponuka vopred dohodnutého víťaza alebo 

obsahuje podmienky, ktoré sú pre verejného obstarávateľa neprijateľné, alebo úmyselne nesplní 

niektoré z podmienok účasti a tieto nedostatky neodstráni ani na výzvu verejného 

obstarávateľa. Takéhoto protisúťažného správania sa dopustili podniky napríklad v prípade 

Komisia v Stichting Administratiekantoor Portielje a Gosselin Group308, kde Komisia zistila, 

že  kartel mal za cieľ najmä určovať a udržiavať vysoké ceny, ako aj rozdeliť si trh 

a uskutočňoval sa prostredníctvom viacerých foriem, a to dohodami o cenách, dohodami 

o rozdelení si trhu prostredníctvom systému fiktívnych ponúk, tzv. predstieraných ponúk 

a dohodami o systéme peňažných náhrad za odmietnuté ponuky alebo zdržania sa ponúk. Kartel 

fungoval najmä na základe písomných dohôd o určovaní cien, pričom sa súbežne zavádzali 

provízie a predstierané ponuky. Pokiaľ ide o predstierané ponuky, Komisia zistila, že 

podávaním takýchto ponúk sťahovacia spoločnosť, ktorá chcela získať zmluvu, konala tak, aby 

zákazník, ktorý platí za sťahovanie, dostal viacero ponúk. Na tento účel uvedená spoločnosť 

oznámila svojim konkurentom celkovú cenu, ktorú mali fakturovať za plánované sťahovanie, 

a tá bola vyššia ako cena ponúknutá uvedenou spoločnosťou. Išlo teda o predstierané ponuky 

predložené spoločnosťami, ktoré nemali úmysel uskutočniť sťahovanie. Táto prax predstavuje 

manipulovanie s postupmi predkladania ponúk, ktoré malo za následok, že cena požadovaná za 

sťahovanie bola vyššia, než by bola cena vytvorená v riadnom konkurenčnom prostredí. 

                                                           
308 Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 11. júla 2013 vo veci Európska komisia v. Stichting Administratiekantoor 

Portielje a Gosselin Group NV, C-440/11 P, ECLI: ECLI:EU:C:2013:514, body 10-13. 
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V prípade Diaľničná výstavba309 sa protisúťažné konanie kartelizujúcich uchádzačov prejavilo 

v predložení cenových ponúk, ktoré vykazovali abnormálne vysokú mieru konštantnosti  

vzájomného pomeru cenových ponúk na jednotlivé položky medzi všetkými účastníkmi 

verejného obstarávania. To znamená, že základné jednotkové ceny jednotlivých položiek 

účastníci verejného obstarávania síce stanovovali na rôznej úrovni, ale zachovávali pritom 

konštantný pomer voči cenovým ponukám ostatných účastníkov, a to prakticky u všetkých 

položiek. Protimonopolný úrad v SR v konaní preukázal, že takáto cenotvorba nie je v konaní 

vysvetliteľná inak ako tým, že uchádzači sa nej dohodli, a teda vo verejnom obstarávaní 

protisúťažne koordinovali svoje správanie s cieľom zabezpečiť víťazstvo dohodnutému 

uchádzačovi. 

 

Ďalšou často vyskytujúcou podobou kolúzie je rotácia ponúk. Je to schéma ktorá sa uplatňuje 

v dlhodobom karteli pokrývajúcom podstatnú časť trhu. Účastníci kartelu  pravidelne 

predkladajú ponuky v tendroch (pre verejného obstarávateľa navodzujú ilúzie súťaže), pritom 

víťazstvo v tendri je vždy vopred určené pre konkrétneho kartelistu na rotačnom princípe 

určenom podľa kritéria pridelenia rovnakého objemu víťazných kontraktov každému členovi 

kartelu alebo objemu kontraktov podľa veľkosti kartelistu. Táto schéma sa uplatnila napríklad 

v prípade Morské palivové hadice310. V tomto prípade Komisia konštatovala, že jedenásť 

spoločností sa dopustilo v odvetví morských palivových hadíc v rámci Európskeho 

hospodárskeho priestoru (EHP) jediného a pokračujúceho porušenia predstavujúce porušenie 

článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP počas rôznych období od 1. apríla 1986 do 

2. mája 2007, pričom porušenie spočívalo v prideľovaní zákaziek vo verejných súťažiach, 

určení cien, určovaní kvót, stanovovaní podmienok predaja, rozdelení geografických trhov a vo 

výmene citlivých informácií týkajúcich sa cien, objemov predaja a verejných zákaziek. 

Z dôkazov vyplýva, že minimálne od roku 1986 členovia kartelu morských palivových hadíc 

prevádzkovali režim, v rámci ktorého si medzi sebou prideľovali zákazky v rámci verejných 

obstarávaní vyhlasovaných ich klientmi. Tento režim fungoval tak, že člen kartelu, ktorý dostal 

požiadavku od klienta, nahlásil vec koordinátorovi kartelu a ten klienta pridelil „víťazovi“, čiže 

členovi kartelu, ktorý mal vyhrať toto verejné obstarávanie. Aby bola zákazka po ukončení 

verejného obstarávania skutočne pridelená „víťazovi“, členovia kartelu odsúhlasili referenčný 

                                                           
309

 Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 2. novembra 2016 vo veci Diaľničná výstavba, spis. zn. 5Sžh/2/2015. 
310

 Rozhodnutie Komisie z 28. januára 2009 vo veci Morské palivové hadice, COMP/39.406 K(2009) 428 

v konečnom znení, (209/C 168/05).   
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zoznam cien a dohodli sa, akú cenu ktorý z nich ponúkne tak, aby boli všetky ostatné cenové 

ponuky vyššie ako ponuka víťaza. Zo získaných dôkazov vyplýva aj to, že členovia kartelu sa 

dohodli na viacerých opatreniach na uľahčenie uvedeného postupu. Dohodli sa na referenčných 

cenách, kvótach a podmienkach predaja, ako aj na systéme pokút s cieľom kompenzovať 

členovi kartelu nezískanie zákazky, ktorú mu kartel pridelil, ale napriek tomu ju získal iný člen 

kartelu. 

Nepredloženie alebo stiahnutie ponuky je praktikou, kde súťažiteľ, ktorý by za normálnych 

okolností predložil ponuku vo verejnom obstarávaní, túto ponuku nepredloží, resp. už 

predloženú ponuku stiahne, s cieľom umožniť víťazstvo dohodnutému súťažiteľovi. Uvedená 

schéma sa uplatnila napríklad v prípade Výťahy a eskalátory311. V tomto prípade Komisia 

zistila existenciu dohôd medzi štyrmi kartelistami o rozdelení predaja a inštalácií výťahov 

a eskalátorov; o prideľovaní verejných a súkromných súťaží ako aj iných zmlúv s cieľom 

predaja a inštalácie výťahov a eskalátorov v súlade s vopred dohodnutým podielom každej 

spoločnosti na predaji, o tom, že nebudú medzi sebou súťažiť o zmluvy o údržbe nových 

výťahov a eskalátorov a o tom, ako sa uchádzať o tieto zmluvy ako i ďalšie protisúťažné 

dohody. Medzi hlavné prvky porušení patrila aj výmena významných obchodných a utajených 

trhových informácií a (interných) informácií o spoločnosti, vrátane spôsobu predkladania 

ponúk a cien. Účastníci sa pravidelne stretávali s cieľom dosiahnutia dohody o príslušných 

obmedzeniach a monitorovali ich vykonávanie v rámci vnútroštátnych trhov.  

Uvedený výpočet koluzívnych správaní je iba ilustratívny a nepokrýva všetky formy kolúzie 

ktoré sa vďaka invenčnosti podnikov neustále rozvíjajú. Spoločným prvkom - pojmovým 

znakom koluzívneho správania vo verejnom obstarávaní však je, že vždy obsahuje systém 

rozdelenia dodatočných výnosov získaných ako výsledok vyššej ceny dosiahnutej koordináciou 

medzi účastníkmi. 

 

18.3 Aké sú možnosti boja proti nesúťažným 
praktikám pri čerpaní EŠIF?  

Uvedená otázka nie je jednoduchá, pretože má prierezové multiodborové riešenie. Možností je 

niekoľko a sú upravené v rôznych právnych predpisoch. 

                                                           
311 Rozhodnutie Komisie z 21. februára 2007 vo veci Výťahy a eskalátory, COMP/E-1/38.83, K(2007) 512 

v konečnom znení, (2008/C 75/10).  
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Pokiaľ ide o zistený konflikt záujmov pri čerpaní EŠIF, ak poskytovateľ zistí, že žiadateľ, 

prijímateľ, partner, užívateľ alebo dodávateľ sú v konflikte záujmov, poskytovateľ s použitím 

zásady proporcionality s ohľadom na  závažnosť porušenia zákazu konfliktov záujmov môže 

uznať výdavky v schválenom projekte z časti alebo úplne za neoprávnené; ukončiť zmluvu 

odstúpením alebo výpoveďou; preskúmať rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutí 

príspevku; postúpiť vec na konanie orgánom činným v trestnom konaní. Tu prichádza do úvahy 

trestnoprávny postih za možné spáchanie trestného činu poškodzovania finančných záujmov 

Európskej únie312. 

Vo verejnom obstarávaní má Úrad pre verejné obstarávanie pri zistení konfliktu záujmov 

možnosť zrušiť použitý postup zadávania zákazky, prípadne nariadiť odstránenie protiprávneho 

stavu. Za porušenie zákazu konfliktu záujmov, resp. nesplnenie povinností z toho 

vyplývajúcich, úrad môže porušujúcim subjektom uložiť finančné pokuty do výšky 30 000 eur. 

Pokiaľ ide o boj proti kolúzii a vytvorenie podmienok efektívnej súťaže, relevantné sú 

ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní upravujúce osobné postavenie súťažiteľov. Podľa 

§ 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, verejného obstarávania sa môže zúčastniť 

len ten, kto o. i. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 

pobytu.313  

Ďalšou možnosťou je aplikácia úpravy § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, 

podľa ktorého verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania súťažiteľa, ak na základe 

dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že súťažiteľ v danom verejnom obstarávaní 

uzavrel s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, ak sa táto 

podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom 

                                                           
312 Podľa § 262 Trestného zákona kto poruší alebo nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, 

povolania, postavenia alebo funkcie v riadení alebo kontrole činnosti osôb ním riadených, a tým umožní 

spáchanie spôsobenie sprenevery alebo protiprávne zadržanie prostriedkov z rozpočtu EÚ, potrestá sa odňatím 

slobody až do piatich rokov (podľa kvalifikovanosti škodových následkov). 
313 Túto podmienku musia spĺňať aj hospodárske subjekty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje svoje 

finančné a ekonomické postavenie a technickú alebo odbornú spôsobilosť. 
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ako výzva na súťaž.314 Podozrivý uchádzač má však možnosť preukázať, že prijal dostatočné 

opatrenia315 na  vykonanie nápravy.   

Okrem prevencie je vzhľadom na následky kolúzie potrebné zamerať sa aj na potrestanie 

kartelizovaných súťažiteľov. V tomto smere sa v zákone o verejnom obstarávaní nachádza 

jediná sankcia, a to zrušenie verejného obstarávania. Z pohľadu súťažiteľa to znamená stratu 

očakávaného zisku. Keďže až do oznámenia „víťazstva“ jeho ponuky ide len o potenciálny zisk, 

táto sankcia je značne neefektívna. 

Riešenie v tomto prípade ponúka súťažnoprávna regulácia, ktorá umožňuje súťažnej autorite 

(Protimonopolnému úradu SR alebo Komisii) uložiť za kolúziu vo verejnom obstarávaní 

pokutu až do výšky 10 % celkového obratu súťažiteľa za predchádzajúce uzavreté účtovné 

obdobie a sankciu zákazu účasti vo verejnom obstarávaní po dobu 3 rokov. Slabými miestami 

tejto úpravy však je dlhoročná dĺžka konania.  

Táto „slabina“ sa rovnako negatívne prejavuje aj pri prípadnom trestnoprávnom postihu za 

machinácie pri verejnom obstarávaní.316 

Kruh sankcií sa uzatvára uplatnením finančných opráv v zmysle § 41 zákona o príspevku 

z  EŠIF317, ktoré podľa nášho názoru predstavujú najväčšiu motiváciu verejného obstarávateľa 

postupovať pri verejnom obstarávaní legálne. Ak totiž poskytovateľ na základe vlastného 

podnetu alebo podnetu iného orgánu zistí porušenie pravidiel a postupov verejného 

obstarávania, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, 

prostredníctvom žiadosti o nápravu vyzve prijímateľa vrátiť poskytnutý príspevok alebo jeho 

                                                           
314 Slabými miestami takejto dikcie zákona je, že zákonodarca ďalej neinterpretoval, čo sa považuje za 

„dôveryhodné“ informácie, ani charakter „dôvodného podozrenia“. Je potrebné pritom zohľadňovať skutočnosť, 

že „bežný“ verejný obstarávateľ nie je autoritou kompetentnou relevantne posúdiť  prípadnú protisúťažnosť 

správania jednotlivých súťažiteľov. Za situácie, kedy proces verejného obstarávania je časovo limitovaný, 

možnosť včas konzultovať príslušnú súťažnú autoritu (Protimonopolný úrad SR, Komisiu) je obmedzená. 

Navyše, ak verejný obstarávateľ opomenie uviesť túto podmienku osobnej účasti do súťažných podmienok, 

úplne stráca možnosť aplikovať vylúčenie na podozrivého súťažiteľa. Demotivujúcim faktorom pre verejných 

obstarávateľov pre použitie tohto ustanovenia navyše môže byť aj pripravenosť vylúčených súťažiteľov domáhať 

sa voči verejnému obstarávateľovi nárokov na náhradu škody spojených s prípadným nesprávnym úradným 

postupom. 
315

 Podľa § 40 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní opatreniami na vykonanie nápravy musí záujemca alebo 

uchádzač preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil 

pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými 

orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré sú určené na to, aby sa 

zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, správnym deliktom alebo trestným činom. 
316 viď §§ 266-268 Trestného zákona. 
317 Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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časť vzťahujúci sa na predmet zákazky. Ak prijímateľ na základe žiadosti poskytovateľa nevráti 

poskytnutý príspevok, poskytovateľ podá podnetu Úradu pre verejné obstarávanie.  

Ak Úrad pre verejné obstarávanie na základe takéhoto podnetu rozhodne o porušení pravidiel 

a postupov, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, a ak 

poskytovateľ za takéto porušenie vyzval prijímateľa na vrátenie poskytnutého príspevku alebo 

jeho časti, riadiaci orgán, agentúra alebo sprostredkovateľský orgán rozhodne na podnet 

poskytovateľa o vrátení sumy uvedenej v žiadosti o vrátenie.  

 

19. Oprávnenosť výdavkov 

Projekty financované na základe Zmluvy o NFP majú stanovenú formu prideľovania ako aj 

kontroly použitia poskytnutých finančných prostriedkov na úhradu vynaložených výdavkov 

projektu. Základným kritériom pre ich preplatenie je vymedzenie ich oprávnenosti alebo na 

druhej strane situácie, kedy sa konštatuje ich neoprávnenosť. Základným právnym rámcom pre 

posudzovanie oprávnenosti výdavkov je ustanovenie čl. 61 , 65, 66 a 67 až 71 všeobecného 

nariadenia. Okrem uvedených ustanovení všeobecného nariadenia sa na národnej úrovni 

aplikujú najmä právne predpisy ako zákon o finančnej kontrole, zákon o účtovníctve, zákon 

o rozpočtových pravidlách a zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

K vymedzeniu relevantných formálnych prameňov práva netreba zabúdať aj na osobitné 

pravidlá obsiahnuté v nariadeniach regulujúcich jednotlivé fondy.  

Vyhodnocovanie, či niektorý z použitých výdavkov na projekt je oprávnený alebo nie, je 

výsledkom rozhodnutia RO o oprávnenosti resp. o neoprávnenosti výdavku projektu pri 

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a kontrole projektu. 

V otázke posudzovania oprávnenosti výdavkov  má RO dôležitú úlohu RO ešte pred ich 

samotnou kontrolou. Každý prijímateľ by mal mať legitímny záujem použiť výdavky na projekt 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi ako aj so samotnou zmluvou o NFP a riadiacou 

dokume 

ntáciou pre príslušný OP. Nakoľko na projektovej úrovni príslušný RO vypracúva riadiacu 

dokumentáciu v súlade s legislatívou EÚ a SR a v súlade so zásadou správneho finančného 

riadenia, je práve RO rovnako zodpovedný pri definovaní oprávnenosti týchto výdavkov z 

pohľadu jednoznačnosti, transparentnosti a efektívnosti  posudzovania oprávnenosti výdavkov 
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jednotlivých prijímateľov. Ak RO si uvedenú úlohu plnil nejasne neurčito alebo dokonca 

nesprávne, je ohrozená implementácia celého OP, keďže prijímatelia by postupovali na základe 

usmernenia, ktoré by ich mohlo dostať do stavu právnej neistoty, či dokonca spôsobiť negatívne 

dopady pri posudzovaní oprávnenosti výdavkov. V tejto súvislosti je nevyhnutné aby RO 

podrobne a úplne informoval žiadateľov o nenávratný finančný príspevok o podmienkach 

poskytnutia príspevku, a to predovšetkým v otázke oprávnenosti výdavkov realizovaných 

projektov.  

 

19.1 Delenie výdavkov 

Prvým kritériom delenia je podľa charakteru výdavkov na bežné a kapitálové výdavky. 

V prípade projektov, v ktorých sa aplikuje zjednodušené vykazovanie výdavkov, sa výdavky 

rozdeľujú na priame a nepriame.  

Priame výdavky predstavujú výdavky, ktoré slúžia na finančné krytie činností preukázateľne 

priamo súvisiacich s konkrétnou činnosťou projektu. Tieto výdavky sa ďalej delia na priame 

bežné výdavky a priame kapitálové výdavky. Priame bežné výdavky obsahujú napr. mzdy, 

cestovné výdavky, režijné výdavky, výdavky na poistené a príspevky do poisťovní. Kapitálové 

výdavky, ktoré patria do skupiny priamych výdavkov, predstavujú výdavky na obstaranie 

hmotného majetku , t.j. pozemkov, budov a stavieb, umeleckých diel, zbierok a predmetov z 

drahých kovov, ktoré sú hmotným majetkom bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu. 318 

Charakter nepriamych výdavkov vychádza z existencie podporných aktivít projektu, kde 

v podobe bežných výdavkov predstavujú režijné výdavky projektu. Tento druh výdavkov 

nemôže byť prepojený priamo na konkrétnu činnosť projektu, ale prostredníctvom nich sa 

uhrádzajú výdavky na nájom, vodné, stočné, nákup pohonných hmôt a energie, účty za 

komunikačné služby (telefón, internet), upratovanie, ale môžu nimi byť mzdové výdavky 

obslužných zamestnancov.  

Oprávnenosť výdavku môžeme skúmať z vecného, územného a časového hľadiska. 

                                                           
318 Bližšie pozri: Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo 

dňa 8. decembra a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie. 
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19.2 Vecná oprávnenosť výdavku 

Oprávnenosť výdavku je potrebné  pri skúmaní jej vecného hľadiska podrobiť potrebe splnenia 

nasledovných podmienok: 

a) výdavok je v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré sa na 

realizovaný projekt aplikujú ako napr. zákon o rozpočtových pravidlách, ZVO, zákon o štátnej 

pomoci, zákonník práce. Predmetné právne predpisy súvisia predovšetkým zo sledovaním 

finančnej disciplíny prijímateľa. Ak by výdavok bol v rozpore s uvedenými predpismi, 

nemožno ho považovať za oprávnený aj keby ostatné podmienky uvedené v bodoch b) až g) 

boli splnené.  

b) výdavok je vynaložený na projekt schválený RO a realizovaný v zmysle podmienok 

výzvy/vyzvania, podmienok schémy pomoci de minimis, príp. schémy štátnej pomoci, ktoré 

tvoria neoddeliteľnú súčasť výzvy, podmienok zmluvy o NFP, resp. rozhodnutia o schválení  

žiadosti o NFP v prípadoch, ak RO a prijímateľ je tá istá osoba). Uvedené dokumenty 

predstavujú vecný základ na určenie oprávnenosti resp. neoprávnenosti výdavkov. Preto je 

nevyhnutné, aby prijímateľ pri výdavkoch minutých na projekt sledoval predmetné podmienky 

a to v spojení s ostatnými podmienkami uvedenými v písm. a) až g).  

c) výdavky sú vynaložené v súlade s pravidlami OP na oprávnené aktivity, v súlade s obsahovou 

stránkou projektu, zodpovedajú časovej následnosti aktivít projektu, sú plne v súlade s cieľmi 

projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov projektu. Oprávnenosť výdavku 

vychádza z premisy, že bol použitý na oprávnené aktivity, prostredníctvom  ktorých sa projekt 

realizuje. Realizácia projektu má svoj časový harmonogram, v rámci ktorého je potrebné 

sledovať splnenie čiastkových cieľov. Jednotlivé ciele na seba nadväzujú, či dokonca ich 

realizácie sú nevyhnutné prepojené a závislé. Oprávnenosť výdavkov musí sledovať logické 

a systémové väzby jednotlivých realizovaných aktivít. 

d) výdavok je primeraný , t. j.  zodpovedá obvyklým cenám v danom mieste a čase a zodpovedá 

potrebám projektu. Primeranosť výdavku vychádza z požiadavky hospodárnosti jednotlivých 

finančných operácií. Bez primeranosti výdavku nie je možné požiadavku hospodárnosti 

naplniť.  
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e) výdavok spĺňa zásady hospodárnosti, efektívnosti,  účelnosti a účinnosti, vrátane zásady 

správneho finančného riadenia podľa čl. 33 nariadenia č. 2018/1046319. V predmetnom článku 

33 sú stanovené povinnosti používať rozpočtové prostriedky EU v súlade so zásadou správneho 

finančného riadenia.320 

f) výdavky musia byť identifikovateľné a preukázateľné a musia byť doložené účtovnými 

dokladmi, ktoré sú riadne evidované u prijímateľa v súlade s platnou legislatívou; výdavok je 

preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré 

sú riadne evidované v účtovníctve prijímateľa v súlade s platnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a zmluvou o NFP. Preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými 

dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované 

zjednodušeným spôsobom vykazovania a na úhradu preddavkových platieb. Výdavky musia 

byť uhradené prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením 

na RO   (s výnimkou odpisov a vecných príspevkov). 

g) výdavky súvisiace s preddavkovou platbou spĺňajú podmienky uvedené bodoch a) - e) 

vrátane časovej a územnej oprávnenosti výdavku, ako aj podmienky, ktoré je potrebné splniť v 

súvislosti s preddavkovými platbami321   

Zaujímavosťou sa v tomto smere môže zdať ustanovenie čl. 65 ods. 11 všeobecného nariadenia, 

ktoré reguluje oprávnenosť výdavkov v prípade, ak sa na jeden projekt použije príspevok 

z viacerých EŠIF alebo z viacerých OP prípadne z iných finančných nástrojov EÚ. V takýchto 

prípadoch je potrebné, aby boli výdavky vykázané v žiadosti o platbu z jedného EŠIF, nebolo 

duplicitne vykazované v rámci podpory z iného fondu alebo iného finančného nástroja EÚ a to 

dokonca ani podpory z rovnakého fondu v rámci iného OP. Cieľom takéhoto ustanovenia je 

                                                           
319 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o 

rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, 

(EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 

223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012. 
320 Zásada správneho finančného riadenia sa realizuje prostredníctvom: 

a) zásady hospodárnosti, ktorá vyžaduje, aby zdroje, ktoré používa dotknutá inštitúcia Únie na výkon svojich 

činností, boli dané k dispozícii v správnom čase, v primeranej kvantite a kvalite a za najlepšiu cenu; 

b) zásady efektívnosti, ktorá sa týka najlepšieho vzájomného pomeru medzi použitými zdrojmi, vykonanými 

činnosťami a dosiahnutými výsledkami; 

c) zásady účinnosti, ktorá sa týka miery, v akej boli stanovené ciele dosiahnuté prostredníctvom vykonaných 

činností. 

V súlade so zásadou správneho finančného riadenia je použitie rozpočtových prostriedkov  zamerané na 

výkonnosť a na ciele programov a činnosti, ktoré sú stanovené ex ante; ako aj na  pokrok pri dosahovaní cieľov, 

ktorý sa monitoruje prostredníctvom ukazovateľov výkonnosti. 

 

 
321 Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov - Programové obdobie 2014 – 2020 - 

Verzia 9, r. 2019, 204-205 s.  
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predchádzať duplicitnému vyplácaniu finančných prostriedkov za výdavky, ktoré boli použité 

na vyššie uvádzaný projekt financovaný z viacerých zdrojov. Takto je zabezpečená 

jednoznačná vecná priraditeľnosť výdavku k zdroju jeho finančného krytia.  

 

19.3 Časová oprávnenosť výdavku 

Úprava časovej oprávnenosti projektu, je pre každé programovacie obdobie stanovená pevne 

pre príslušné programové obdobie. Pri úhradách výdavkov, ktoré prijímateľom vznikli 

v programovom období 2014 -2020 je v čl. 65 všeobecného nariadenia stanovená povinnosť 

ich prijímateľovi uhradiť medzi 1.1.2014 a 31.12.2023. Časová oprávnenosť výdavku upravuje 

aj vzťah medzi realizáciou projektu a žiadosťou o nenávratný finančný príspevok, nakoľko 

z časového aspektu neoprávnený sa považuje výdavok poskytnutý na projekt, ktorý bol fyzicky 

ukončený alebo sa plne realizoval ešte pred predložením ŽoNFP prijímateľom. V tomto smere 

má RO oprávnenie určiť presný počiatočný a konečný dátum časovej oprávnenosti, no 

v rozsahu uvedenom v čl. 65 všeobecného nariadenia. Avšak aj v tomto prípade existuje 

výnimka, ktorou RO umožní  realizáciu projektu pred predložením ŽoNFP, kde RO posúdi 

v konaní o ŽoNFP oprávnenosť už vzniknutých výdavkov projektu.  

Osobitne sa časová oprávnenosť výdavku posudzuje v prípade zmeny a doplnenia OP, kedy sa 

za oprávnené výdavky považujú tie, ktoré vznikli  len odo dňa predloženia žiadosti o zmenu 

a doplnenie OP Európskej Komisií. V praxi môžu nastať situácie, kedy niektoré výdavky sa 

stanú oprávnenými po zmene OP v zmysle čl. 30 a čl. 96 všeobecného nariadenia. Ak by 

neexistovala takto upravená osobitná časová oprávnenosť výdavku, mohlo by sa stať, že 

neoprávnené výdavky by sa stali oprávnenými len zmenou OP, čo by znamenalo, že zmena OP 

by spôsbila právne následky v prospech prijímateľom uplatnených výdavkov, ktoré vznikli 

z protiprávneho konania. Zmena OP nemôže zhojiť protiprávne konanie prijímateľa, a preto sa 

posudzujú výdavky, ktoré vznikli len od dňa predloženia žiadosti o zmenu OP Európskej 

Komisií a v prípade, že sa jedná o uplatnenie článku 96 ods. 11 Všeobecného nariadenia322 odo 

dňa nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o zmene programu. 

                                                           
322 Podľa článku 96  ods. 10.   Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodnutie o schválení 

všetkých prvkov vrátane akýchkoľvek budúcich zmien operačného programu, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti 

tohto článku, s výnimkou prvkov patriacich do rozsahu pôsobnosti čl. 96 ,  a to odseku 2 prvom pododseku písm. 

b) bodu vi), odseku 2 prvého pododseku písm. c) bodu v), odsekov 4 a 5, odseku 6 písm. a) a c) a odseku 7, za 

ktoré naďalej zodpovedajú členské štáty. 

Podľa článku 96 ods. 11.   Riadiaci orgán informuje Komisiu o každom rozhodnutí o zmene prvkov operačného 

programu, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie Komisie uvedené v odseku 10 do jedného mesiaca od dátumu 
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19.4 Územná oprávnenosť výdavku 

Pri vymedzení územnej oprávnenosti výdavku platí logicky jednoduché pravidlo, ktoré tvrdí, 

že oprávnený výdavok je realizovaný na oprávnenom území. Tak sa presúvame k pojmu 

oprávnené územie, ktorým je územie určené v príslušnom OP. Vzťah oprávneného územia 

v príslušnom OP programe musí byť zjavný, nakoľko práve predmetný OP má svojimi 

opatreniami resp. cieľmi, ktoré sleduje, priniesť na oprávnenom území pokrok. Dopady OP sú 

nasmerované na podporovaný, resp. OP identifikovaný región, čo znamená priniesť do tohto 

regiónu želaný efekt alebo naplniť predpokladaný cieľ OP a to bez ohľadu na geografické 

aspekty vzniku výdavku. Podstatná je väzba oprávneného výdavku na oprávnené územie. 

Prijímateľ môže v rámci realizácie projektu kúpiť tovary a služby aj z iného regiónu, no pre 

jeho územnú oprávnenosť je podstatné, aby boli použité na projekt realizovaný v oprávnenom 

území.  

Výnimkou všeobecného pravidla aspektu územne oprávneného výdavku sú situácie bližšie 

špecifikované v čl. 70 všeobecného nariadenia. RO má možnosť schváliť realizáciu projektu aj 

mimo oprávneného územia príslušného OP za podmienky,  

a) že  projekt je realizovaný na území  EÚ; 

b) že projekt je prínosný aj pre oprávnené územie OP;  

c) že monitorovací výbor pre príslušný OP schváli takýto projekt,  

d) že celková suma poskytnutá na projekty mimo oprávneného územia OP 

nepresiahne v rámci príslušného OP 15 % podpory a  

e) že orgány zodpovedné za OP v otázkach riadenia, kontroly a auditu pri projektoch 

realizovaných mimo oprávneného územia zostanú tie isté ako v príslušnom OP, 

v rámci ktorého je poskytnutá podpora; to nevylučuje možnosť uzavrieť dohodu 

s orgánmi z iných oblastí, kde sa projekt realizuje.  

Osobitné prípady územnej oprávnenosti výdavku súvisia s projektmi, ktoré sa týkajú technickej 

pomoci alebo informovania, komunikácie a propagačných aktivít a projektov týkajúcich sa 

posilnenia výskumu, technologického výskumu, technologického rozvoja a inovácií. V týchto 

prípadoch môžu oprávnené výdavky vzniknúť aj mimo EU, len keď je to nevyhnutné na 

úspešné realizovanie projektu. Ďalšími vo všeobecnom nariadení uvedenými osobitnými 

                                                           

prijatia tohto rozhodnutia o zmene. V rozhodnutí o zmene sa uvedie dátum nadobudnutia jeho účinnosti, ktorý 

nesmie byť skorší ako dátum jeho prijatia. 
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prípadmi územnej oprávnenosti výdavkov sú prípady pri projektoch financovaných z ESF 

a programy realizované prostredníctvom EÚS. 

Pri územnej oprávnenosti výdavkov ESF možno aplikovať výnimku, na základe ktorej sa 

programy vykonávajú mimo oprávneného územia OP (ale v rámci územia štátov EÚ) za 

splnenia podmienok, že predmetný projekt je prínosom pre programovú oblasť323 a za 

podmienky, že povinnosti orgánov v rámci operačného programu, ktoré súvisia s riadením, 

kontrolou a auditom operácie, plnia orgány zodpovedné za operačný program, v rámci ktorého 

sa uvedená operácia podporuje, alebo uzatvárajú dohody s orgánmi v členskom štáte, v ktorom 

sa operácia vykonáva, za predpokladu, že sú v tomto členskom štáte splnené povinnosti 

súvisiace s riadením, kontrolou a auditom príslušnej operácie.324 

Najväčšia osobitosť pri určení oprávneného územia výdavkov je pri programoch cezhraničnej 

spolupráce, nakoľko ich cieľom je umožniť financovanie aktivít, ktoré prinesú intenzívnejšiu  

spolupráci medzi regiónmi so spoločnou medzištátnou hranicu. Podľa čl. 3 ods. 1 nariadenia o 

EÚS v zmysle s čl. 150 ods. 2 Všeobecného nariadenia sú tieto cezhraničné oblasti určené 

rozhodnutím Komisie. Takto stanovená oblasť môže priniesť projekt realizovaný vo vedľa seba 

hraničiacich oblastiach z viacerých členských štátov. Aj v takto nakonfigurovanej územnej 

oprávnenosti výdavkov môže  podľa čl. 20 ods. 2 nariadenia o EÚS  Riadiaci orgán uznať, že 

celá operácia alebo jej časť sa vykonáva mimo časti programovej oblasti, ale v rámci územia 

štátov EÚ za kumulatívneho splnenia troch podmienok:    

a)operácia je prínosná pre programovú oblasť;  

b) celková suma pridelená v rámci programu spolupráce na operácie vykonávané mimo časti 

programovej oblasti na území Únie nepresiahne 20 % pomoci z EFRR na úrovni programu 

alebo 30 % v prípade programov spolupráce, kde časť programovej oblasti Únie tvoria 

najodľahlejšie regióny;   

c) povinnosti riadiacich orgánov a orgánov auditu vo vzťahu k riadeniu, kontrole a auditu 

operácie vykonávajú orgány pre program spolupráce alebo orgány pre program spolupráce 

                                                           
323 Podľa čl. 2 ods. 3 nariadenia o ESF je prínosom pre ľudí vrátane znevýhodnených osôb, ako sú dlhodobo 

nezamestnaní, osoby so zdravotným postihnutím, migranti, etnické menšiny, marginalizované komunity a osoby 

všetkých vekových skupín, ktoré čelia chudobe a sociálnemu vylúčeniu. ESF takisto poskytuje podporu 

pracovníkom, podnikom vrátane subjektov v oblasti sociálnej ekonomiky a podnikateľom, ako aj systémom a 

štruktúram s cieľom uľahčiť im prispôsobenie sa novým úlohám vrátane odstránenia nepomeru medzi ponúkanou 

a požadovanou odbornou kvalifikáciou a podporiť dobrú správu verejných vecí, spoločenský pokrok a 

uskutočňovanie reforiem, najmä v oblasti zamestnanosti, vzdelávania, odbornej prípravy a sociálnych politík. 
324 Čl.13 ods. 2 nariadenie o ESF. 
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uzavrú dohody s orgánmi v členskom štáte alebo v tretej krajine alebo na území, kde sa 

vykonáva operácia. 

Predmetné podmienky poukazujú na zmysel a význam územnej pôsobnosti výdavkov, a stále 

sledujú ciele stanovené pre územnú pôsobnosť výdavkov programu, resp. územnú pôsobnosť 

programu. Prínos pre program, finančné obmedzenia a zabezpečenie riadenia, kontroly a auditu 

na území mimo stanovených cezhraničných oblasti vytvárajú záver, že výnimka územnej 

pôsobnosti má opodstatnenie len vtedy, keď je nevyhnutná na pre projektové ciele definované 

v predmetnom území cezhraničnej spolupráce dotknutých regiónov.  

 

19.5 Neoprávnené výdavky 

Neoprávnené výdavky predstavujú finančné prostriedky vynaložené pri realizácií projektu, 

ktoré vzhľadom ich obsah, povahu, použiteľnosť pri realizácií projektu ako aj ich vplyv na 

úspešnosť projektu nemožno považovať z pohľadu príslušných právnych predpisov za tak 

opodstatnené, aby boli prijímateľovi uhradené. Za príslušné právne predpisy možno považovať 

nie len  právne predpisy na úrovní EU, ale aj právne predpisy v právnom poriadku príslušného 

členského štátu, ktoré najčastejšie regulujú použitie finančných prostriedkov z verejných 

zdrojov. V našom právnom poriadku možno medzi takéto právne predpisy považovať napr. 

zákon o verejnom obstarávaní, zákon o finančnej kontrole, zákon o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy atď.325 

Napriek veľkému množstvu povinností, ktoré musí prijímateľ NFP splniť podľa osobitných 

predpisov právneho poriadku slovenskej republiky, musíme definovať posudzovaniu 

neoprávnenosti výdavkov dve roviny. Prvá rovina sú príslušné právne predpisy, ktoré sa priamo 

                                                           
325 Ide o najmä no nie len o tieto zákony: Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov a vykonávacie predpisy vydané Ministerstvom financií SR; − Zákon o štátnom rozpočte na 

príslušný rozpočtový rok; Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov; Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov; 

Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov; zákon č. 354/2011 Z.z. o 

finančných správach; Zákon č. 40/2009 Z. z. úplné znenie zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v 

znení neskorších predpisov; Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov; Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch 

a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ; Zákon č. 5/2004 Z .z. o 

službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Zákon č. 311/2001 

Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov; Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení 

niektorých predpisov.  
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týkajú pridelenia, poskytnutia, použitia, kontroly, auditu a vymáhania finančných prostriedkov 

získaných z EŠIF. Tu môžeme hovoriť o výsledkoch legislatívnej činnosti na národnej úrovni 

ako aj EÚ (napr. nariadenia regulujúce jednotlivé fondy a zákon o EŠIF). Druhá rovina 

predstavuje právne predpisy vo väčšine prípadov na národnej úrovni, ktoré predstavujú 

všeobecné pravidlá pre všetky subjekty hospodáriace s verejnými financiami. V tomto smere 

nie sú vytvorené odlišné pravidlá pre prijímateľa napríklad pri vedení účtovníctva projektových 

a neprojektových aktivít. Je viac ako vhodné využiť fungujúce právne inštitúty právneho 

poriadku aj na implementáciu projektov financovaných z EŠIF, pokiaľ nie sú osobitne 

stanovené pravidlá v legislatíve EÚ.  

 

Za osobitne stanovené pravidlá na úrovni EÚ môžeme v prípade neoprávnených výdavkov 

považovať tie, ktoré sú stanovené v jednotlivých nariadeniach regulujúcich EŠIF. Ide 

o nasledovné výdavky:  

1. V zmysle čl. 69 všeobecného nariadenia, na príspevok z EŠIF nie sú oprávnené tieto 

výdavky: 

a) úroky z dlžných súm okrem grantov poskytnutých vo forme úrokových dotácií 

alebo dotácií záručných poplatkov; 

b) kúpa nezastavaného a zastavaného pozemku vo výške presahujúcej 10 % 

celkových oprávnených výdavkov na príslušný projekt.  V prípade zanedbaných 

plôch a plôch, ktoré sa v minulosti používali na priemyselné účely a ktorých 

súčasťou sú budovy, sa toto obmedzenie zvyšuje na 15 %. Vo výnimočných a 

riadne odôvodnených prípadoch možno na projekty týkajúce sa ochrany 

životného prostredia povoliť vyššiu uvedenú percentuálnu sadzbu; 

c) DPH okrem prípadov, kedy nie je možné nárokovať jej odpočet podľa platnej 

legislatívy členského štátu*.  

2. V zmysle čl. 3 nariadenia o EFRR sa nepodporuje 

a) odstavenie alebo výstavba jadrových elektrární; 

b) investície, ktorých cieľom je zníženie emisií skleníkových plynov z činností 

uvedených v prílohe 1 k smernici 2003/87/ES ; 

c) výroba, spracovanie a uvádzanie tabaku a tabakových výrobkov na trh; 



286 

 

d) podniky v ťažkostiach vymedzené v právnych predpisoch EÚ o štátnej pomoci; 

e) investície do infraštruktúry letísk pokiaľ nesúvisia s ochranou životného 

prostredia alebo nie sú sprevádzané nevyhnutnými investíciami na zmiernenie 

alebo zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie.  

3. V zmysle čl. 13 nariadenia o ESF, medzi neoprávnené výdavky patrí nákup 

a) infraštruktúry;  

b) pozemku; 

c) nehnuteľnosti. 

4. V zmysle čl. 11 nariadenia o ENRF sú neoprávnenými projektmi 

a) projekty, ktoré zvyšujú rybolovnú kapacitu plavidla alebo zariadenia, ktoré 

zvyšuje schopnosť plavidla nájsť ryby;  

b) stavba nových rybárskych plavidiel alebo dovoz rybárskych plavidiel; 

c) dočasné alebo trvalé zastavenie rybolovných činností, ak nie je v nariadení o 

ENRF uvedené inak; 

d) prieskumný rybolov; 

e) prevod vlastníctva podniku; 

f) priame opätovné zarybňovanie, pokiaľ sa výslovne neustanovuje ako ochranné 

opatrenie v právnom akte EÚ alebo pokiaľ nejde o experimentálne opätovné 

zarybňovanie. 

5. V zmysle čl. 2 nariadenia o KF neoprávnenými výdavkami pre tento fond sú výdavky 

na: 

a) odstavenie a výstavbu jadrových elektrární; 

b) investície, ktorých cieľom je znižovanie emisií skleníkových plynov z činností, na 

ktoré sa vzťahuje príloha 1 k smernici 2003/87/ES; 

c) investície do bývania s výnimkou tých, ktoré súvisia s podporou energetickej 

efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov; 

d) výrobu, spracovanie a uvádzanie tabaku a tabakových výrobkov na trh; 
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e) podniky v ťažkostiach, ako sú vymedzené v právnych predpisoch EÚ o štátnej 

pomoci; 

f) investície do letiskovej infraštruktúry, ktoré nesúvisia s ochranou životného 

prostredia, alebo ich nesprevádzajú investície nevyhnutné na zmiernenie alebo 

zníženie negatívneho vplyvu tejto infraštruktúry na životné prostredie.326 

 

Pre prijímateľa je dôležité, aby mal pri realizácií projektu dostatočnú vedomosť o oprávnenosti 

resp. o neoprávnenosti výdavkov a tým sa vyhol ich kráteniu. Okrem už spomínaných právnych 

predpisov prijímateľ má povinnosť postupovať podľa riadiacej dokumentácie príslušného RO 

alebo CKO. Riadiaca dokumentácia predstavuje pravidlá, ktoré sú záväzné pre prijímateľa, čím 

prijímateľ okrem ZoNFP má ďalší záväzný zdroj právnych informácií pri realizácií svojho 

projektu. V súčasnosti je v otázkach oprávnenosti výdavkov vydaný Metodický pokyn CKO č. 

6 verzia 5 v programovom období 2014-2020 k pravidlám oprávnenosti pre najčastejšie sa 

vyskytujúce skupiny výdavkov, ktorým RO  majú 1. S cieľom jednotného prístupu k 

posudzovaniu oprávnenosti niektorých, najčastejšie sa vyskytujúcich, skupín výdavkov sú 

stanovené nižšie uvedené špecifické pravidlá (resp. podmienky), ktoré majú zabezpečiť 

jednotné uplatňovanie pravidiel oprávnenosti pri všetkých OP, pričom týmto nie je dotknuté 

právo RO stanoviť prísnejšie pravidlá oprávnenosti výdavkov pre konkrétne skupiny 

výdavkov327. Jednotlivé RO tak následne vydajú na základe predmetného metodického pokynu 

svoju riadiacu dokumentáciu, ktorou reguluje otázky  oprávnenosti výdavkov jednotlivých OP. 

Ako príklad môžeme uviesť Príručku oprávnenosti výdavkov v OP Technická pomoc, ktorú 

vydáva RO tejto OP, ktorým je Úrad vlády SR. Hneď v úvode tejto príručky je uvedené, 

že.......Cieľom tejto Príručky je zadefinovať pravidlá oprávnenosti výdavkov pre projekty OP 

TP tak, aby boli vytvorené podmienky pre transparentné, jednoznačné a efektívne posudzovanie 

oprávnenosti výdavkov projektov zo strany RO v procese schvaľovania a kontroly projektov. 

Príručka popisuje všeobecné ako aj špecifické podmienky oprávnenosti výdavkov, definuje 

rozdelenie oprávnených výdavkov vo vzťahu k aktivitám projektu, stanovuje pravidlá 

oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce výdavky v rámci projektov realizovaných 

prostredníctvom OP TP a kategorizuje oprávnené výdavky na triedy, skupiny a typy (Príloha č. 

1 - Číselník oprávnených výdavkov). Príručka ďalej definuje základné nástroje na zabezpečenie 

                                                           
326 Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov - Programové obdobie 2014 – 2020 - 

Verzia 9, r. 2019, 207-208 s. 
327 Metodický pokyn č. CKO č. 6, verzia 5, v programovom období 2014-2020 k pravidlám oprávnenosti pre 

najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov zo dňa 31.10.2018, 2 s.  
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hospodárnosti výdavkov OP TP a uvádzajú najčastejšie sa vyskytujúce neoprávnené výdavky 

OP TP.328 

Obdobným spôsobom vydávajú príslušné RO príručky oprávnenosti pre každý OP, čo 

predstavuje de facto záväznú riadiacu dokumentáciu pre prijímateľa, ktorou sa pri realizácií 

projektu musí riadiť.329  

 

19.6 Krížové financovanie 

Krížové financovanie predstavuje špeciálnu podmienku oprávnenosti výdavkov OP.330 

V článku 98 všeobecného nariadenia je upravená spoločná podpora z fondov v rámci cieľa 

Investícia do rastu a zamestnanosti. Spoločná podpora predstavuje formu tzv. krížové 

financovania, kde predmetný cieľ sa realizuje s finančných prostriedkov viacerých fondov 

okrem ENRF, ktorý je z tejto spolupráce vyňatý. Všeobecné nariadenie stanovuje pravidlá pre 

spoločné doplnkové financovanie EFRR a ESF, a to v rozsahu do výšky 10 % prostriedkov 

vyčlenených na každú prioritnú os OP. Takto EFRR a ESF môže financovať časť  projektu, 

ktorý má nárok na podporu z iného fondu podľa pravidiel platných pre daný fond. Takéto 

doplnkové (komplementárne) financovanie je možné len za predpokladu, že existuje potreba 

takéhoto financovania za účelom uspokojivého vykonania projektu. Rovnako je potrebné, aby 

výdavky boli z doplnkovo financujúcim projektom priamo spojené. Ak sú splnené uvedené 

predpoklady, nemusí byť podporovaný len jeden projekt ale aj viacero projektov okrem 

programov EÚS, ktorých financovanie je takýmto spôsobom priamo vo všeobecnom nariadení 

                                                           
328 Príručka oprávnenosti výdavkov pre projekty Operačného programu Technická pomoc 2014-2020, Úrad vlády 

Slovenskej republiky -riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc verzia 1.0, účinná od 1. júla 2015, 

s.3 
329 Bližšie pozri napríklad  Príručku k oprávnenosti výdavkov pre Prioritnú os 5, autor: Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky, Sekcia európskych programom, Odbor inklúzie marginalizovaných rómskych komunít. 

Verzia 2.0Dátum účinnosti: 6. apríla 2017 – dostupné online: https://www.minv.sk/?metodicke-dokumenty alebo 

Smernica č. 5/2016 Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky , ktorou sa vydáva Príručka k 

oprávnenosti výdavkov, Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, Verzia  č.:  3.0, Dátum 

platnosti a účinnosti: 14. decembra 2019 –dostupné online: https://www.opii.gov.sk/metodicke-

dokumenty/prirucka-k-opravnenosti-vydavkov 
330 Medzi obdobné špeciálne podmienky oprávnenosti výdavkov zaraďujeme aj štátnau pomoc, hotovostné platby, 

zjednodušené vykazovanie výdavkov alebo verejné obstarávanie.  Bližšie pozri: Príručka k oprávnenosti výdavkov 

pre Prioritnú os 5, Verzia 2.0, Dátum účinnosti: 6. apríla 2017 – dostupné online: 

http://www.minv.sk/swift_data/source/mvsr_a_eu/oplz/dokumenty/metodicke_dokumenty/2_prirucky_k_ov_pre

_po5_a_po6/Prirucka%20pre%20opravnenost%20vydavkov%20pre%20PO%205%20verzia%202.0.pdf 

 

 

https://www.minv.sk/?metodicke-dokumenty
https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/prirucka-k-opravnenosti-vydavkov
https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/prirucka-k-opravnenosti-vydavkov
http://www.minv.sk/swift_data/source/mvsr_a_eu/oplz/dokumenty/metodicke_dokumenty/2_prirucky_k_ov_pre_po5_a_po6/Prirucka%20pre%20opravnenost%20vydavkov%20pre%20PO%205%20verzia%202.0.pdf
http://www.minv.sk/swift_data/source/mvsr_a_eu/oplz/dokumenty/metodicke_dokumenty/2_prirucky_k_ov_pre_po5_a_po6/Prirucka%20pre%20opravnenost%20vydavkov%20pre%20PO%205%20verzia%202.0.pdf
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vylúčené. V prípade uplatnenia krížového financovania v rámci jednotlivých OP je zodpovedný 

za dodržanie zákonných požiadaviek RO, ktorý musí splniť nasledujúce podmienky: 

a) RO je povinný zabezpečiť, že tento spôsob financovania bude uplatnený iba v tých 

prípadoch, keď pre úspešné dosiahnutie cieľov projektu je krížové financovanie 

nevyhnutné, a to iba pri takých oprávnených aktivitách, ktoré s daným projektom 

súvisia; 

b) RO stanoví vo svojom manuáli procedúr postupy zaisťujúce dodržanie vyššie 

uvedených limitov na úrovni PO OP; 

c) RO stanoví maximálny percentuálny limit (resp. stanoví limit, vyjadrený napr. sumou) 

pre krížové financovanie na jeden projekt (na úrovni OP, PO, špecifického cieľa, alebo 

výzvy) pri dodržaní limitov na úrovni PO OP.331 

Z uvedeného tak vyplýva, že RO má v plnej kompetencií posúdiť vhodnosť a opodstatnenosť 

potreby krížového financovania, čím len realizuje svoju právomoc mu zverenú v čl. 125 ods. 2 

všeobecného nariadenia332 a na národnej úrovni upravenú v § 7 zákona o EŠIF, kde podľa ods. 

9 predmetného ustanovenia zákona je RO povinný vypracovať a predložiť CKO na schválenie 

záväzný plán, ktorý obsahuje časový harmonogram a finančný harmonogram poskytovania 

finančných prostriedkov určených pre operačný program a plán napĺňania cieľov operačného 

programu, a po schválení centrálnym koordinačným orgánom ho plniť..... Vzhľadom na 

uvedené, je potrebné sledovať prepojenie krížového financovania s požiadavkami 

na oprávnenosti výdavkov takto financovaného projektu, čo v praxi znamená sledovanie 

oprávnenosti výdavkov použitých v projekte z jednotlivých fondov.  

 

                                                           
331 Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov - Programové obdobie 2014 – 2020, Verzia 

9, r. 2019, 209 s. 
332 2.   V súvislosti s riadením operačného programu RO podľa čl. 125 ods. 2 všeobecného nariadenia: 

a) podporuje prácu monitorovacieho výboru uvedeného v článku 47 a poskytuje mu informácie, ktoré potrebuje 

na plnenie svojich úloh, a to najmä údaje o pokroku operačného programu v dosahovaní jeho cieľov, finančné 

údaje a údaje týkajúce sa ukazovateľov a čiastkových cieľov; 

b) zostavuje a po schválení monitorovacím výborom predkladá Komisii výročné a záverečné správy o vykonávaní 

uvedené v článku 50; 

c) sprístupňuje sprostredkovateľským orgánom a prijímateľom informácie, ktoré sú relevantné pre vykonávanie 

ich úloh a vykonávanie operácií; 

d) zriadi systém na zaznamenávanie a uchovávanie údajov v elektronickej podobe o každej operácii, ktoré sú 

potrebné na monitorovanie, hodnotenie, finančné riadenie, overovanie a audit, vrátane podľa potreby aj údajov o 

jednotlivých účastníkoch operácií; 

e) zabezpečuje, aby údaje uvedené v písmene d) boli zozbierané, vložené a uložené do systému uvedeného v 

písmene d) a aby údaje o ukazovateľoch boli rozdelené podľa pohlavia v prípadoch, keď to vyžadujú prílohy I a 

II k nariadeniu o ESF. 
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20. Rodová politika 

 

Únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, 

právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám.333 

Podľa článku 23 Charty základných práv Európske únie rovnosť medzi mužmi a ženami musí 

byť zabezpečená vo všetkých oblastiach vrátane zamestnania, práce a odmeňovania. Táto 

zásada pritom nebráni pozitívnej diskriminácii v prospech menej zastúpeného pohlavia. 

Rodová rovnosť a nediskriminácia sú súčasťou nielen zakladajúcich zmlúv EÚ, ale aj pilierov 

Európskej stratégie zamestnanosti a Európskej rámcovej stratégie nediskriminácie a rovnakých 

príležitostí pre všetkých. Dôvody, ktoré k tomu Úniu vedú, nie sú podmienené iba historicko-

kultúrno-politickým pozadím, ale aj vysoko pragmatickými skutočnosťami. Bariéry, ktoré 

bránia v rovnosti šancí v prístupe najmä na trh práce majú významné ekonomické dopady. 

Prekážky v rozvíjaní osobného potenciálu jednotlivcov obmedzujú možnosť plne využívať 

bohatý ľudský potenciál, ktorý je kľúčový pre rast ekonomiky.334 

Podpora rovnosti medzi mužmi a ženami je horizontálnym princípom uplatňovaným vo 

všetkých EŠIF. Podľa článku 7 NSU členské štáty a Komisia zabezpečia, aby sa počas prípravy 

a vykonávania programov, aj vo vzťahu k ich monitorovaniu, podávaniu správ a hodnoteniu, 

zohľadňovala a podporovala rovnosť mužov a žien a začlenenie hľadiska rodovej rovnosti. 

Členské štáty a Komisia sú za týmto účelom povinné prijať primerané opatrenia na zabránenie 

každej diskriminácii z dôvodu pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo 

vierovyznania, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie počas prípravy a 

vykonávania programov. 

 

 20.1 Formy diskriminácie 

Zakázaná diskriminácia pritom môže mať rôzne formy. Priamou diskrimináciou je 

zaobchádzanie (konanie alebo opomenutie) z dôvodu pohlavia, resp. rodu, spôsobujúc ničím 

                                                           
333 Článok 2 Zmluvy o Európskej únii (2012/C 326/01) 
334 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Gestor horizontálnych princípov rovnosť mužov a žien 

a nediskriminácia: „Systém implementácie horizontálnych princípov rovnosť mužov a žien a nediskriminácia na 

roky 2014 – 2020“ Verzia 1.3, s.7. Dostupné na: 

https://www.gender.gov.sk/diskriminacia/files/2018/07/System_implementacie_HP_RMZ_ND_1.3.pdf  

https://www.gender.gov.sk/diskriminacia/files/2018/07/System_implementacie_HP_RMZ_ND_1.3.pdf
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neodôvodnenú nerovnosť medzi osobami, ktoré sa nachádzajú v porovnateľnej situácii. 

Podstatou priamej diskriminácie je rozdiel v zaobchádzaní, ktorému je osoba vystavená 

z dôvodu svojho pohlavia alebo rodu. O priamu diskrimináciu ide napríklad v prípade 

neodôvodneného nerovnakého odmeňovania mužských a ženských zamestnancov 

vykonávajúcich prácu rovnakej alebo porovnateľnej zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti, 

ktorá je vykonávaná v rovnakých alebo porovnateľných pracovných podmienkach a pri 

dosahovaní rovnakej alebo porovnateľnej výkonnosti a výsledkov práce v pracovnom pomere 

u toho istého zamestnávateľa 

O nepriamu diskrimináciu ide vedy keď pri uplatnení vnútroštátneho opatrenia, a to aj 

napriek jeho neutrálnej formulácii, dochádza v skutočnosti k znevýhodneniu omnoho väčšieho 

počtu žien ako mužov.335 Za nepriamu diskrimináciu Súdny dvor považoval napríklad grécku 

právnu úpravu, ktorá podmieňovala účasť uchádzačov na prijímacie skúšky na policajnú školu 

bez ohľadu na ich pohlavie, požiadavkou minimálnej výšky 170 cm, keďže táto práva úprava 

oveľa viac znevýhodňovala osoby ženského pohlavia vo vzťahu k osobám mužského pohlavia. 

Obťažovanie je takou formou diskriminačného správania, v dôsledku ktorého dochádza 

k vytváraniu zastrašujúceho, nepriateľského, ponižujúceho alebo urážajúceho prostredia 

a ktorého cieľom  alebo následkom je zásah do slobody alebo ľudskej dôstojnosti. Je zamerané 

proti ľudskej dôstojnosti, cti, sebavedomiu alebo sebaúcte a zároveň sa deje na základe rodovej 

príslušnosti. 

Sexuálne obťažovanie je diskrimináciou na základe pohlavia, ktorá sa prejavuje verbálnym, 

neverbálnym alebo fyzickým správaním sexuálnej povahy, ktorého cieľom alebo následkom je 

alebo môže byť narušenie dôstojnosti osoby a ktoré rovnako vytvára zastrašujúce, ponižujúce, 

zneucťujúce, nepriateľské alebo urážlivé prostredie. Podstatou sexuálneho obťažovania je, že 

pre danú osobu je nevítané a obťažujúce.  

Ministerstvo práce ako gestor tejto priority potom vo svojej príručke na programové obdobie 

2014-2020336 potom identifikuje ako diskrimináciu na základe pohlavia aj pokyn na 

diskrimináciu spočívajúci v zneužití podriadenosti osoby na účel diskriminácie tretej osoby 

(t.j. ten, kto dáva pokyn na diskrimináciu, mocensky zneužíva svoje nadriadené postavenie); 

nabádanie na diskrimináciu (presviedčanie, utvrdzovanie alebo podnecovanie osoby na 

                                                           
335 Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 18. októbra 2017 vo veci Ypourgos Esoterikon, C-409/16, 

ECLI:EU:C:2017:767, bod 31. 
336 Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR: „Horizontálne princípy Nediskriminácia, Rovnosť mužov 

a žien v programovom období 2014-2020“. Bratislava 2017. Dostupné na: 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/1309_horizontalne-principy-nediskriminacia-rovnost-muzov-a-

zien-v-po-2014--2020.pdf  

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/1309_horizontalne-principy-nediskriminacia-rovnost-muzov-a-zien-v-po-2014--2020.pdf
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/1309_horizontalne-principy-nediskriminacia-rovnost-muzov-a-zien-v-po-2014--2020.pdf
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diskrimináciu tretej osoby) a diskrimináciu právnickej osoby z dôvodu, že ju zastupujú osoby 

určitého pohlavia. 

20.2 Hlavné ciele podpory rovnosti mužov a žien 

Hlavné ciele pre horizontálny princíp podpora rovnosti mužov a žien sú zadefinované v 

závislosti od fondu EÚ, z ktorého sú programy a ich prioritné osi podporované. Hlavným 

cieľom pre programy Európskeho sociálneho fondu je zabezpečiť rovnosť mužov a žien na 

trhu práce a v príprave naň. V tomto kontexte sa výslovne zakazuje diskriminácia v oblasti 

povolania a zamestnania, pokrývajúca oblasť pracovnoprávnych a im obdobných vzťahov,  

podmienky prístupu k zamestnaniu,  samostatnej zárobkovej činnosti a k povolaniu, prijímanie 

do zamestnania, odmeňovanie, funkčný postup v zamestnaní a prepúšťanie, ako aj prístup k 

odbornému poradenstvu a odbornej príprave; sociálneho zabezpečenia, pod čím sa rozumie 

systém sociálnej pomoci, sociálneho poistenia, starobného aj doplnkového dôchodkového 

sporenia, štátnej sociálnej podpory a sociálnych výhod; zdravotnej starostlivosti vrátane 

zdravotného poistenia; vzdelávania zahŕňajúceho  okrem všetkých vzdelávacích stupňov aj 

určenie podmienok pre účasť na vzdelaní a posudzovanie žiadostí, zadefinovanie a stanovenie 

požiadaviek pre vzdelávanie, o hodnotenie výkonu, o poskytovanie a využívanie služieb 

súvisiacich so vzdelávaním, o prístup k podporám týkajúcim sa vzdelávania, o ubytovanie a 

zabezpečenie na internátoch, o vydávanie certifikátov a diplomov, o prístup k poradenstvu pre 

voľbu povolania. Ďalšou relevantnou oblasťou je poskytovanie a prístup k tovarom 

a službám vrátane bývania. 

Cieľom pre ostatné programy EŠIF je zníženie horizontálnej a vertikálnej rodovej segregácie 

v odvetviach hospodárstva.337 

Uvedené ciele sa realizujú prostredníctvom uplatňovania všeobecných princípov, ktoré sa 

musia dodržiavať vo všetkých cykloch projektu: 

- dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania a aktívna podpora rovnosti mužov a 

žien vo všetkých aktivitách a činnostiach; 

- odstraňovanie bariér a predchádzanie všetkým formám diskriminácie;  

- vytváranie podmienok, ktoré zohľadňujú špecifické potreby, ako aj skúsenosti 

rozmanitých skupín obyvateľstva; 

                                                           
337 Podrobnejšie viď časť 1.5.2 Partnerskej dohody. 
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- presadzovanie rodovej rovnosti ako kľúčovej súčasti rovnosti príležitostí tak, aby 

všetci ľudia mali možnosť slobodne rozvíjať svoje schopnosti a využívať príležitosti 

bez obmedzení, ktoré sú dôsledkom rodovo stereotypných predstáv o úlohe ženy a 

muža v spoločnosti; 

- vytváranie a uplatňovanie dočasných vyrovnávacích opatrení na podporu 

znevýhodnených skupín.  

 

20.3 Vyrovnávanie opatrenia 

Princíp rovnosti mužov a žien sa obligatórne uplatňuje vo všetkých programoch, a to 

prostredníctvom zavádzania rôznych vyrovnávacích opatrení a aktivít cielených na podporu 

znevýhodnených skupín. Vyrovnávacie opatrenia sú dočasného charakteru a ich uplatňovanie 

by malo skončiť naplnením cieľa. 

Tieto opatrenia sú založené na myšlienke, že nie každý človek má rovnaké príležitosti 

a možnosti získať vzdelanie či zamestnanie, a to nie z dôvodu vlastnej viny, ale kvôli 

príslušnosti k určitej dlhodobo znevýhodňovanej skupine. 

Dočasné vyrovnávacie opatrenie je zadefinované v antidiskriminačnom zákone338 ako 

opatrenie zamerané na odstránenie sociálneho alebo ekonomického znevýhodnenia, ktorými sú 

nadmerne postihnutí príslušníci znevýhodnených skupín, alebo opatrenia spočívajúce 

v podporovaní záujmu príslušníkov znevýhodnených skupín o zamestnanie, vzdelávanie, 

kultúru, zdravotnú starostlivosť a služby a tiež opatrenia smerujúce k vytváraniu rovnosti 

v prístupe k zamestnaniu, vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti a bývaniu. Tak ako pri iných 

inštitútoch, aj tento výklad pojmu je iba exemplifikatívny a môže byť dopĺňaný aplikačnou 

praxou. 

Z tohto dôvodu je povinnou prílohou žiadosti o podporu vždy aj popis aktivít zameraných na 

zavádzanie dočasných vyrovnávacích opatrení, dodržiavanie princípov nediskriminácie 

a podpory rovnosti  mužov a žien, ako aj výsledný dokument z procesu posudzovania  alebo 

vyjadrenie príslušného orgánu o tom, že navrhovaná činnosť, resp. zmena navrhovanej činnosti, 

dodržiava zásadu prístupnosti.  

Pre identifikáciu prioritných oblastí a cieľov na uplatňovanie princípov predchádzania 

diskriminácie a podpory rovnosti medzi mužmi a ženami je základným rámcom Partnerská 

                                                           
338 Zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). 
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dohoda. Pre účinné uplatňovanie horizontálnych princípov podpora rovnosti mužov a žien 

a nediskriminácia sa v hodnotiacom a výberovom procese žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok stanovujú aj diskvalifikačné kritériá v rámci prioritných osí programu.  

 
20.4 Implementácia v projektoch 

Samotné predchádzanie diskriminácii ešte neznamená, že projekt prispieva k zlepšeniu rovnosti 

príležitostí a rodovej rovnosti. Z tohto pohľadu rozoznávame dva prístupy:   

Po prvé, predchádzanie diskriminácii: Základnou povinnosťou predkladateľov projektov je 

zabezpečiť, aby projekt vo všetkých jeho fázach napĺňal zákonnú požiadavku o zákaze 

diskriminácie. To znamená, že počas implementácie projektu musí jeho manažment zabezpečiť 

prevenciu a potláčanie diskriminačných prístupov. 

Po druhé, aktívne opatrenie na zlepšenie rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti: V rámci 

projektu treba naplánovať a implementovať dočasné vyrovnávacie opatrenia, ktoré zabezpečia 

nielen odstránenie diskriminačných bariér pre dotknuté cieľové skupiny, ale vytvoria 

mimoriadne podmienky pre ich účasť v projekte.  

Proces implementácie podpory rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami sa riadi 

všeobecnými princípmi, ktoré sa uplatňujú prierezovo vo všetkých etapách realizácie  

a riadenia operačných programov, t.j. pri príprave výziev, príručiek pre prijímateľa a iných 

sprievodných dokumentov, pri výbere projektov, pri programovom a projektovom monitoringu 

a kontrole na mieste, pri hodnotení operačného programu, informovaní a publicite na úrovni 

projektov aj operačného programu. 

20.5 Kontrola dodržiavania 

Proces monitorovania plnenia horizontálnych princípov je na projektovej úrovni sledovaný 

prostredníctvom monitorovacích správ, ktorých súčasťou je samostatný výstup obsahujúci 

informácie o horizontálnych princípoch (t. j. popisom vykonaných aktivít, ich výsledkov 

a vyhodnotením ich príspevku k dosahovaniu stanovených cieľov horizontálnych princípov), 

ako aj kontrolou na mieste a následne hodnotením príspevku k cieľom horizontálnych 

princípov. Samostatný výstup obsahujúci informácie o uplatňovaní horizontálnych princípov je 

podkladom pre proces hodnotenia príspevku EŠIF k plneniu cieľov identifikovaných 

v Partnerskej dohode.  
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Riadiace orgány sú povinné predkladať Ministerstvu práce sociálnych vecí a rodiny SR ako 

gestorovi na uplatňovanie horizontálnych princípov podpory rovnosti mužov a žien 

a nediskriminácie pravidelnú informáciu o ich plnení, a to vyhodnotením monitorovacích správ 

a kontrol na mieste v pravidelných časových intervaloch. Z týmto účelom sa pre každý program 

stanovujú v spolupráci s gestorom merateľné kritériá. Žiadateľ si potom pri vypracovaní 

projektového zámeru alebo žiadosti o nenávratný finančný príspevok povinne vyberá 

merateľné ukazovatele priradené k zvolenému typu aktivít definovaných riadiacim orgánom 

alebo gestorom horizontálnej priority. 

Nedodržanie merateľných kritérií a porušenie horizontálneho princípu nediskriminácia a 

rovnosť mužov a žien sa pokladá za porušenie podmienok zmluvy o nenávratný finančný 

prostriedok a môžu mať za následok povinnosť prijímateľa vrátiť poskytnutý nenávratný 

príspevok, resp. jeho časť. 

 

 

 

 

 

Zoznam použitých skratiek 

 

   

CBA Analýza nákladov a prínosov projektu 

CKO Centrálny koordinačný orgán 

CO Certifikačný orgán 

COO Centrálna obstarávacia organizácia 

EDA Európsky dvor audítorov 

EFRR alebo 

ERDF 
Európsky fond regionálneho rozvoja 

EIB Európska investičná banka 
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EK Európska komisia 

ENRF Európsky námorný a rybársky fond 

EPFRV Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 

ESD Európsky súdny dvor 

ESF Európsky sociálny fond 

EŠIF Európske štrukturálne a investičné fondy 

EÚ Európska Únia 

Gestor HP Gestor horizontálnych princípov  

HP 
Horizontálne princípy (v programovom období 2014 – 2020 sú medzi HP 

zaradené udržateľný rozvoj, rovnosť medzi mužmi a ženami a nediskriminácia) 

HDP Hrubý domáci produkt 

IPC Informačno-poradenské centrá  

IROP Integrovaný regionálny operačný program 

KF Kohézny fond 

MP Metodický pokyn 

MAS Miestne akčné skupiny 

MSP Malé a stredné podniky 

MV Monitorovací výbor 

MZVaEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

MŽP SR Ministerstvo životného prostredia SR 

MSP Malá a stredné podniky 

MU Merateľné ukazovatele 

NFP Nenávratný finančný príspevok 

NKÚ Najvyšší kontrolný úrad 

NMS Nezávislý monitorovací subjekt 

NMV Národný monitorovací výbor 

OA Orgán auditu 

OCKÚ OLAF Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF 

OH Odborné hodnotenie 

OLAF Európsky úrad pre boj proti podvodom 
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OP Operačný program   

OP RH Operačný program Rybné hospodárstvo 

PD partnerská dohoda 

PJ Platobná jednotka 

PMÚ Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 

PO prioritná os 

PRV Program rozvoja vidieka 

RIÚS Regionálna integrovaná územná stratégia 

RO Riadiaci orgán 

SI HP Systém implementácie horizontálneho princípu 

SO Sprostredkovateľský orgán 

SSR Spoločný strategický rámec 

SR Slovenská republika 

SVHZ Služby všeobecného hospodárskeho záujmu 

Systém finančného 

riadenia 

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a 

Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 

2020 

Systém riadenia  
Systém riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho 

námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 

SDEÚ Súdny dvor Európskej únie 

ÚOŠS Ústredné orgány štátnej správy 

MIRRI 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 

republiky 

ÚVA Úrad vládneho auditu 

ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie 

ÚV SR Úrad vlády Slovenskej republiky 

VO Verejné obstarávanie 

Výzvy Výzva na predkladanie projektových zámerov a výzva na predkladanie ŽoNFP 
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zmluva o NFP 

zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (v prípade, ak 

pri schválenom projekte je osoba RO a prijímateľa totožná, práva a povinnosti 

sú upravené v rozhodnutí o schválení ŽoNFP a zmluva o NFP sa neuzatvára. 

Ustanovenia Systému riadenia EŠIF týkajúce sa zmluvy o NFP sa rovnako 

vzťahujú aj na rozhodnutie o schválení ŽoNFP v prípade totožnosti RO 

a prijímateľa, ak v konkrétnom ustanovení nie je uvedené inak) 

ZVO 
zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

ŽoNFP žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

ŽoP žiadosť o platbu 
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zadávania podlimitných civilných zákaziek a civilných zákaziek s nízkou hodnotou zadávané 

verejným obstarávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (platné od 20. 04. 2018)“, 

2018. 

Dostupné na: https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodicke-

usmernenia/vseobecne-metodicke-usmernenia-zakon-c-3432015-z-z--51e.html 

(Navštívené dňa 15. 12. 2018) 

 Úrad pre verejné obstarávanie: „Metodické usmernenie č. 6-2018:  Osoba podľa § 8  

zákona, finančné limity, pravidlá a postupy platné od 20. apríla 2018“, 2018. 

Dostupné na: https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodicke-

usmernenia/vseobecne-metodicke-usmernenia-zakon-c-3432015-z-z--51e.html 

(Navštívené dňa 15. 12. 2018) 

 Úrad vlády Slovenskej republiky-riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc: 

„Príručka oprávnenosti výdavkov pre projekty Operačného programu Technická pomoc 

2014-2020, Úrad vlády Slovenskej republiky - verzia 1.0, účinná od 1. júla 2015“ Dostupné 

na: https://www.optp.vlada.gov.sk/ine-dokumenty-archiv/ (Navštívené dňa 15. 12. 2019) 

 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/1309_horizontalne-principy-nediskriminacia-rovnost-muzov-a-zien-v-po-2014--2020.pdf
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/1309_horizontalne-principy-nediskriminacia-rovnost-muzov-a-zien-v-po-2014--2020.pdf
http://www.minv.sk/swift_data/source/mvsr_a_eu/oplz/dokumenty/metodicke_dokumenty/2_prirucky_k_ov_pre_po5_a_po6/Prirucka%20pre%20opravnenost%20vydavkov%20pre%20PO%205%20verzia%202.0.pdf
http://www.minv.sk/swift_data/source/mvsr_a_eu/oplz/dokumenty/metodicke_dokumenty/2_prirucky_k_ov_pre_po5_a_po6/Prirucka%20pre%20opravnenost%20vydavkov%20pre%20PO%205%20verzia%202.0.pdf
http://www.minv.sk/swift_data/source/mvsr_a_eu/oplz/dokumenty/metodicke_dokumenty/2_prirucky_k_ov_pre_po5_a_po6/Prirucka%20pre%20opravnenost%20vydavkov%20pre%20PO%205%20verzia%202.0.pdf
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodika-zadavania-zakaziek-5ae.html
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodika-zadavania-zakaziek-5ae.html
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodicke-usmernenia/vseobecne-metodicke-usmernenia-zakon-c-3432015-z-z--51e.html
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodicke-usmernenia/vseobecne-metodicke-usmernenia-zakon-c-3432015-z-z--51e.html
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodicke-usmernenia/vseobecne-metodicke-usmernenia-zakon-c-3432015-z-z--51e.html
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodicke-usmernenia/vseobecne-metodicke-usmernenia-zakon-c-3432015-z-z--51e.html
https://www.optp.vlada.gov.sk/ine-dokumenty-archiv/
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PRÁVNE PREDPISY A INÉ PRÁVNE AKTY 

 

 Charta základných práv Európske únie (2012/C 362/02) 

 Dohoda medzi Európskou úniou, Islandom, Lichtenštajnským kniežatstvom a Nórskym 

kráľovstvom o finančnom mechanizme EHP na obdobie rokov 2009 – 2014 (Ú. v. EÚ L 

291, 9. 11. 2010),  

 Dohoda medzi Nórskym kráľovstvom a Európskou úniou o nórskom finančnom 

mechanizme na obdobie rokov 2009 – 2014 (Ú. v. EÚ L 291, 9. 11. 2010),  

 Partnerská dohoda SR na roky 2014-2020  

Dostupná na: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/(Navštívené dňa 

10. 12.2018) 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 

o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení 

nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26. 10. 2012) v platnom 

znení,  

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa ustanovujú 

spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom 

fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a 

Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o 

Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a 

Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 

1083/2006 (Ú. v. L 347, 20. 12. 2013). 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o 

podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre 

rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 

20. 12. 2013) v platnom znení,  

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o 

rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení 

(EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 

1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 

541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú.v. L 193, 30. 7. 2018) 

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení 

smernice 2004/18/ES  

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/
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 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ o obstarávaní vykonávanom 

subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a 

poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES. 

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ o udeľovaní koncesií. 

 Systém riadenie EŠIF. Programové obdobie2014-2020. Verzia 9, rok 2019 Dostupné na: 

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/ (Navštívené dňa 10. 09. 2020) 

 Štatút Koordinačného výboru pre spoluprácu pri kontrole verejného obstarávania 

 Štatút Národného monitorovacieho výboru pre európske štrukturálne a investičné fondy na 

programové obdobie 2014-2020 v znení dodatku č. 3, konsolidovaná verzia. August 2017. 

Dostupné na: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/1539_konsolidovany-statut-

nmv-v-zneni-dodatku-c3-k-statutu.pdf  (Navštívené dňa 26.12.2018) 

 Štatút Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 

Dostupné na: https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/o-urade-2/statut/index.html 

(Navštívené dňa 10. 12.2018) 

 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 519/2014 z 15. októbra 2014 k Štruktúre 

subjektov implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové 

obdobie 2014-2020 a zabezpečenie administratívnych kapacít do roku 2016. 

 Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 118/2018 Z.z., ktorou sa ustanovuje finančný 

limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri 

súťaži návrhov. 

 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 215/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa stanovujú 

pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, 

ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre 

rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú 

všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom 

fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde v súvislosti s 

metodikami poskytovania podpory na riešenie zmeny klímy, určovaním čiastkových cieľov 

a zámerov vo výkonnostnom rámci a nomenklatúrou kategórií intervencií pre európske 

štrukturálne a investičné fondy (Ú. v. EÚ L 69, 8. 3. 2014) v platnom znení, 

 Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, 

 Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, 

 Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov, 

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/1539_konsolidovany-statut-nmv-v-zneni-dodatku-c3-k-statutu.pdf%20%20(Navštívené%20dňa%2026
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/1539_konsolidovany-statut-nmv-v-zneni-dodatku-c3-k-statutu.pdf%20%20(Navštívené%20dňa%2026
https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/o-urade-2/statut/index.html
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 Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, 

 Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,  

 Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k 

nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), 

 Zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov, 

 Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona 

Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných 

ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, 

 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, 

 Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 

 Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, 

 zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

 Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 

 Zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o 

poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, 

 Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 

prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 Zákon č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

 Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. 

o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, 

 Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších 

predpisov, 

 Zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred 

diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon), 

 Zákon č. 523/2004 Z. z. v o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 

 Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, 
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 Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, 

 Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení 

neskorších predpisov,   

 Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie, 

 Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, 

 Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a 

investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 Zákon č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 Zmluva o Európskej únii, 

 Zmluva o fungovaní Európskej únie. 

 

SÚDNE ROZHODNUTIA 

 

 Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 12. marca 2015 vo veci eVigilo Ltd proti Priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, C-538/13, 

ECLI:EU:C:2015:166. 

 Rozsudok Súdneho dvora EÚ zo 6. októbra 2016 vo veci Tecnoedi Costruzioni Srl proti 

Comune di Fossano, C-318/15, ECLI:EU:C:2016:747. 

 Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 13. novembra 2007 vo veci Komisia Európskych 

spoločenstiev proti Írsku, C-507/03, ECLI:EU:C:2007:676. 

 Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 29. apríla 2004 vo veci Komisia Európskych spoločenstiev 

v CAS Succhi di Frutta SpA, C-496/99 P, ECLI:EU:C:2004:236. 

 Rozsudok Súdneho dvora EÚ zo 16. apríla 2015 vo veci SC Enterprise Focused Solutions 

SRL v Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, C-278/14, ECLI:EU:C:2015:228. 

 Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 19. mája 2009 vo veci Assitur Srl proti Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano, C-538/07, 

ECLI:EU:C:2009:317. 

 Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 8. februára 2018 vo veci Lloyd's of London proti Agenzia 

Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria, C-144/17, ECLI:EU:C:2018:78.  

 Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 29. marca 2012 vo veci SAG ELV Slovensko, a. s., a i. v 

Úrad pre verejné obstarávanie, C-599/10, ECLI:EU:C:2012:191. 



309 

 

 Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 24. septembra 2009 vo veci Erste Group Bank AG (C-

125/07 P), Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (C-133/07 P), Bank Austria Creditanstalt 

AG (C-135/07 P) a Österreichische Volksbanken AG (C-137/07 P) v Komisia Európskych 

spoločenstiev, ECLI:EU:C:2009:576. 

 Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 11. júla 2013 vo veci Európska komisia v. Stichting 

Administratiekantoor Portielje a Gosselin Group NV, C-440/11 P, ECLI: 

ECLI:EU:C:2013:514. 

 Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 3. marca 2005 vo veci Fabricom SA v Belgické kráľovstvo, 

Spojené veci C-21/03 a C-34/03, ECLI:EU:C:2005:127. 

 Rozsudok Súdneho dvora EÚ zo 14. júla 2016 vo veci TNS Dimarso NV v Vlaams Gewest, 

C-6/15, ECLI:EU:C:2016:555. 

 Rozhodnutie Komisie z 21. februára 2007 vo veci Výťahy a eskalátory, č. COMP/E-1/38.83 

(2008/C 75/10). 

 Rozhodnutie Komisie z 28. januára 2009 vo veci Morské palivové hadice, COMP/39.406 

K(2009) 428 v konečnom znení, (209/C 168/05). 

 Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 2. novembra 2016 vo veci Diaľničná výstavba, spis. zn. 

5Sžh/2/2015. 

 Rozsudok Všeobecného súdu z 27. apríla 2016 vo veci European Dynamics Luxembourg 

SA a i. v Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, T-556/11,  ECLI:EU:T:2016:248. 

 Rozsudok Všeobecného súdu z 28. februára 2018 vo veci Vakakis kai 

Synergates – Symvouloi gia Agrotiki Anaptixi AE Meleton v Európska Komisia, T-292/15, 

ECLI: ECLI:EU:T:2018:103. 

 Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 18. októbra 2017 vo veci Ypourgos Esoterikon, C-409/16, 

ECLI:EU:C:2017:767. 

 Rozsudok vo veci  C-408/16 Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere 

proti Ministerul Fondurilor Europene -Direcția Generală Managementul Fondurilor 

Externe. 

 Rozsudok vo veci  C-341/13 Cruz & Companhia Lda proti Instituto de Financiamento da 

Agricultura e Pescas IP (IFAP) 

 Rozsudok vo veci  C-465/10 Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités 

territoriales et de l’Immigration proti Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre. 

 Rozsudok vo veci   C-367/09 Belgisch Interventie- en Restitutiebureau proti SGS Belgium 

NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV. 
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 Rozsudok v spojených veciach C-278/07 až C-280/07 Hauptzollamt Hamburg-Jonas proti 

Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb GmbH & Co. a i. 

 Rozsudok vo veci   C-279/05 Vonk Dairy Products VB proti Productschap Zuivel 

 Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 21. januára 2009.  vo veci sp. zn. 

3 Tdo 28/2008 
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