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1 Úvod 

Cieľom tohto usmernenia Riadiaceho orgánu pre operačný program Efektívna 

verejná správa (ďalej aj „RO pre OP EVS“) je stanoviť jednotný výklad a spoločné 

postupy k vybraným aspektom implementácie dopytovo – orientovaných projektov 

(ďalej aj „DOP“) v rámci operačného programu Efektívna verejná správa 

a to najmä v uvedených oblastiach: 

A.) nastavenia podmienok a inštrukcie pre prijímateľov o nenávratný 

finančný príspevok z Operačného programu Efektívna verejná správa (ďalej 
len „Prijímateľ“) ohľadom uplatňovania definície pojmu „účastník projektu“ 

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 
z  17. decembri 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia 

Rady (ES) č. 1081/2006 a  nástroja pre zber údajov o účastníkoch tzv. Karty 
účastníka pri organizovaní zhromaždení, stretnutí za účelom verejných 
diskusií, poskytovania informácií obyvateľom, subjektom verejnej správy  

s cieľom participácie na tvorbe lepších verejných politík; 
 

B.) výkladu a uplatňovania podmienky poskytnutia príspevku č. 2.9.5 

„Časová oprávnenosť realizácie projektu“ výziev „Občianska informovanosť  
a participácia“ (OPEVS_DOP-PO1-SC1.1-2017-4 až 6) a „Tvorba lepšej 
verejnej politiky“ (OPEVS_DOP-PO1-SC1.1-2017-1 až 3) vo fáze 

implementácie projektu; 
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2 Výklad a definície pojmov  

2.1 Pojem „účastník projektu“ vo vzťahu k oprávneným aktivitám 

projektov z vyzvaní na DOP 

Účastníci sú osoby, ktoré priamo využívajú intervenciu ESF, ktoré možno 

identifikovať na základe ich charakteristiky a možno si vyžiadať ich charakteristiku 

a pre ktoré sú vyhradené špecifické výdavky. (Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013). 

V zmysle prílohy D usmernenia EK Monitorovanie a hodnotenie politiky súdržnosti 

EÚ sa za účastníka projektu nepovažujú osoby, ktoré sa zúčastňujú na aktivitách 

s  tzv. otvorenými dverami alebo ktoré využívajú neformalizované elektronické 

služby. V tomto prípade neprichádza podpora ako cielená na priamy prospech 

vybraných identifikovaných jednotlivcov. To znamená, že je ponúkaná širšej 

verejnosti. 

V prípade projektov na základe výziev pre DOP sa predpokladajú tieto aktivity, 

ktoré na základe oprávnených aktivít vyzvaní predpokladajú zapojenie osôb: 

 prehĺbenie informovanosti a informovaného rozhodovania občanov v 
témach, ktoré sa ich týkajú 

 podpora verejných diskusií a zapájania širšej verejnosti do odbornej 
diskusie, zvyšovanie kvality verejnej diskusie o verejných politikách, 
podpora odborných podujatí na tému reforma verejnej správy 

 podpora otvorených dát – vzdelávanie verejnosti o prístupe k informáciám, 
šírenie povedomia o projektoch otvorených dát 

 

RO pre OP EVS vyhodnotilo, že osoby prítomné na konkrétnej aktivite/činnosti 

projektu, ktorá je v súlade s vyššie vymedzenými charakteristikami aktivity, nie 

sú účastníkmi projektu a preto sa na nich nevzťahuje povinnosť zberu 

údajov cez Kartu účastníka.  

Zdôvodnenie: 

Vyzvania na DOP vo všeobecnosti sú zamerané na subjekty (MNO v prepojení na 

inštitúcie verejnej správy) s cieľom zlepšiť vykonávanie verejnej správy. 

Poskytovanie informácií obyvateľom ako prijímateľom služieb verejnej správy sú 

nástrojom ako dosiahnuť ich participáciu na správe štátu a v konečnom dôsledku 

zlepšenie verejných služieb, ktorých sú prijímateľom spoločne s inými osobami. To 

znamená, že vyzvania nie sú zamerané na podporu konkrétnej cieľovej skupiny a 

poskytovanie informácií nemá priamy vzdelávací charakter s cieľom zlepšiť 

postavenie vymedzenej cieľovej skupiny, ale je len nástrojom na zlepšenie kvality 

podnetov zo strany verejnosti.  

To platí aj pre projekty s merateľným ukazovateľom P0717 Počet osôb cieľovej 

skupiny zapojených do projektu, ktorého definícia  je postavená na osobách 

cieľovej skupiny zapojených do projektu, v prípade, že je v súlade so zdôvodnením 
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uvedeným vyššie. V tejto súvislosti RO pre OP EVS upozorňuje, že predchádzajúca 

veta nezbavuje žiadnym spôsobom Prijímateľa povinnosti naplniť stanovenú 

hodnotu uvedeného ukazovateľa preukázateľným spôsobom podľa požiadaviek RO 

pre OP EVS (napr. fotodokumentácia, prezenčná listina a podobne). 

Pravidlá uvedené v tomto usmernení v kapitole 2.1 majú charakter výkladu,  sú 

platné všeobecne a nie sú viazané účinnosťou usmernenia. Pre postup prijímateľov 

pri implementácii dotknutých projektov sú tieto pravidlá záväzné dňom účinnosti 

tohto usmernenia. 

 

2.2 Výklad a uplatňovanie časovej oprávnenosti realizácie projektu 

v rámci DOP  

Definície časovej oprávnenosti realizácie projektu: 

I. Definícia podmienky poskytnutia príspevku č. 2.9.5 „Časová oprávnenosť 

realizácie projektu“: 
 
Žiadateľ v spolupráci s partnerom/-mi (ak je relevantné) je povinný predložiť 

ŽoNFP s harmonogramom realizácie aktivít maximálne v rozsahu 24 

mesiacov pre realizáciu hlavných aktivít (zodpovedajúcich realizácii 

odborných častí oprávnených aktivít projektu podľa časti 2.3.1 výzvy) 

a maximálne 3 mesiace na realizáciu oprávnených aktivít na 

administratívne a finančné ukončenie projektu. 

Celková dĺžka realizácie oprávnených aktivít projektu môže 

dosiahnuť potom maximálne 27 mesiacov. 

Prípadné zmeny obdobia realizácie aktivít projektu počas jeho 

implementácie musia byť, okrem iného, v súlade s článkom 65 všeobecného 

nariadenia a podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že musia 

byť dostatočne zdôvodnené a schválené poskytovateľom v súlade 

s procesom pre zmeny zmluvy. Takéto predĺženie realizácie projektu 

neznamená porušenie tejto podmienky poskytnutia ako je definovaná 

vyššie.  

Maximálna dĺžka realizácie projektu: 36 mesiacov od nadobudnutia 

účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.  

Oprávnené obdobie realizácie aktivít projektu sa začína najskôr v deň 

nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a trvá najneskôr do 

ukončenia realizácie oprávnených aktivít projektu v súlade s predchádzajúco 

vetou, avšak nie neskôr ako do 31.12.2023. 

II. Definícia ukončenej operácie podľa čl. 2 „Vymedzenie pojmov“ Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, 
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho 
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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: 

 

Ukončená operácia je operácia, ktorá bola fyzicky ukončená alebo plne 

vykonaná a všetky s ňou súvisiace platby boli uhradené prijímateľmi a 

prijímateľom bol vyplatený príslušný verejný príspevok. 

III. Definícia pojmov realizácie a ukončenia projektu podľa čl. 1 

„Všeobecné ustanovenia“ Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „Zmluvy 

o poskytnutí NFP“): 
 
Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie 

Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém 

riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov - programové 

obdobie 2014 - 2020 a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa 

Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) 

– nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých aktivít v rámci realizácie 

aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:  

a) prijímateľ uhradil všetky oprávnené výdavky všetkým svojím 

dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva prijímateľa 
v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok 

stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a 
b) prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP. 

 

Realizácia projektu je obdobie od začatia realizácie hlavných aktivít 

projektu až po finančné ukončenie projektu. 

 

Realizácia aktivít projektu je realizácia všetkých hlavných 

ako aj podporných aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; 

uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, 

ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku realizácie aktivít projektu bez ohľadu 

na časový faktor; 

 

Realizácia hlavných aktivít Projektu zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej 

realizácie projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého prijímateľ realizuje 

jednotlivé hlavné aktivity projektu od začatia realizácie hlavných aktivít 

projektu do ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu. Maximálna doba 

realizácie hlavných aktivít projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu 

stanovenému vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP, pričom za žiadnych 

okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 

všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023; 
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Záväzný výklad RO pre OP EVS k implementácii projektu v súlade 

s definovanou podmienkou poskytnutia príspevku č. 2.9.5 „Časová 

oprávnenosť realizácie projektu“ výziev na DOP: 

I. V rámci DOP implementovaných v režime zjednodušeného 
vykazovania výdavkov sú projekty implementované výhradne 
prostredníctvom hlavnej aktivity alebo hlavných aktivít! 

 
II. Celková časová oprávnenosť projektu zodpovedá realizácii aktivít projektu 

podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a tá je v rámci zjednodušeného vykazovania 
výdavkov rovná realizácii hlavných aktivít projektu podľa Zmluvy 
o poskytnutí NFP.  

 
III. Maximálna doba realizácie (hlavných) aktivít projektu môže byť 

v súlade s definovanou podmienkou poskytnutia príspevku č. 2.9.5 výziev 
na DOP 36 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
NFP. V uvedenej lehote musí prijímateľ (v relevantných prípadoch 

aj partner/-i) ukončiť v rámci realizácie hlavnej aktivity (alebo hlavných 
aktivít, resp. najneskoršej z hlavných aktivít) všetky činnosti súvisiace 

s vecnou (odbornou) náplňou realizácie aktivity(-ít) ako aj činnosti 
projektového, monitorovacieho a finančno-účtovného charakteru vo vzťahu 
k administrácii projektu na strane prijímateľa (ak je relevantné 

aj u partnerov). Platí teda, že v rámci realizácie hlavnej aktivity (alebo 
hlavných aktivít, resp. najneskoršej z hlavných aktivít) všetky činnosti 

súvisiace s vecnou (odbornou) náplňou realizácie aktivity by mali byť 
ukončené najneskôr do 33 mesiacov od účinnosti zmluvy a zvyšné 3 mesiace 
má prijímateľ na činnosti projektového, monitorovacieho a finančno-

účtovného charakteru vo vzťahu k administrácii projektu na strane 
prijímateľa (ak je relevantné aj u partnerov). 

 
IV. Oprávnené obdobie na realizáciu oprávnených výdavkov (t.j. 

vrátane úhrad oprávnených miezd za oprávnených zamestnancov) 

je vymedzené nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP 
a maximálnou dobou realizácie (hlavných) aktivít projektu, t.j. v súlade 

s definovanou podmienkou vo výzvach na DOP maximálne 36 mesiacov 
od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 
V. Finančné ukončenie projektu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva 

úhradou všetkých oprávnených výdavkov – v prípade DOP z uvedených 

výziev miezd zamestnancov subjektom prijímateľa, tieto výdavky musia byť 
premietnuté do účtovníctva subjektu prijímateľa v zmysle príslušných 

právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí 
NFP a prijímateľovi bol zároveň uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP. 
Z uvedeného vyplýva, že finančné ukončenie projektu nastáva 

až v následnom období po ukončení realizácie aktivít projektu. 
 

VI. Prijímateľ je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a v súlade s výzvou 
(podmienka poskytnutia príspevku č. 2.9.5 „Časová oprávnenosť realizácie 

projektu) predložiť poskytovateľovi – RO pre OP EVS:   
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a) Monitorovaciu správu s príznakom „Záverečná“ do 30 dní od 

ukončenia Realizácie aktivít Projektu, čo znamená, že za žiadnych 
okolností nie neskôr ako do konca 37 mesiaca od nadobudnutia 

účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. 
  

b) Žiadosť o platbu s príznakom „Záverečná“ najneskôr do troch 

mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za 
všetky zrealizované podporné Aktivity, čo znamená, že za žiadnych 

okolností nie neskôr ako do konca 36 mesiaca od nadobudnutia 
účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.    

 

 

Pravidlá uvedené v tomto usmernení v kapitole 2.2 majú charakter výkladu,  sú 

platné všeobecne a  sú viazané účinnosťou Zmluvy o NFP. 

 


