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Príručka pre žiadateľa o dotáciu a príjemcu dotácie pre projekty implementované  v oblasti 

prevencie a boja proti dezinformáciám a nepravdivým správam na internete (ďalej len 

„Príručka“) je vypracovaná v súlade so zákonom č. 111/2018 Z. z. o poskytovaní dotácií v 

pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovaní dotácií“) a Schémou 

minimálnej pomoci na podporu digitálnej transformácie Slovenska aj z prostriedkov Plánu 

obnovy a odolnosti (schéma pomoci de minimis) DM 17/2021 v znení dodatku č. 1 (ďalej 

len „schéma”) 
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VŠEOBECNÁ ČASŤ 

1. Táto Príručka je určená žiadateľom o dotáciu a príjemcom dotácie podľa zákona o poskytovaní 

dotácií (ďalej len „žiadateľ“ a „príjemca“), ktorej gestorom je Sekcia digitálnej agendy (SDA). Je to 

záväzný dokument s doplňujúcim a vysvetľujúcim charakterom, ktorý vypracúva Ministerstvo 

investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako poskytovateľ dotácie 

(ďalej len „ministerstvo).  

2. Cieľom kapitoly 1 tejto Príručky je poskytnúť žiadateľom podrobné informácie týkajúce sa 

podmienok poskytnutia dotácie, procesu vypracovania a predkladania žiadostí o poskytnutie dotácie 

(ďalej len „žiadosť“), procesu formálnej kontroly a odborného hodnotenia žiadostí Komisiou na 

vyhodnotenie  žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory digitalizácie a digitálnej 

transformácie spoločnosti a hospodárstva v pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „komisia“), schvaľovania žiadostí, prípravy a 

podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie, základných pravidiel komunikácie medzi žiadateľom a 

ministerstvom a pravidlách informovania verejnosti. Cieľom kapitoly 2 tejto Príručky je najmä 

oboznámenie príjemcu s podmienkami úspešnej realizácie projektu a postupmi v procese realizácie 

projektu a vyúčtovania poskytnutej dotácie.  

3. Žiadateľ a príjemca sa touto Príručkou riadi od prípravy svojej žiadosti do konca účinnosti zmluvy 

o poskytnutí dotácie. Príručka je zverejnená na webovom sídle www.mirri.gov.sk. 

a www.challenge.gov.sk  

4. Príručka je prílohou výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie a boja 

proti dezinformáciám a nepravdivým správam na internete (ďalej len „výzva”). Počas trvania výzvy 

a zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom dotácie (ministerstvo) a príjemcom je pre obe strany 

záväzná verzia Príručky platná a účinná k dátumu zverejnenia výzvy. 

5. Príručka je platná dňom jej schválenia ministerstvom a účinná odo dňa zverejnenia na webovom 

sídle www.mirri.gov.sk a www.challenge.gov.sk. 

6. V nevyhnutných prípadoch, kedy je potrebná zmena Príručky za účelom optimalizácie alebo jej 

vhodnejšieho nastavenia, je gestor výzvy oprávnený Príručku zmeniť alebo doplniť. S nadobudnutím 

účinnosti novej verzie Príručky sa ruší platnosť a účinnosť tej predošlej. 

7. Za účelom opravy formálnych chýb/nedostatkov v platnej verzii Príručky (napr. nesprávne uvedený 

odkaz, nefunkčný hypertextový odkaz, chybné formátovanie/číslovanie, preklepy a pod.), ktoré 

nemenia pracovné postupy uvedené v Príručke, si ministerstvo vyhradzuje právo na ich opravu, bez 

potreby informovať žiadateľa o vykonaných opravách. Informáciu o formálnych opravách 

ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle. 

 

A. PODMIENKY POSKYTNUTIA DOTÁCIE 

1. Dotácia sa poskytuje podľa § 5 zákona o poskytovaní dotácií a na základe schválenej žiadosti 

o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“), pričom poskytnutie dotácie schvaľuje minister investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. 

2. Výzva predstavuje základný metodický podklad, na základe ktorého žiadateľ vypracúva a predkladá 

žiadosť. 

3. Účelom definovania podmienok poskytnutia dotácie je zabezpečiť výber najkvalitnejších projektov, 

ktoré prispievajú k plneniu cieľov výzvy a sú v súlade s účelom poskytnutia dotácie podľa § 3, ods. 

4 písm. c) a  f) zákona o poskytovaní dotácií.  

http://www.mirri.gov.sk/
http://www.challenge.gov.sk/
http://www.mirri.gov.sk/
http://www.challenge.gov.sk/
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4. Za účelom overenia splnenia podmienok poskytnutia dotácie stanovuje ministerstvo vo výzve formu 

(dokumenty – formulár žiadosti a povinné prílohy), ktorou žiadateľ preukazuje, že podmienky 

poskytnutia dotácie sú splnené.  

5. Rozhodnutie o schválení žiadosti môže byť vydané až po tom, ako žiadateľ preukázal, resp. 

ministerstvo preukázateľne overilo, že všetky podmienky poskytnutia dotácie definované výzvou sú 

splnené. 

 

A.1 OPRÁVNENOSŤ ŽIADATEĽA 

1. Oprávneným žiadateľom je podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie1) podnik, ktorý 

vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na právnu formu a spôsob financovania, t. j. aktivita, 

na ktorú žiada dotáciu, sa považuje za hospodársku činnosť.  

2. Žiadateľ, ktorý spĺňa podmienku podľa ods. 1 časti A.1 tejto Príručky, môže mať právnu formu: 

- občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky, 

- nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky, 

- záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou so sídlom na území 

Slovenskej republiky, 

- nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej 

republiky, 

- základná škola alebo stredná škola so sídlom na území Slovenskej republiky, 

- vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky, 

- rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný 

celok alebo obec;  

- fyzická osoba – podnikateľ s miestom podnikania na území Slovenskej republiky, 

- právnická osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území Slovenskej republiky, 

- verejná výskumná inštitúcia. 

3. Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže (čestným vyhlásením - príloha č. 1.3 výzvy), 

že má na financovanie účelu, na ktorý sa dotácia požaduje, zabezpečené spolufinancovanie 

z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov najmenej vo výške 5 % z celkového rozpočtu projektu. 

 

A.2 OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT A CIEĽOVÉ SKUPINY 

1. Dotácia je určená na podporu projektov zameraných na prevenciu a boj proti dezinformáciám 

a nepravdivým správam na internete v súlade s § 3, ods. 4 písm. c) a f) zákona o poskytovaní dotácií. 

2. Oprávnenými aktivitami v zmysle predmetnej výzvy sú: 

a) analytické aktivity 

príklady: posudzovanie sociálno-ekonomického vplyvu dezinformácií a hoaxov (resp. 

konkrétnej dezinformačnej kampane) šíriacich sa prostredníctvom internetu na určitú skupinu 

ľudí, posudzovanie zavedených mechanizmov proti dezinformáciám šíriacich sa 

prostredníctvom internetu v iných krajinách, návrh na zavádzanie konkrétneho 

mechanizmu/reakcií na dezinformácie šíriace sa prostredníctvom internetu v rámci škôl, 

pracovísk, zdravotných stredísk a podobne. Výsledok analytickej aktivity musí byť publikovaný 

a rozširovaný minimálne jednej z cieľových skupín. 

b) osvetové aktivity 

                                                           
1) https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-
01aa75ed71a1.0021.01/DOC_3&format=PDF  

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0021.01/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0021.01/DOC_3&format=PDF
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príklady: osvetové aktivity o dezinformačných kampaniach a polarizujúcich správach na 

internete pomocou workshopov, prednášok, kultúrnych podujatí; vytváranie kreatívnych reakcií 

na aktuálne dezinformácie alebo dezinformačné kampane, ktoré sú z celospoločenského 

hľadiska významné. Osvetové aktivity sa musia zameriavať minimálne na jednu z cieľových 

skupín.  

c) vzdelávacie aktivity 

príklady: školenia, kurzy zamerané na zvyšovanie povedomia o dezinformačných kampaniach a 

polarizujúcich správach na internete, zvyšovanie mediálnej gramotnosti, kritického myslenia, 

fact-checking, práca s informáciami., Vzdelávacie aktivity sa musia zameriavať minimálne na 

jednu z cieľových skupín.  

d) vytváranie a distribúcia vzdelávacích materiálov 

príklady: vytvorenie vzdelávacích materiálov na zvyšovanie povedomia o dezinformačných 

kampaniach a polarizujúcich správach na internete, na rozvoj a aplikovanie strategickej 

komunikácie, na získanie zručností potrebných pri práci s informáciami (kritické myslenie, 

mediálna gramotnosť, analýza zdrojov informácií). Vzdelávacie materiály môžu mať listinnú 

alebo digitálnu formu, napríklad príručky, manuály, webová stránka, pričom sa musia 

distribuovať a zameriavať aspoň na jednu z cieľových skupín.  

e) žurnalistika 

príklady: publikácia článkov zameraných na aktuálne dezinformácie alebo dezinformačné 

kampane, ktoré sú z celospoločenského hľadiska významné. Články musia byť publikované a 

distribuované minimálne jednej z cieľových skupín.  

4. Všeobecne aktivita predstavuje súhrn činností, realizovaných príjemcom v rámci projektu na základe 

zmluvy o poskytnutí dotácie za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a 

majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre cieľovú skupinu projektu. Aktivita 

je jasne vymedzená časom, vecne a finančne.  

5. Z časového hľadiska sa za oprávnené obdobie realizácie aktivít projektu všeobecne považujú činnosti 

zrealizované v rámci oprávneného obdobia definovaného výzvou – t. j. od nadobudnutia účinnosti 

zmluvy o poskytnutí dotácie do 31.3.2023 – počas ktorého  výdavok musí skutočne vzniknúť a byť 

uhradený príjemcom. Výnimku tvoria osobné výdavky (mzdové výdavky na zamestnancov žiadateľa 

o dotáciu realizujúcich aktivity projektu na základe pracovnoprávnych vzťahov alebo obdobných 

pracovných vzťahov vrátane zamestnancov na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného 

pomeru a pod.), ktoré tvoria oprávnené výdavky od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí 

dotácie do 31.12.2022 – pričom výdavky musia skutočne vzniknúť a byť uhradené príjemcom 

do 31.12.2022 (z dôvodu termínu 31.12.2022 na vznik a úhradu osobných výdavkov neodporúčame 

žiadateľom použiť dotáciu na úhradu decembrových osobných výdavkov!) 

6. Oprávnené aktivity musia byť zamerané na aspoň jednu z cieľových skupín:  

- študenti základných, stredných a/alebo vysokých škôl; 

- učitelia základných, stredných a/alebo vysokých škôl; 

- zamestnanci verejnej správy; 

- širšia verejnosť. 

A.3 OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV 

1. Dotácia je určená výlučne na krytie nevyhnutných potrieb súvisiacich s implementáciou schváleného 

projektu v súlade s rozpočtom projektu. 

2. Základný rámec pre posúdenie charakteru výdavkov ustanovuje zákon č. 523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) a zákon č. 431/2002 Z. z. o 

účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). 
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3. Dotáciu nemožno použiť na: 

a) úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov, 

b) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, 

c) úhradu výdavkov na správu žiadateľa, 

d) výdavky nezahrnuté do rozpočtu projektu. 

4. Výdavok je oprávnený, ak spĺňa všetky nasledujúce kritériá: 

a) je vynaložený oprávneným subjektom, t. j. príjemcom, 

b) je vynaložený v súlade so všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej 

republiky, 

c) vznikol v oprávnenom období podľa časti 7 výzvy, 

d) je odôvodnene vynaložený na realizáciu oprávnených aktivít podľa schválenej žiadosti, 

e) spĺňa podmienky hospodárnosti a účelnosti, 

f) je skutočne a preukázateľne vynaložený, t. j. je doložený príslušnými faktúrami, prípadne 

účtovnými dokladmi rovnakej dôkaznej hodnoty a dokladom o úhrade v súlade so zákonom o 

účtovníctve, 

g) je zaznamenaný v súlade so zákonom o účtovníctve v účtovných knihách na základe 

účtovných dokladov, pričom účtovníctvo musí byť vedené úplne, preukázateľne, správne, 

zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. 

5. Neoprávnené výdavky sú: 

a) výdavky, ktoré nespĺňajú základné podmienky oprávnenosti podľa odseku 2 tejto časti  

príručky, 

b) prevádzkové výdavky nevzťahujúce sa na projekt, 

c) výdavky, ktoré sú zo strany príjemcu dotácie nedostatočne odôvodnené, alebo nepreukázané, 

d) výdavky na splácanie leasingu, úverov, pôžičiek a úrokov z úverov a pôžičiek vrátane úrokov 

z omeškania, zmluvných pokút a pokút uložených podľa osobitných predpisov, 

e) výdavky na súdne a správne poplatky, 

f) výdavky na úhradu záväzkov alebo refundáciu výdavkov žiadateľa o dotáciu na projekt z 

predchádzajúcich rokov, 

g) výdavky na poistenie osôb a majetku, zákonné poistenie vozidla, havarijné poistenie vozidla,  

h) poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,  

i) výdavky na nákup pozemkov, nehnuteľností a ich rekonštrukcia,   

j) výdavky na obstaranie, opravu a údržbu dopravných prostriedkov a dopravných zariadení,  

k) výdavky vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku,  

l) osobné výdavky (mzdové výdavky na zamestnancov príjemcu realizujúcich aktivity projektu 

na základe pracovnoprávnych vzťahov alebo obdobných pracovných vzťahov vrátane 

zamestnancov na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru a pod.), ktoré 

vznikli a/alebo boli uhradené príjemcom po 31.12.2022, odmeny a ich rôzne formy, ostatné 

mzdové výdavky netýkajúce sa výlučne projektu, 

m) výdavky na úhradu dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorá je návratná žiadateľovi akýmkoľvek 

spôsobom, a to aj v prípade, ak ju príjemca v skutočnosti nezíska späť, 

n) výdavky súvisiace s propagáciou a marketingom príjemcu (okrem propagácie zrealizovaných 

aktivít projektu), 

o) výdavky na nákup kolkov a cenín, 

p) výdavky na nemocenské dávky hradené zo strany Sociálnej poisťovne, 

q) výdavky na odstupné a odchodné, 

r) výdavky na štipendiá, 

s) odmeny dobrovoľníkom podľa osobitného predpisu, 

t) kapitálové výdavky. 

6. Oprávnené výdavky sú bežné výdavky pre všetky aktivity podľa časti 5 výzvy. Ide hlavne o: 

- výdavky na zamestnancov - hrubá mzda a odvody hradené zamestnávateľom na základe 

pracovnoprávnych vzťahov alebo obdobných pracovných vzťahov vrátane zamestnancov na 
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základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru (oprávnenosť do 31.12.2022, viď. časť 

A2 ods. 5 tejto Príručky), pričom v prípade trvalého pracovného pomeru je z poskytnutej dotácie 

možné financovať mzdové výdavky tých osôb, ktoré pracujú výlučne na realizácii aktivít 

projektu.  

- cestovné náhrady2), 

- prevádzkové výdavky vzťahujúce sa výlučne na projekt, 

- výdavky na vybavenie a materiál (s výnimkou dlhodobého hmotného a nehmotného majetku), 

- výdavky na marketing vzťahujúci sa výlučne na projekt, 

- výdavky vyplývajúce z externých zmlúv (t. j. subdodávky, externé služby, a pod.).  

7. Oprávnené výdavky môžu byť preplatené len jedenkrát, t. j. výdavky sa nesmú prekrývať s 

oprávnenými výdavkami hradenými z vlastných finančných zdrojov príjemcu alebo z iných zdrojov 

financovania. 

8. Posúdenie oprávnenosti výdavku podľa všeobecných kritérií oprávnenosti výdavkov je na 

konečnom rozhodnutí ministerstva. 

A.4 OPRÁVNENOSŤ MIESTA REALIZÁCIE PROJEKTU 

Oprávneným miestom realizácie aktivít projektu je celé územie SR. 

B. PREDKLADANIE ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

B.1 POSTUP PRI PREDKLADANÍ ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

1. Žiadateľ predkladá žiadosť spolu s jej povinnými prílohami podľa časti 9 výzvy na predpísaných 

formulároch v slovenskom jazyku.  

2. Údaje v žiadosti a vo všetkých prílohách musia byť vyplnené vo všetkých bodoch presne podľa 

inštrukcií v predpísaných formulároch úplne, presne, jednoznačne  a zrozumiteľne. 

3. Formulár žiadosti je uvedený v prílohe č. 1 výzvy. Žiadateľ konvertuje žiadosť a jej prílohy do 

formátu *.pdf a podpisuje ju kvalifikovaným elektronickým podpisom štatutárneho orgánu 

žiadateľa resp. oprávnenej osoby žiadateľa. Upozorňujeme žiadateľa, že dokumenty k podaniu vo 

formáte *.pdf podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom nie je možné nahradiť scanom 

podpísaného listinného dokumentu! 

4. Povinnými prílohami žiadosti sú: 

a) Popis projektu, 

b) Štruktúrovaný rozpočet projektu, 

c)  Čestné vyhlásenie žiadateľa k predloženej žiadosti o poskytnutie dotácie, 

d)  Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc. 

5. Žiadosť a jej prílohy musia byť jednotlivo podpísané štatutárnym  orgánom alebo oprávnenou 

osobou žiadateľa3) kvalifikovaným elektronickým podpisom a predložené vo formáte *.pdf 

                                                           
2) Cestovné náhrady sú oprávnené len do výšky určenej zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení 

neskorších predpisov. 
3) Pre oprávnenú osobu je potrebné predložiť plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom štatutárneho orgánu 

žiadateľa, v zmysle ktorého je osoba oprávnená konať v mene spoločnosti. Plnomocenstvo musí obsahovať rozsah 

oprávnenia osoby.  



                                                                                                                        
 
                                                                                                                     Príloha č. 3 výzvy č. SDA 2/2022 

Strana 8 z 19 
 

prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy4). Predmet podania je potrebné označiť 

ako „Žiadosť o poskytnutie dotácie SDA 2/2022 názov žiadateľa“. 

 

C. FORMÁLNA KONTROLA A VYHODNOTENIE ŽIADOSTÍ 

 

C.1 FORMÁLNA KONTROLA ŽIADOSTÍ 

1. Po doručení žiadosti ministerstvo overí splnenie podmienky doručenia žiadosti včas a vo forme 

určenej ministerstvom vo výzve. 

2. V prípade, ak žiadosť nebola doručená včas a vo forme určenej vo výzve, ministerstvo zašle tomuto 

žiadateľovi e-mailom oznámenie o zamietnutí žiadosti. 

3. Ministerstvo zaeviduje žiadosti, ktoré boli doručené včas a vo forme určenej vo výzve, a overí 

požiadavku úplnosti (žiadosť a jej prílohy sú podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom 

štatutárneho zástupcu alebo oprávnenej osoby žiadateľa, zaslané vo formáte *.pdf a vyplnené v 

zmysle požiadaviek určených v samotných prílohách vo všetkých častiach presne, jednoznačne a 

zrozumiteľne). 

4. Ministerstvo overí u žiadateľa splnenie podmienok podľa § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy), § 4 ods. 2 zákona o poskytovaní dotácií 

a podľa schémy. Spôsob overenia podmienok je uvedený v prílohe 1.3 a 1.4 výzvy. 

5. Ak predložená žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti alebo prílohy, ministerstvo v súlade s § 5 

ods. 5  zákona o poskytovaní dotácií do desiatich kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti 

vyzve žiadateľa, aby ju doplnil. Ak žiadateľ výzve na doplnenie žiadosti v určenej lehote nevyhovie, 

ministerstvo žiadosť zamietne. Ministerstvo je oprávnené v čase vyhodnocovania žiadostí požadovať 

od žiadateľa dodatočné informácie súvisiace s oprávneným projektom. Ak aj po doplnení 

chýbajúcich náležitostí naďalej pretrvávajú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti žiadosti, na 

základe čoho nie je možné overiť splnenie niektorej z podmienok poskytnutia dotácie (určenej vo 

výzve), ministerstvo zašle tomuto žiadateľovi e-mailom oznámenie o zamietnutí žiadosti. 

6. V čase mimoriadnej situácie v SR a zároveň na základe relevantného zdôvodnenia žiadateľa v 

prípade nedodržania (omeškania) lehôt, tieto lehoty môžu byť dodatočne predĺžené alebo 

ministerstvo môže poskytnúť opakovane ďalšiu lehotu. 

7. Žiadosti, ktoré splnili podmienky formálnej kontroly v zmysle bodov 1 až 6 časti C.1 Príručky, 

postupujú do fázy odborného hodnotenia žiadostí.  

C.2 POSTUP PRI ODBORNOM VYHODNOTENÍ ŽIADOSTÍ 

1. Žiadosti sú odborne vyhodnocované členmi komisie individuálne podľa bodovaných kritérií 

stanovených v prílohe výzvy „Hodnotiace kritériá“ (príloha č. 4 výzvy), v ktorej je stanovený 

minimálny počet bodov pre odporúčanie žiadosti na schválenie. Bodované hodnotiace kritériá slúžia 

na posúdenie kvalitatívnej úrovne určitého aspektu žiadosti, umožňujú vzájomné kvalitatívne 

porovnanie a vytvorenie poradia jednotlivých schvaľovaných žiadostí. Poradie je zostavené od 

žiadosti s najvyšším počtom bodov po žiadosť s najnižším počtom bodov. 

2. Žiadosti, ktoré nedosiahli minimálny počet bodov stanovený v hodnotiacich kritériách pre 

odporúčanie žiadosti na schválenie, nebudú predmetom rokovania a nebudú ministrom schválené. 

3. Po individuálnom vyhodnotení žiadostí členmi komisie komisia zasadne, aby hlasovala 

                                                           
4) Manuál pre elektronické podanie žiadosti o dotáciu prostredníctvom elektronickej schránky na slovensko.sk 

tvorí prílohu k tejto Príručke. 
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o odporúčaní jednotlivých žiadostí na schválenie ministrom resp. neschválenie ministrom.  

4. V prípade rovnosti bodov u dvoch alebo viacerých žiadostí, ak alokácia určená vo výzve 

nepostačuje na odporúčanie na schválenie všetkých takýchto žiadostí, môže sa navrhnúť primerané 

zníženie rozpočtu projektu alebo komisia môže navrhnúť na schválenie žiadosť, ktorá bola 

doručená skôr. 

5. Ministerstvo podporí žiadosti len do výšky disponibilnej alokácie určenej vo výzve. Žiadosti, ktoré 

sa umiestnili vytvoreným poradím pod hranicou finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, 

nebudú odporúčané na schválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na 

výzvu. Žiadosti, ktoré neboli odporúčané na schválenie len z dôvodu nedostatku finančných 

prostriedkov vo výzve, môžu byť v poradí, v akom boli neschválené, zaradené do rezervného 

zoznamu. 

6. Žiadosti z rezervného zoznamu  môžu byť schválené v poradí podľa dosiahnutého bodového 

hodnotenia alebo v prípade rovnakého bodového hodnotenia podľa termínu predloženia žiadosti, 

ak: 

a) nedôjde k podpísaniu zmluvy o poskytnutí dotácie s úspešným žiadateľom, ktorého žiadosť 

bola odporúčaná na schválenie ministrovi; 

b) počas prvých dvoch mesiacov realizácie projektu dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany 

ministerstva alebo príjemcu; 

a z uvedených dôvodov budú k dispozícii dodatočné finančné prostriedky.  

7. O poskytnutí dotácie rozhoduje minister. 

8. Ministerstvo zverejnení na svojom webovom sídle zoznam schválených žiadostí a neschválených 

žiadostí podľa § 7 ods. 1 písm. d) a e) zákona o poskytnutí dotácií, t.j. do 30 dní odo dňa schválenia 

alebo neschválenia žiadosti ministrom. 

9. Po schválení dotácie zabezpečí ministerstvo prípravu a podpis zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

10. Ak komisia navrhne zníženie požadovanej výšky dotácie, ministerstvo vyzve žiadateľa k úprave 

rozpočtu. Pri úprave rozpočtu platia tieto pravidlá: 

a) nie je prípustné doplniť rozpočet o nákladovú položku, ktorú projekt neobsahuje, 

b) nie je prípustné doplniť rozpočet o nákladovú položku, ktorá komisiou nebola schválená, 

c) nie je prípustné prekročiť výšku nákladovej položky uvedenú v rozpočte projektu a výšku 

nákladovej položky upravenú komisiou, to neplatí v prípade potreby úpravy formálnych 

nedostatkov v pôvodnom rozpočte na základe odporúčania gestora,  

d) je prípustné znížiť výšku vybranej schválenej nákladovej položky alebo vypustiť nákladovú 

položku, 

e) položky uvedené v rozpočte a ich výška budú záväzné pri vyúčtovaní projektu. 

D. POSTUP PRI SCHVÁLENÍ ŽIADOSTI 

1. Na základe skutočností zistených v rámci formálnej kontroly a odborného vyhodnotenia žiadostí 

ministerstvo zašle žiadateľovi e-mailom:  

a) oznámenie o schválení žiadosti,  

b) oznámenie o neschválení žiadosti. 

2. Oznámením o schválení žiadosti ministerstvo konštatuje splnenie všetkých podmienok stanovených 

vo výzve a zároveň deklaruje dostatok finančných prostriedkov na financovanie schváleného 

projektu na základe alokácie určenej vo výzve. 
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3. Oznámením o neschválení žiadosti ministerstvo konštatuje nesplnenie jednej alebo viacerých 

podmienok stanovených vo výzve. Oznámenie o neschválení žiadosti ministerstvo zasiela v tej fáze 

konania o žiadosti, kedy je preukázané, že žiadosť nespĺňa jednu alebo viaceré podmienky alebo ak 

na schválenie žiadosti nie je dostatok finančných prostriedkov určených vo výzve. 

4. Ministerstvo zabezpečí zaslanie oznámenia o schválení alebo neschválení žiadosti, ktorá bola 

predmetom schvaľovacieho procesu spravidla v termíne spravidla do 40 pracovných dní odo dňa 

uzavretia výzvy. 

5. Ministerstvo si vyhradzuje právo predĺženia lehoty na oznámenie o výsledku vyhodnotenia v 

prípadoch, kedy nie je možné ukončiť vyhodnotenie o žiadosti v určenej lehote. Informáciu o 

predĺžení lehoty zašle ministerstvo žiadateľovi. 

6. Ministerstvo je oprávnené využiť rezervný zoznam, t. j. zmeniť rozhodnutie o neschválení žiadosti, 

ktoré bolo vydané výlučne z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a 

rozhodnúť o schválení žiadosti za podmienok definovaných vo výzve. 

D.1 NÁMIETKY 

1. Námietky umožňujú žiadateľovi v procese vyhodnocovania žiadosti domáhať sa nápravy, ak sa 

domnieva, že boli porušené ustanovenia zákona a/alebo bolo nesprávne zistené nesplnenie 

podmienok uvedených vo výzve. 

2. Žiadateľ je oprávnený vzniesť námietky proti posúdeniu nesplnenia podmienok. Námietky musia byť 

doručené ministerstvu v písomnej forme a musia byť riadne odôvodnené. Na námietky, ktoré nie sú 

odôvodnené sa neprihliada.  

3. Námietky žiadateľ podáva do 6 pracovných dní od doručenia oznámenia o neschválení žiadosti alebo 

zamietnutí žiadosti. 

4. V prípade opodstatnených námietok môže do 10 pracovných dní od ich doručenia ministerstvo 

v plnom rozsahu vyhovieť. 

5. Ak ministerstvo nevyhovie v plnom rozsahu, v lehote do 8 pracovných dní od ich doručenia 

predkladá námietky na rozhodnutie štatutárnemu orgánu ministerstva. Štatutárny orgán ministerstva 

o námietkach rozhodne v lehote do 10 pracovných dní odkedy mu boli námietky predložené (možné 

predĺženie lehoty v odôvodnených prípadoch najviac o ďalších 15 pracovných dní).  

6. Proti rozhodnutiu o námietkach nemožno podať opravný prostriedok.  

7. Ministerstvo môže na základe vlastného podnetu alebo iného podnetu, ktorý si ministerstvo osvojí, 

opätovne preveriť aj oznámenie o schválení žiadosti. 

E. ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 

1. Cieľom procesu uzavretia zmluvy o poskytnutí dotácie pre schválené žiadosti je vytvorenie právneho 

základu pre čerpanie účelovo viazaných prostriedkov z verejných zdrojov, alokovaných pre 

realizáciu opatrení Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019-2022. 

2. Návrh zmluvy sa predkladá žiadateľovi e-mailom, ktorému bolo oznámené schválenie žiadosti. 

3. Zmluva o poskytnutí dotácie sa uzatvára medzi dvoma zmluvnými stranami (poskytovateľom a 

príjemcom) podľa zákona  o poskytovaní dotácií a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy.  
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4. Právny nárok na poskytnutie dotácie vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie. 

Poskytnutie dotácie na základe zmluvy o poskytnutí dotácie je viazané na splnenie podmienok 

určených v zmluve.  

5. Zmluva o poskytnutí dotácie upravuje zmluvné podmienky, práva a povinnosti príjemcu 

a ministerstva ako poskytovateľa pri poskytnutí dotácie a realizácii projektu.  

6. Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie ministerstvo zverejňuje na webovom sídle 

https://www.mirri.gov.sk/ a www.challenge.gov.sk. V prípade zmeny vzoru zmluvy o poskytnutí 

dotácie zverejnenom na webovom sídle ministerstva, ministerstvo nahradí zverejnený vzor zmluvy 

o poskytnutí dotácie novou verziou. Informáciu o zverejnení nového vzoru zverejní ministerstvo na 

svojom webovom sídle.   

7. Budúci príjemca poskytne ministerstvu potrebnú súčinnosť v rozsahu potrebnom na uzavretie 

zmluvy o poskytnutí dotácie. Bez poskytnutia súčinnosti zo strany budúceho príjemcu nemôže dôjsť 

k uzavretiu zmluvy. 

8. Na základe doručeného oznámenia o schválení žiadosti žiadateľ zasiela údaje potrebné k vyplneniu 

zmluvy o poskytnutí dotácie, napr. identifikačné údaje prijímateľa, číslo účtu, IČO, DIČ, v prípade 

zvolenia si splnomocnených zástupcov aj ich plnomocenstvá, kontaktné údaje osôb určených pre 

komunikáciu pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí dotácie (e-mail, tel. č.) a pod. Oznámenie 

o schválení žiadosti obsahuje lehotu na zaslanie predmetných informácií potrebných na doplnenie do 

zmluvy o poskytnutí dotácie. Po doplnení údajov do zmluvy o poskytnutí dotácie ministerstvom zašle 

ministerstvo návrh zmluvy o poskytnutí dotácie žiadateľovi e-mailom na kontrolu s uvedením lehoty 

na odsúhlasenie. 

9. Ministerstvo poskytne žiadateľovi lehotu na prijatie návrhu na uzavretie zmluvy o poskytnutí dotácie 

najmenej 5 pracovných dní. Príjemca zabezpečí podpísanie zmluvy o poskytnutí dotácie. Ak zmluva 

o poskytnutí dotácie je podpísaná splnomocneným zástupcom štatutárneho orgánu žiadateľa, 

ministerstvo zabezpečí overenie tohto splnomocnenia. Ministerstvo overí, či osoba, podpisujúca 

zmluvu o poskytnutí dotácie je oprávnená na konanie v mene žiadateľa pri uzavretí zmluvy o 

poskytnutí dotácie, ak oprávnenie na uzavretie zmluvy o poskytnutí dotácie jednoznačne nevyplýva 

z povahy postavenia tejto osoby (overenie sa týka najmä starostov, primátorov, predsedov združení). 

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 poskytnutí 

dotácie. 

10. Návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí dotácie zaniká dňom uplynutia lehoty, ktorá bola v návrhu 

na uzavretie zmluvy o poskytnutí dotácie určená na jeho prijatie alebo doručením písomného prejavu 

žiadateľa o odmietnutí návrhu na uzavretie zmluvy o poskytnutí dotácie ministerstvom. Zánik návrhu 

na uzavretie zmluvy o poskytnutí dotácie nezakladá dôvod na zmenu rozhodnutia o schválení žiadosti 

a nepredstavuje automaticky prekážku pre zaslanie nového návrhu na uzavretie zmluvy o poskytnutí 

dotácie. 

11. V čase mimoriadnej situácie v SR a na základe odôvodnenej písomnej (listom, elektronicky) 

požiadavky žiadateľa, ministerstvo môže poskytnutú lehotu na prijatie návrhu na uzavretie zmluvy 

o poskytnutí dotácie primerane predĺžiť. 

12. Žiadateľ zabezpečí po podpise zmluvy o poskytnutí dotácie zaslanie 4 rovnopisov ministerstvu, a po 

podpísaní zmluvy o poskytnutí dotácie štatutárnym orgánom ministerstvo zasiela 1 rovnopis 

žiadateľovi.  

13. Zmluva o poskytnutí dotácie nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia ministerstvom v Centrálnom registri zmlúv. Prvé 

https://www.mirri.gov.sk/
http://www.challenge.gov.sk/
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zverejnenie zmluvy o poskytnutí dotácie zabezpečí ministerstvo a o dátume zverejnenia zmluvy o 

poskytnutí dotácie informuje príjemcu, týmto nie je dotknutá povinnosť zverejňovania druhou 

zmluvnou stranou, ak je osobou povinnou zverejňovať zmluvu.  

14. Ministerstvo informuje žiadateľov o predpokladanej lehote na celý proces uzavretia zmluvy 

o poskytnutí dotácie, od oznámenia o schválení po jej zverejnenie v centrálnom registri zmlúv. 

15. Nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie začína proces implementácie projektu 

príjemcom.  

F. INFORMOVANIE, KOMUNIKÁCIA A VIDITEĽNOSŤ DOTÁCIE 

1. Proces informovania verejnosti pozostáva z poskytovania priebežných informácií potenciálnym 

žiadateľom prostredníctvom nasledujúcich „informačných kanálov“: 

Tabuľka č. 1 

Organizácia 
Názov informačného 

kanála 

Kontaktná e-mailová 

adresa 

Ministerstvo investícií, 

regionálneho rozvoja a 

informatizácie Slovenskej 

republiky 

Sekcia digitálnej agendy 

www.mirri.gov.sk  

challenge@mirri.gov.sk  
www.challenge.gov.sk  

Sociálne siete MIRRI 

SR – Instagram, 

Facebook a LinkedIn 

 

2. Záväzné informácie sú žiadateľom a príjemcom poskytované v písomnej forme (tzn. v listinnej 

podobe, alebo elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy v súlade so zákonom 

o e-Governmente5) alebo e-mailom. V prípade, že žiadateľovi/príjemcovi budú odpovede poskytnuté 

telefonicky alebo osobne ústnou formou a pokiaľ neboli spracované pracovníkom ministerstva do 

písomnej podoby, nebude možné ich považovať za záväzné. 

3. Často kladené otázky žiadateľov všeobecného charakteru spolu s príslušnými odpoveďami môžu byť 

zverejňované na https://www.mirri.gov.sk/ a www.challenge.gov.sk.  

4. Písomná forma komunikácie medzi ministerstvom a žiadateľom/príjemcom sa bude uskutočňovať 

najmä prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou, 

alebo prostredníctvom doručovania do elektronickej schránky v súlade so zákonom o e-Governmente 

a zmluvou o poskytnutí dotácie. 

5. Bežná vzájomná komunikácia súvisiaca so žiadosťou, zmluvou o poskytnutí dotácie, realizáciou 

projektu môže prebiehať aj prostredníctvom e-mailu. 

6. Príjemca je povinný počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie informovať verejnosť o 

dotácii, ktorú na základe zmluvy o poskytnutí dotácie získal. Vo všetkých dokumentoch, ktoré sa 

týkajú realizácie projektu a na webovej stránke projektu a príjemcu sa uvádza vyhlásenie o 

podpore projektu z prostriedkov ministerstva a logo ministerstva.  

7. Prijatím dotácie príjemca súhlasí so zverejnením nasledovných informácií v zozname príjemcov 

(zverejnený napr. v rámci výzvy na webovom sídle (www.mirri.gov.sk a www.challenge.gov.sk 

alebo v rámci zmluvy o poskytnutí dotácie v CRZ): názov a sídlo žiadateľa; názov, ciele a stručný 

opis projektu; miesto realizácie projektu; časový rámec realizácie projektu; celkové náklady na 

projekt; výška poskytnutej dotácie; fotografie z realizácie aktivít projektu alebo z výstupov projektu. 

                                                           
5) 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). 

http://www.mirri.gov.sk/
mailto:challenge@mirri.gov.sk
http://www.challenge.gov.sk/
https://www.mirri.gov.sk/
http://www.challenge.gov.sk/
http://www.mirri.gov.sk/
http://www.challenge.gov.sk/
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Príjemca súhlasí so zverejnením a šírením uvedených údajov tiež inými spôsobmi, a to na základe 

rozhodnutia ministerstva. 

F.1 PROCES VYBAVOVANIA SŤAŽNOSTÍ 

1. Vybavovanie sťažností je upravené zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“). Informácie o spôsobe podania sťažností sú zverejnené 

na webovom sídle https://www.mirri.gov.sk/staznosti-a-peticie/index.html.  

2. Prijímanie sťažností podaných písomne zabezpečuje podateľňa. Prijímanie sťažností podaných 

telefaxom, elektronickou poštou alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy 

zabezpečuje podateľňa a referát kontroly; prijímanie sťažností podaných ústne do záznamu 

zabezpečuje referát kontroly.  

3. O prešetrení sťažnosti sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje náležitosti v zmysle § 19 zákona o 

sťažnostiach. Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia 

sťažovateľovi. 

 

Kapitola 2 Realizácia projektov 

1. Realizáciou projektu sa rozumie realizácia aktivít projektu v zmysle plánovaných a schválených 

aktivít v súlade s podmienkami uvedenými v zmluve o poskytnutí dotácie, ktoré sú podrobne 

popísane v schválenej žiadosti a v súlade s písomnou výzvou.  Zmluva o poskytnutí dotácie pokrýva 

fázu realizácie aktivít projektu a fázu po ukončení realizácie aktivít projektu.  

2. Príjemca sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia zmluvy o poskytnutí dotácie tak, aby bol projekt 

realizovaný riadne, včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri realizácii aktivít projektu s 

náležitou starostlivosťou.  

3. Práva a povinnosti príjemcu sú podrobne definované v zmluve o poskytnutí dotácie a zároveň v 

jednotlivých častiach tejto príručky podľa jednotlivých oblastí resp. v dokumentoch, na ktoré sa 

príručka odvoláva. 

4. Počas realizácie projektu príjemca komunikuje ohľadom projektu a iných záležitostí súvisiacich so 

zmluvou o poskytnutí dotácie s kontaktnou osobou na strane ministerstva, pričom kontaktné osoby 

zmluvných strán sú uvedené v zmluve o poskytnutí dotácie. V prípade personálnych zmien pri 

kontaktných osobách vo veci vzájomnej komunikácie si príjemca a ministerstvo tieto zmeny 

vzájomne oznámia. 

G. Finančné riadenie realizácie projektu 

G.1 SPÔSOB POSKYTNUTIA DOTÁCIE 

Ministerstvo poskytne dotáciu vo forme finančných prostriedkov bezhotovostným prevodom 

jednorazovo na bankový účet žiadateľa po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie. 

G.2 ÚČTY PRÍJEMCU  

Všeobecnou povinnosťou príjemcu je mať pri podpise zmluvy o poskytnutí dotácie otvorený účet, 

ktorý slúži na príjem prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie projektu. Účet je vedený 

v mene euro a číslo účtu príjemcu je uvedené v zmluve o poskytnutí dotácie. V prípade zmeny čísla 

tohto účtu je príjemca povinný oznámiť zmenu účtu ministerstvu. 

G.3 POSTUP PRI ÚHRADE VÝDAVKOV Z POSKYTNUTEJ DOTÁCIE  

https://www.mirri.gov.sk/staznosti-a-peticie/index.html
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Príjemca si môže zvoliť jeden z dvoch spôsobov, ako uhrádzať výdavky z poskytnutej dotácie:  

Prvý spôsob  

Príjemcovi je poskytnutá dotácia na osobitný účet uvedený v zmluve o poskytnutí dotácie. Následne 

si prevedie na tento účet svoje spolufinancovanie, a to buď po častiach pred úhradou každého 

výdavku, alebo si môže svoje spolufinancovanie na tento účet previesť naraz v plnej výške 

spolufinancovania projektu podľa schváleného rozpočtu projektu. Až po tomto prevode môže 

príjemca uhrádzať svoje záväzky, nesmie teda uhradiť celý výdavok z poskytnutej dotácie (ak na 

daný výdavok má uvedené v rozpočte spolufinancovanie z vlastných prostriedkov), ale musí sa vždy 

na každom výdavku podieľať aj svojím spolufinancovaním. Príjemca v rámci zúčtovania dotácie 

predloží ministerstvu výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. 

Druhý spôsob  

Príjemcovi je poskytnutá dotácia na osobitný účet. Následne príjemca uhradí svoje záväzky z dvoch 

účtov, t. j. z účtu, na ktorý mu bola poskytnutá dotácia uhradí časť výdavku a z iného účtu príjemcu 

uhradí časť výdavku vo výške svojho spolufinancovania podľa schváleného rozpočtu projektu. 

Príjemca v rámci zúčtovania dotácie predloží ministerstvu výpis z obidvoch účtov.  

G.4 ÚČTOVANIE O POSKYTNUTEJ DOTÁCII  

Príjemca vedie účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim 

trvalosť účtovných záznamov, v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov a vykonávacích predpisov. V zmysle tohto zákona každá účtovná jednotka 

účtuje buď v sústave podvojného účtovníctva alebo v sústave jednoduchého účtovníctva. V 

analytickej evidencii prijímateľ účtuje aj o jednotlivých zdrojoch financovania - ak relevantné. 

G.5 PREDLOŽENIE VYÚČTOVANIA DOTÁCIE 

1. Príjemca je povinný predložiť vyúčtovanie dotácie použitej na úhradu osobných výdavkov do 31. 

januára 2023 prostredníctvom formulára „Vyúčtovanie osobných výdavkov“ a vyúčtovanie 

dotácie použitej na úhradu ostatných bežných výdavkov prostredníctvom formulára „Záverečná 

správa k realizácii projektu“ do 28. apríla 2023. 

2. Formuláre k vyúčtovaniu vrátane všetkých príloh predloží príjemca elektronicky prostredníctvom 

Ústredného portálu verejnej správy (postup je rovnaký ako v prípade predloženia žiadosti 

o poskytnutie dotácie). Príjemca konvertuje formulár do formátu *.pdf a podpisuje ju 

kvalifikovaným elektronickým podpisom štatutárneho orgánu príjemcu resp. oprávnenej osoby 

príjemcu. Prílohy, ktoré majú elektronickú formu, sa zasielajú tiež vo formáte *.pdf podpísané 

kvalifikovaným elektronickým podpisom štatutárneho orgánu príjemcu resp. oprávnenej osoby 

príjemcu. Prílohy, ktoré majú len listinnú podobu, predloží príjemca vo forme scanu originálneho 

listinného dokumentu, pričom ho tiež podpíše kvalifikovaným elektronickým podpisom.  

3. Povinnými prílohami k Vyúčtovaniu osobných výdavkov sú: 

 pracovná zmluva/dohoda spolu s náplňou práce a platový dekrét, ak nie je mzda dohodnutá v 

zmluve/dohode, vrátane dodatkov, ak sú relevantné pre projekt; 

 výplatné pásky; 

 potvrdenie zo Sociálnej poisťovne na overenie súbehu poistných vzťahov osoby; 

 doklad o úhrade výdavkov (mzdy vrátane odvodov a preddavkov) – bankový výpis; 

 súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov (príloha 3.5 výzvy); 

 pracovný výkaz osoby (príloha 3.4 výzvy); 



                                                                                                                        
 
                                                                                                                     Príloha č. 3 výzvy č. SDA 2/2022 

Strana 15 z 19 
 

 kumulatívny mesačný výkaz práce, ak osoba má súčasne viac poistných vzťahov (príloha 3.6 

výzvy). 

 

4. Po ukončení oprávneného projektu predloží príjemca ministerstvu Záverečnú správu k realizácii 

projektu (príloha č. 3.3 výzvy). vrátane príloh (dokladov) a Informáciu o čerpaní dotácie a o 

odvedení výnosov (príloha č. 3.7 výzvy). Záverečná správa k realizácii projektu obsahuje:  

a) Vecné vyhodnotenie realizácie oprávneného projektu, ktoré musí byť vypracované tak, aby z 

neho bolo zrejmé dodržanie účelu dohodnutého v zmluve o poskytnutí dotácie, naplnenie 

merateľného ukazovateľa/ukazovateľov projektu a dosiahnutie cieľov projektu ku koncu realizácie. 

Príjemca predloží aj výstup projektu resp. uvedie odkaz na digitálny výstup projektu a 

fotodokumentáciu z realizácie projektu. 

Za plnenie merateľných ukazovateľov a ich vyhodnocovanie zodpovedá príjemca. V prípade vzniku 

odchýlky v napĺňaní merateľných ukazovateľov (nenaplnenie / prekročenie), je príjemca povinný 

uviesť príčinu vzniku tohto stavu. 

b) Finančné vyhodnotenie vypracované v súlade so zákonom o účtovníctve s predložením 

písomného prehľadu a čitateľných fotokópií dokladov preukazujúcich použitie dotácie, a to najmä: 

daňové doklady - faktúry s náležitosťami podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov, kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, objednávky, dodacie listy, 

preberacie protokoly, výpis z bankového účtu, na ktorý bola poskytnutá dotácia a z ktorého boli 

realizované úhrady, potvrdenia o výberoch z účtov, bezhotovostných platbách, prezenčné listiny 

(napr. zo školení) a pod.  

c) Písomné potvrdenie (resp. vyhlásenie) štatutárneho zástupcu príjemcu o: 

 formálnej a vecnej správnosti zúčtovania, 

 vedení účtovnej evidencie o poskytnutej dotácii v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o 

účtovníctve v znení neskorších predpisov   

 uvedení miesta, kde sa originály dokladov súvisiace s poskytnutou dotáciou u príjemcu 

nachádzajú. 

5. Ministerstvo po prijatí Vyúčtovania osobných výdavkov a Záverečnej správy k realizácii projektu 

vykoná kontrolu, ktorá zahŕňa administratívnu finančnú kontrolu a v prípade potreby aj finančnú 

kontrolu na mieste. V prípade zistenia nedostatkov, ktoré je možné odstrániť, ministerstvo vyzve 

príjemcu, aby v stanovenej lehote vyúčtovanie dotácie doplnil. Ak následne prijímateľ zašle 

vyúčtovanie dotácie a podpornú dokumentáciu druhýkrát s rovnakými nedostatkami 

identifikovanými ako pri predchádzajúcej administratívnej kontrole, nerešpektujúc pokyny 

ministerstva, ministerstvo posúdi takéto výdavky ako neoprávnené a zníži oprávnenú sumu 

výdavkov, ku ktorým príjemca ani na základe výzvy nepredložil relevantnú podpornú dokumentáciu 

preukazujúcu oprávnenosť uskutočneného výdavku. Za odstránenie nedostatkov sa nepovažuje ich 

čiastočné odstránenie. 

6. Z vykonanej administratívnej finančnej kontroly vyúčtovania dotácie resp. finančnej kontroly na 

mieste ministerstvo vypracuje návrh správy (v prípade zistenia nedostatkov) alebo správu z 

administratívnej finančnej kontroly, ktorú pošle príjemcovi elektronicky prostredníctvom 

Ústredného portálu verejnej správy. 

7. Súčasťou administratívnej finančnej kontroly vyúčtovania zo strany ministerstva je aj kontrola 

oprávnenosti deklarovaných výdavkov príjemcu. Vo vzťahu k osobným výdavkom ministerstvo 

vykoná overenie priebehu poistných vzťahov zamestnanca v Sociálnej poisťovni, a v prípade 
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zistenia súbehu viacerých poistných vzťahov u zamestnanca ministerstvo na základe predloženého 

kumulatívneho mesačného výkazu práce overí, či nebol prekročený zákonom6) stanovený limit práce 

12 hodín denne. V prípade dohody o pracovnej činnosti ministerstvo overí na základe výplatnej 

pásky resp. kumulatívneho mesačného výkazu práce, či nebol prekročený zákonom6) stanovený limit 

rozsahu práce 10 hodín týždenne, a v prípade dohody o vykonaní práce 350 hodín v kalendárnom 

roku. Na základe toho je príjemca povinný predložiť poskytovateľovi všetky požadované údaje 

nevyhnutné pre výkon overenia. Pokým ministerstvo nezíska uistenie o pravdivosti, reálnosti, 

správnosti a úplnosti  predložených dokumentov, nie je možné uznať dané výdavky za oprávnené. 

Oprávnenosť výdavkov 

V prípade osobných výdavkov je nevyhnutné, aby príjemca rešpektoval odmeňovanie jednotlivých 

pracovných pozícií (pracovný pomer alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru) s ohľadom na jeho predchádzajúcu mzdovú politiku, t. j. nie je možné akceptovať navýšenie 

a rozdielne sadzby odmeňovania za práce vykonávané mimo aktivít projektu. 

 

Niektoré z dôvodov, pre ktoré budú výdavky posúdené ako neoprávnené:   

- porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákona o verejnom obstarávaní, zákona 

o účtovníctve vrátane vykonávacích predpisov, zákona o rozpočtových pravidlách, zákonníka práce 

a ostatných právnych predpisov vzťahujúcich sa na daný typ výdavku)  

- nedodržanie podmienok poskytnutia dotácie (napr. porušenie podmienok zmluvy, odmietnutie 

finančnej kontroly na mieste, nepredloženie dokumentácie k projektu preukazujúcej reálnosť, 

správnosť a oprávnenosť výdavkov, nenaplnenie merateľného ukazovateľa/ukazovateľov na 

najmenej 85 %, nedodržanie podmienky spolufinancovania príjemcom, duplicita poskytnutia 

pomoci na totožné výdavky, realizovanie aktivity v rozpore so zmluvou) alebo preukázaný podvod 

(napr. falošné dokumenty, fiktívne činnosti) alebo 

- iné dôvody (napr. nepredloženie úplnej podpornej dokumentácie, neodstránenie odstrániteľných 

nedostatkov identifikovaných ministerstvom v rámci administratívnej finančnej kontroly 

vyúčtovania dotácie na základe výzvy ministerstva v termíne určenom vo výzve). 

8. Nepoužité finančné prostriedky vyplývajúce zo zúčtovania dotácie vráti príjemca ministerstvu 

v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie. 

9. Výnosy z poskytnutej dotácie (úroky) sú v zmysle zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy príjmom štátneho rozpočtu. Príjemca je povinný vždy odviesť výnosy z poskytnutej 

dotácie v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie (príloha č. 3.7 výzvy). 

 

H. Zmeny projektu v priebehu realizácie projektu 

1. Pod zmenou projektu sa rozumie zmena práv, povinností a iných skutočností, resp. údajov 

definovaných zmluvou o poskytnutí dotácie. Akceptovateľné sú len také zmeny projektu, ktoré 

zabezpečia dosiahnutie naplnenia cieľov projektu, a to bez porušenia (nesplnenia) podmienok 

poskytnutia dotácie, zmeny výsledku hodnotenia projektu, v dôsledku čoho by projekt nebol 

schválený, či neprípustné ovplyvnenie realizácie aktivít projektu oproti schválenému stavu v čase 

schválenia žiadosti o poskytnutie dotácie, t. j.  rozlišujeme tieto typy prípustných zmien: 

- formálna zmena, 

                                                           
6) Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 
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- zmena v  projekte, 

2. K neprípustným zmenám patrí predĺženie realizácie projektu, zníženie pomeru celkového 

spolufinancovania, zmena cieľov projektu, zníženie niektorého z merateľných ukazovateľov 

projektu o viac ako 50 %. 

3. Formálna zmena je zmena, ktorá vecne neovplyvňuje spôsob realizácie aktivít projektu, rozpočet 

projektu a nemá priamy súvis s dosahovaním výstupov a výsledkov projektu; nepodlieha schváleniu 

zo strany ministerstva, ale ministerstvo ju berie na vedomie po oznámení zmeny zo strany príjemcu. 

Poskytovateľ aj príjemca sú vo vzťahu k formálnym zmenám viazaní informačnou povinnosťou.  

4. Príjemca je povinný oznámiť uvedenú zmenu ministerstvu elektronicky prostredníctvom 

Ústredného portálu verejnej správy a v oznámení uviesť príčiny formálnej zmeny a predložiť 

podpornú dokumentáciu (ak relevantné), z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného alebo 

iného registra, rozhodnutie príjemcu, odkaz na príslušný právny predpis a pod.  

Príjemca je povinný ministerstvu predložiť elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej 

správy:  

 v prípade zmeny obchodného mena alebo sídla príjemcu – kópiu výpisu z obchodného alebo 

iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže. Zmena sídla v žiadnom prípade nesmie zahŕňať 

zmenu (presun) miesta realizácie projektu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené v príslušnej 

výzve;  

 v prípade zmeny štatutárneho orgánu príjemcu – kópiu dokumentu, ktorým sa táto zmena 

preukáže:  

 v rámci súkromného/neziskového sektora je potrebné doručiť originál alebo úradne osvedčenú 

kópiu rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať 

a menovať štatutárny orgán spolu s originálom podpisového vzoru každej novej osoby, ktorá je 

štatutárnym orgánom s úradne osvedčeným podpisom. Zároveň je potrebné predložiť súhlas pre 

poskytnutie výpisu z registra trestov, resp. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace;  

 v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu – v elektronickej podobe je potrebné 

predložiť listinu, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi 

a listinu nového plnomocenstva pre nového zástupcu s úradne osvedčenými podpismi 

splnomocniteľa aj splnomocnenca v prípade, ak splnomocní zástupcu na všetky potrebné a 

súvisiace právne kroky a úkony (resp. na ich časť) vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí dotácie. 

Originály alebo úradne osvedčené listiny vyhotovenej dokumentácie uchováva prijímateľ u seba;  

 v prípade zmeny kontaktných údajov príjemcu – postačuje e-mailové oznámenie o zmene s 

uvedením zmeny;  

 v prípade zmeny čísla účtu určeného na príjem dotácie – v elektronickej podobe predložiť 

dokumentáciu preukazujúcu vlastníctvo účtov príjemcom, t. j. zmluvu o zriadení bankového účtu 

alebo potvrdenie o vedení účtu v banke.  

5. Formálne zmeny, ktoré majú vplyv na zmluvu o poskytnuté dotácie, budú zapracované do zmluvy 

o poskytnutí dotácie pred schválením vyúčtovania dotácie. O vzatí na vedomie formálnej zmeny 

bude príjemca informovaný elektronicky, vo výnimočných prípadoch listinne. 

6. Príjemca je povinný požiadať o zmenu v  projekte, ktorá predstavuje zmenu, ktorá je vyššia ako 15 

% v rámci jednotlivých položiek štruktúrovaného rozpočtu projektu, zvýšenie počtu jednotiek 

niektorého výdavku alebo zníženie niektorého z merateľných ukazovateľov projektu, zaslaním 

formulára „Žiadosť o zmenu v projekte“ prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.  

7. V prípade zníženia/nenaplnenia merateľného ukazovateľa/ukazovateľov o viac ako 15 % a menej 

ako 50 % oproti hodnote, ku ktorej sa príjemca dotácie zaviazal v popise projektu, výška poskytnutej 

dotácie sa zníži priamo úmerne, tzn. v prislúchajúcej výške budú výdavky hradené z dotácie 

posúdené ako neoprávnené výdavky.  
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8. Zníženie/nenaplnenie merateľného ukazovateľa o viac ako 50 % oproti hodnote, ku ktorej sa 

príjemca dotácie zaviazal v popise projektu, predstavuje nedosiahnutie cieľov projektu a má za 

následok, že príjemca musí vrátiť celú sumu poskytnutej dotácie ministerstvu. 

9. V prípadoch, keď príjemca zvolil viac ako jeden merateľný ukazovateľ, pričom aspoň jeden z nich 

nedosiahol hodnotu 85%,  zníženie oprávnených výdavkov hradených z poskytnutej dotácie sa 

vypočíta na základe celkovej dosiahnutej úrovne merateľných ukazovateľov, vypočítanej ako 

aritmetický priemer dosiahnutých úrovní merateľných ukazovateľov prislúchajúcich jednotlivým 

relevantným merateľným ukazovateľom. 

10. Zmenové konanie predstavuje proces posúdenia a schvaľovania zmeny v projekte. Ministerstvo je 

oprávnené požadovať od príjemcu poskytnutie informácií, vysvetlení a dokumentácie, alebo iného 

druhu súčinnosti, ktoré považuje za potrebné na posúdenie predloženej žiadosti o vykonanie zmeny 

projektu, resp. písomného oznámenia o zmene projektu a príjemca je povinný túto súčinnosť 

poskytnúť.  

11. Výstupom zmenového konania je oznámenie o akceptovaní navrhnutej zmeny v projekte alebo 

oznámenie o neakceptovaní navrhnutej zmeny v projekte prostredníctvom Ústredného portálu 

verejnej správy. 

 

I. Ukončenie projektu 

Ukončenie projektu predstavuje ukončenie realizácie aktivít projektu tzv. fyzickej realizácie projektu  

a finančné ukončenie projektu. Záverečný termín pre ukončenie realizácie aktivít projektu je 31.3.2023 

(okrem osobných výdavkov, ktoré je potrebné uhradiť do 31. decembra 2022 a vyúčtovať do 31. januára 

2023).  

Realizácia aktivít projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy prijímateľ kumulatívne 

splnil všetky ciele, ktoré boli schválené v rámci žiadosti v Popise projektu.  

Finančné ukončenie projektu nastane dňom, kedy sú kumulatívne splnené nasledovné podmienky: 

- po zrealizovaní všetkých aktivít v rámci realizácie aktivít projektu príjemca uhradil všetky 

oprávnené výdavky, ktoré sú premietnuté do účtovníctva príjemcu (bežné výdavky s výnimkou 

osobných výdavkov musia byť uhradené do 31.3.2023); 

- príjemca predložil ministerstvu vyúčtovanie osobných výdavkov a záverečnú správu k realizácii 

projektu vrátane príloh; 

- príjemcovi bola doručená správa o administratívnej kontrole (vyúčtovania dotácie); 

- príjemca vrátil finančné prostriedky v prípade ak: 

o nevyčerpal poskytnutú dotáciu do 100%; 

o mu vznikli výnosy z poskytnutej dotácie; 

o porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí dotácie a nesplnenie týchto povinností je 

spojené s povinnosťou vrátenia finančných prostriedkov. 
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