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ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO ZMLUVY: 073/2013/5.1/OPVaV
TÁTO ZMLUVA je uzavretá medzi:
1

ZMLUVNÉ STRANY

1.1

Poskytovateľ
názov :

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

sídlo:

Stromová 1, 813 30 Bratislava
Slovenská republika

IČO:

00164381

DIČ:

2020798725

konajúci:

Ing. Peter Pellegrini

v zastúpení1
názov:

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre
štrukturálne fondy EÚ

sídlo:

Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO:

31819494

DIČ:

2022295539

Konajúci:

Ing. Róbert Škripko

na základe splnomocnenia zo dňa 13. 12. 2007
(ďalej len „Poskytovateľ“)

1

Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu
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1.2

Prijímateľ
názov :

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

sídlo:

Limbová 12, 833 03 Bratislava

zapísaný v:

registri organizácií Štatistického úradu SR

konajúci:

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

IČO:

00165361

DIČ:

2020341895

banka:

Štátna pokladnica
číslo účtu vo formáte IBAN
zálohové platby:2 a)
predfinancovanie:3 a)
refundácia:4

a)

(ďalej len „Prijímateľ“)
1.3

Poskytovateľ a Prijímateľ uzatvárajú v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v zmysle § 15 ods. 1 zákona č.
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva,
v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
medzi sebou túto zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

1.4

Táto zmluva vrátane všetkých jej príloh sa ďalej označuje aj ako „Zmluva“.
Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako
„Zmluvné strany.“
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2

PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1

Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi
Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku
(ďalej aj „NFP“) zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu,
ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:
Názov projektu:

Modernizáciou infraštruktúry k vyššej kvalite
vzdelávania v zdravotníctve

ITMS kód Projektu:

26250120074

Miesto realizácie projektu:

Sládkovičová 21, 974 05 Banská Bystrica

Subjekt v pôsobnosti Prijímateľa (ak je táto informácia relevantná)5:
Kód Výzvy:

OPVaV-2013/5.1/05-SORO

(ďalej aj „Projekt“).
2.2

Účelom tejto Zmluvy je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to
poskytnutím NFP z prostriedkov pre:
Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

5 Infraštruktúra vysokých škôl

Opatrenie:

5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl
a modernizácia ich vnútorného vybavenia za
účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho
procesu

Schéma štátnej pomoci (ak relevantné): -------------2.3

Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe tejto Zmluvy poskytne NFP Prijímateľovi, a to
v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva
odkazuje a s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej
republiky a právnymi aktmi Európskej únie (ďalej aj „právne predpisy SR a EÚ“).

2.4

Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami
stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr
v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 31.10.2015. Prijímateľ je povinný
predložiť čestné vyhlásenie o ukončení realizácie aktivít Projektu bezodkladne po
ukončení realizácie aktivít projektu.

2.5

NFP poskytnutý v zmysle tejto Zmluvy je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho
rozpočtu SR.
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3

VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

odsek 3.1 – pre projekty negenerujúce príjmy
3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
a)

celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu
1 749 928,23 EUR
(slovom
jeden
milión
sedemstoštyridsaťdeväťtisíc
deväťstodvadsaťosem eur a dvadsaťtri centov),

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok z ERDF do
výšky 1 487 439,00 EUR (slovom jeden milión štyristoosemdesiatsedemtisíc
štyristotridsaťdeväť eur a nula centov) a zo ŠR do výšky 262 489,23 EUR (slovom
dvestošesťdesiatdvatisíc štyristoosemdesiatdeväť eur a dvadsaťtri centov),čo spolu
predstavuje
sumu
1 749 928,23 EUR
(slovom
jeden
milión
sedemstoštyridsaťdeväťtisíc deväťstodvadsaťosem eur a dvadsaťtri centov), a
v percentuálnom vyjadrení do 100 % (slovom sto percent) z celkových
oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1písm. a)
tohto článku Zmluvy.
c)

Prijímateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške minimálne
0,00 EUR (slovom nula eur a nula centov) a v percentuálnom vyjadrení minimálne
0 % (slovom nula percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít
Projektu uvedených v bode 3.1 písm. a) tohto článku Zmluvy a zabezpečí ďalšie
vlastné zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov
Projektu.

d) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi konečnú sumu nenávratného finančného
príspevku vo výške 100 % zo schválených oprávnených výdavkov, avšak celková
výška nenávratného finančného príspevku uvedená v bode 3.1 písm. b) tohto článku
Zmluvy môže byť prekročená najviac do výšky 1 EUR (slovom jedno euro),a to len
z technických dôvodov na strane Poskytovateľa.
3.2

Prijímateľ sa zaväzuje použiť nenávratný finančný príspevok výlučne na úhradu
celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu a za splnenia
podmienok stanovených Zmluvou.

3.3

Oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie stanovené vo Výzve na predkladanie
žiadostí o NFP, a to od 18.03.2013 do 31.12.2015.

3.4

Prijímateľ nesmie požadovať na realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo
príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo
spolufinancovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR,
štátnych fondov, iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu.

3.4

Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom
vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto
finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej
disciplíny sa vzťahuje režim upravený v právnych predpisoch EÚ a SR (najmä zákon
č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva
v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 440/2000 Z.z. o správach
finančnej kontroly v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov). Prijímateľ súčasne berie na
vedomie, že podpisom tejto Zmluvy je povinný dodržiavať Systém finančného riadenia
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štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013
v platnom znení a Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na
programové obdobie 2007 – 2013 v platnom znení.
3.5

Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo
Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 nariadenia Rady (ES)
1083/2006, 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 v platnom znení a v zmysle § 27 zákona č.
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva
v znení neskorších predpisov.

4

KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

4.1

Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou si
pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu prostredníctvom doporučenej zásielky, ak
Poskytovateľ neurčí inak.

4.2

V prípade, že si zmluvná strana neprevezme zásielku, zasielanú doporučenou poštou a
uloženú na pošte, piaty deň od uloženia na pošte sa bude považovať za deň doručenia
zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno
zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za
doručenú momentom jej vrátenia odosielateľovi.

4.3

Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná písomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou
môže prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxoma zároveň môže
určiť aj podmienky takejto komunikácie. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu
komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, zmluvné strany
sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré
budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať. Aj v rámci týchto foriem
komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa
článku 2 bod 2.1 tejto Zmluvy.

4.4

Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných
zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie
Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa
zverejnených verejne prístupným spôsobom.

4.5

Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej
komunikácie zmluvných strán.

4.6

Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom
jazyku.

4.7 Zmluvné strany sú povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2
bod 2.1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú
komunikáciu používať poštové adresy uvedené v článku 1 tejto Zmluvy
4.8

Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú používať ako podporný spôsob k písomnej
komunikácii súčasne aj ITMS. Podmienky a spôsob komunikácie zmluvných strán
prostredníctvom ITMS upraví Poskytovateľ. Poskytovateľ je oprávnený určiť prechodné
obdobie počas ktorého komunikácia prostredníctvom ITMS prebiehať nebude.
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5

ŠPECIFICKÉ PODMIENKY

5.1

Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na právnu formu Prijímateľa sa použije
z článku 15 Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej len „VZP“) k zmluve
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku výlučne odsek 2. Účty štátnej
príspevkovej organizácie a vzhľadom na určený systém financovania: kombinovaný
systém predfinancovania a refundácie sa z článku 16 VZP použijú odseky 1 a 5.

5.2

Prijímateľ je povinný podávať Žiadosti o platbu:
• V prípade predfinancovania 1-krát za kalendárny mesiac v minimálnej výške
3 000,00 EUR (slovom tritisíc EUR) s tým, že všetky účtovné doklady zahrnie do
jednej žiadosti o platbu, vždy v priebehu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
kalendárnom mesiaci, do ktorého boli zahrnuté účtovné doklady na preplatenie. V
prípade, že v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov po podaní predfinancovania
nedosiahne prijímateľ výšku výdavkov za všetky účtovné doklady 3 000,00 EUR
(slovom tritisíc EUR), môže podať žiadosť o platbu aj na nižšiu sumu.
Prijímateľ je povinný vykonať úhradu dodávateľovi/zhotoviteľovi do 7 kalendárnych
dní odo dňa pripísania prostriedkov na účet Prijímateľa a zároveň zúčtovať poskytnuté
predfinancovanie v plnej výške do 21 kalendárnych dní odo dňa pripísania
prostriedkov na účet Prijímateľa. V prípade nezúčtovania plnej výšky
predfinancovania je Prijímateľ povinný nezúčtovaný rozdiel vrátiť po dohode s
Poskytovateľom na účet platobnej jednotky.
• V prípade refundácie (priebežná platba) bude Prijímateľ podávať žiadosť o platbu
(priebežná platba) jedenkrát za dva kalendárne mesiace v minimálnej výške 8 000,00 €
(slovom osemtisíc EUR), a to v priebehu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
kalendárnom mesiaci, v ktorom zahrnie deklarované oprávnené výdavky do žiadosti o
platbu (resp. uhradí výdavok). Ak za uvedené obdobie dvoch kalendárnych mesiacov
suma deklarovaných výdavkov nedosiahne sumu 8 000,00 € (slovom osemtisíc EUR),
podá Prijímateľ žiadosť o platbu v priebehu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
kalendárnom mesiaci, kedy suma deklarovaných výdavkov dosiahne minimálne výšku
8 000,00 € (slovom osemtisíc EUR). Limit 8 000,00 € (slovom osemtisíc EUR)
neplatí v prípade záverečnej žiadosti o platbu. Výdavky v žiadosti o platbu – priebežná
môžu byť zahrnuté za maximálne obdobie 12 kalendárnych mesiacov.

5.3

Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú Žiadosť o platbu najneskôr
do 3 mesiacov od termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu podľa čl. 2 bod 2.4 tejto
Zmluvy.

5.4

Ustanovenie článku 4 ods. 11 VZP nemá dopad na práva a povinnosti vyplývajúce z
§ 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

6

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1

Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Poskytovateľom
v Centrálnom registri zmlúv.

6.2

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej
Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi
6
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v súlade s ustanovením článku 3 ods. 4 VZP. Predchádzajúca veta sa nevzťahuje na
ustanovenie článku 10 VZP, ustanovenie článku 12 a ustanovenie článku 18 VZP,
ktorých platnosť a účinnosť sa končí 31.08.2020 alebo po tomto dátume vysporiadaním
finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe tejto Zmluvy.
Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90
Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006v platnom znení o čas trvania týchto skutočností.
6.3

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce prílohy:
1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku,
2. Predmet podpory NFP,
3. Rozpočet projektu,
4. Prehľad aktivít projektu,

6.4

Prijímateľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že sa s obsahom príloh Zmluvy oboznámil
a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.

6.5

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi zmenu alebo
doplnenie osôb oprávnených konať v mene Prijímateľa a doručiť Poskytovateľovi nové
podpisové vzory a v prípade zmeny alebo doplnenia zástupcu aj novú plnú moc. V
prípade zmeny štatutára je Prijímateľ povinný doručiť originál alebo úradne overenú
kópiu menovacieho dekrétu alebo iný dokument potvrdzujúci vykonanie zmeny v osobe
štatutára a v prípade zmeny zástupcu je Prijímateľ povinný doručiť aj odvolanie alebo
výpoveď plnej moci na predchádzajúceho zástupcu.

6.6

Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho
oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok,
ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 Zmluvy.

6.7

Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia a prílohy pripojené k žiadosti o NFP ako aj
zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a
zostávajú účinné pri podpise Zmluvy v nezmenenej forme.

6.8

Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s
právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej tejto Zmluvy. Zmluvné
strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť
neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný
účel Zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy.

6.9

Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo
ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť najmä v zmysle zákonov
uvedených v bode 3.6, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami.
V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením
záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli
a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad
alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky
podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

6.10 Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy si Prijímateľ
ponechá 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu sa bude
postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.
6.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu
a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne
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jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a
na znak súhlasu ju podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave dňa:
Podpis: .......................................
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu6 Poskytovateľa
Ing. Róbert Škripko

Za Prijímateľa v Bratislave dňa:
Podpis: .......................................
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu7 Prijímateľa
prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

Prílohy:
Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku
Príloha č. 2 Predmet podpory NFP
Príloha č. 3 Rozpočet projektu
Príloha č. 4 Prehľad aktivít projektu
6
7

Ak sa nehodí, prečiarknite
Ak sa nehodí, prečiarknite
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Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP
VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ
NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán,
ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP.
Pre účely týchto všeobecných zmluvných podmienok sa všeobecné zmluvné podmienky ďalej
označujú ako „VZP“, zmluva o poskytnutí NFP bez VZP a ostatných príloh sa ďalej označuje
ako „zmluva o poskytnutí NFP“ a zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa ďalej
označuje ako „Zmluva“.
VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí NFP. Ak by niektoré ustanovenia VZP
boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí NFP, platia ustanovenia zmluvy
o poskytnutí NFP.
Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou,
všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva odkazuje v ich platnom znení a právnymi predpismi
SR a EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti zmluvných strán sa budú ďalej
spravovať príslušnou Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou Výzvou na predkladanie žiadostí
o NFP, príslušnou schémou štátnej pomoci, Systémom finančného riadenia štrukturálnych
fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.
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LEGISLATÍVA A VÝKLAD POJMOV
Právne predpisy Slovenskej republiky a Európskej únie upravujúce vzťahy medzi
Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä:
-

zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho
spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o pomoci a podpore“);

-

zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení v znení neskorších predpisov (ďalej aj
„zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite“);

-

zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej aj „zákon
o rozpočtových pravidlách verejnej správy“);

-

zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej aj „ZVO“);

-

Nariadenie Rady (ES) 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. 1260/1999v znení
nariadenia Rady (ES) č. 1341/2008v platnom znení (ďalej aj „všeobecnénariadenie“
alebo „nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006“);

-

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa ruší nariadenie (ES)
č.1783/1999platnom znení (ďalej aj „Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1080/2006“);

-

Nariadenie komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá
Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o
Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom
fonde a Nariadenia Európskeho parlamentuv znení neskorších zmien platnom znení
(ďalej aj „Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006“).

Pojmy a skratky
Pojmy a skratky používané vo vzťahu medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na účely
Zmluvy, ak nie je v Zmluve osobitne dohodnuté inak, sú najmä:
-

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to
vyčlenenými finančnými zdrojmi, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho
výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu
pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle
na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, prostriedkami a
výdavkami. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity;
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-

Bezodkladne – najneskôr do siedmych dní od vzniku skutočnosti rozhodnej
pre počítanie lehoty;

-

Celkové oprávnené výdavky – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia
výlučne s realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného
vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov
Prijímateľa a sú určené v Rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP;

-

Certifikačný orgán – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov
a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, zodpovedá za
vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej
komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní
Ministerstvo financií SR;

-

Deň – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené
že ide o pracovný deň;

-

Dohoda o splátkach – je písomná dohoda v zmysle § 28 a v zmysle § 28a zákona
č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho
spoločenstva v znení neskorších predpisov, ktorej predmetom je najmä uznanie dlhu
Prijímateľom a podmienky splatnosti dlhu voči Poskytovateľovi v určených
splátkach;

-

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené
na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

-

Dodávateľ Projektu – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov verejného
obstarávania/verejnej obchodnej súťaže resp. bez verejnej obchodnej súťaže, ak je
splnená podmienka uvedená v článku 2 ods. 2 alebo ods. 3 týchto VZP, uzatvoril
zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;

-

Európsky fond regionálneho rozvoja (alebo aj „ERDF“)-jeden z hlavných
nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorého cieľom je prispievať
k rozvoju najmenej rozvinutých regiónov Európskej únie a územnej spolupráce;

-

Ex-ante finančná oprava – individuálne zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov
z dôvodu zistení porušenia legislatívy SR alebo EÚ, najmä v oblasti verejného
obstarávania. Výška individuálnej ex-ante finančnej opravy sa určí v zodpovedajúcej
sume neoprávnených výdavkov, resp. ako percentuálna sadzba zo sumy
oprávnených výdavkov zákazky v rámci schváleného NFP alebo jeho časti, a to vo
fáze pred úhradou dotknutej zákazky, v rámci ktorej boli nedostatky identifikované.

-

Európsky sociálny fond (alebo aj „ESF“) - jeden z hlavných nástrojov
štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ napomáhajúci dosiahnutiu cieľov, najmä
v aktívnej politike zamestnanosti a k voľnému pohybu pracovných síl, v boji proti
nezamestnanosti a znevýhodneniu rôznych skupín ľudí na trhu práce;

-

Kohézny fond (alebo aj „KF“) - finančný nástroj EÚ určený pre členské
krajiny, ktorých hodnota HDP na obyvateľa meraná paritou kúpnej sily a vypočítaná
na základe údajov EÚ v priemere za posledné tri kalendárne roky je menšia ako
90 % priemeru EÚ 25, a ktorý podporuje projekty dopravnej infraštruktúry a
životného prostredia;

-

IT monitorovací systém (alebo aj „ITMS“) – informačný systém, ktorý
zabezpečuje evidenciu údajov o Národnom strategickom referenčnom rámci,
všetkých operačných programoch, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch

4

ITMS kód Projektu: 26250120074

za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov
spojených s implementáciou ŠF a KF;
-

Monitorovacia správa – komplexná správa o pokroku v realizácii aktivít Projektu
a o udržaní Projektu, ktorú poskytuje Prijímateľ Poskytovateľovi vo formáte
určenom Poskytovateľom; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a
následná;

-

Nenávratný finančný príspevok (alebo aj „NFP“) - prostriedky EÚ a prostriedky
štátneho rozpočtu SR určené na financovanie operačných programov Slovenskej
republiky a Európskej únie; nenávratný finančný príspevok je poskytovaný
Prijímateľovi za splnenia podmienok uvedených v Zmluve;

-

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle
zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne
predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo
prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky
vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu pokiaľ trvá prekážka, s ktorou
sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá
nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti,
alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť
sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice;

-

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

-

Opatrenie – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná
prioritná os OP, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje
financovanie projektov;

-

Operačný program (alebo aj „OP“) - dokument predložený členským štátom a
prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného
súboru prioritných osí, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade cieľa
Konvergencia s pomocou KF a ERDF;

-

Orgán auditu -orgán funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu,
určený členským štátom pre každý operačný program, ktorý je zodpovedný
za overenie riadneho fungovania systému riadenia a kontroly ŠF a KF.
V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií
SR;

-

Personálna matica – súbor informácií o odborných, riadiacich a administratívnych
kapacitách projektu, ktorý obsahuje najmä údaje ako meno a priezvisko osoby,
aktivitu, na ktorej sa bude podieľať a predpokladaný rozsah práce v hodinách.
Zároveň obsahuje pracovnú pozíciu osoby v projekte a činnosti, ktoré bude v rámci
projektu realizovať. Prílohou predloženej personálnej matice ako aj jej zmien je
profesijný životopis osôb uvedených v personálnej matici – všetkých odborných
pracovníkov a zamestnanca zodpovedného za realizáciu projektu;

-

Prechodné obdobie pre ITMS – je obdobie stanovené na základe rozhodnutia
Poskytovateľa v zmysle podmienok definovaných Systémom riadenia ŠF a KF
na programové obdobie 2007 - 2013, počas ktorého Prijímateľ nie je povinný
Žiadosti o platbu a monitorovacie správy Projektu vypracúvať a predkladať
prostredníctvom verejného portálu ITMS;
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-

Prioritná os - jeden z hlavných zámerov stratégie v operačnom programe, ktorý sa
skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými
cieľmi;

-

Realizácia aktivít projektu – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje
jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína termínom začatia realizácie aktivít Projektu
uvedenom v prílohe č. 2 k Zmluve a trvá až do ukončenia všetkých aktivít Projektu
uvedených v Zmluve najneskôr v termíne podľa článku 2 bod 2.4 zmluvy
o poskytnutí NFP;

-

Riadne – konanie v súlade so Zmluvou, právnymi predpismi SR a EÚ
a s príslušnouPríručkou pre Prijímateľa, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP,
príslušnou schémou štátnej pomoci, Systémom finančného riadenia štrukturálnych
fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom
riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 –
2013;

-

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená
Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

-

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne
preukázané výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom, ktoré súvisia výlučne
s realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve
na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa;

-

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe
ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR
č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov. Skupiny oprávnených
výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF
v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF
na programové obdobie 2007 – 2013;

-

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na
programové obdobie 2007 - 2013 – dokument upravujúci finančné riadenie
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu schválený vládou SR;

-

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové
obdobie 2007 – 2013 - dokument upravujúci riadenie štrukturálnych fondov
a Kohézneho fondu schválený vládou SR;

-

Štrukturálne fondy (alebo aj „ŠF“) - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané
na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond
regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;

-

Subjekt v pôsobnosti Prijímateľa – subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti
Prijímateľa, ktorého sa vecne týka realizácia aktivít Projektu;

-

Usmernenie Poskytovateľa - dokument vydaný riadiacim orgánom
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky apodpísaný
generálnym riaditeľom príslušnej sekcie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky upravujúci vzájomné práva a povinnosti medzi
Poskytovateľom a Prijímateľom;

-

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
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-

Ukončenie realizácie projektu -v súlade s čl. 88 ods. 1 všeobecného nariadenia sa
projekt považuje za ukončený, ak 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.
Momentom ukončenia realizácie projektu sa začína obdobie udržateľnosti projektu;

-

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve, v právnych predpisoch
SR a EÚ a v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí
o NFP, v príslušnej schéme štátnej pomoci, Systéme finančného riadenia
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a v
Systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie
2007 – 2013;

-

Verejné obstarávanie – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác
v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa tovarov, služieb a prác v Projekte;

-

Výzva na predkladanie žiadostí (alebo aj „Výzva“) - východiskový metodický a
odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval
a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi;

-

Zaujatosť – situácia, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov
medzi žiadateľom/Prijímateľom a osobami vystupujúcimi na strane Poskytovateľa
týchto prostriedkov alebo pomerov osôb vystupujúcich na strane Poskytovateľa
k projektu môže byť narušený alebo ohrozený záujem na nestrannom
a transparentnom výkone funkcií, ktoré súvisia s procesom výberu projektov pre
realizáciu OP a/alebo procesom realizácie projektu. Za osobné alebo iné obdobné
vzťahy sa považuje rodinná spriaznenosť alebo iný s verejným záujmom nesúvisiaci
záujem zdieľaný so žiadateľom NFP/Prijímateľom;

-

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - na účely tejto Zmluvy sa
pod pojmom zmena podmienok pre projekty generujúce príjem rozumie zmena,
ktorá nastáva v prípade:
a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri
predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas
monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
b) dochádza k zmenám v tarifnej politike.

-

Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných
príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF/KF a
spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

Článok 1

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1.

Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovaný
riadne, včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri realizácii aktivít Projektu
s odbornou starostlivosťou.

2.

Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu,
bez ohľadu na osobu, ktorá Projekt skutočne realizuje.

3.

Prijímateľ sa zaväzuje do 7 dní po nadobudnutí účinnosti Zmluvy predložiť
Poskytovateľovi v predpísanom formáte Personálnu maticu Projektu. Personálna matica
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je súčasťou Dokumentácie Projektu. Zmena, resp. doplnenie Personálnej matice nemení
Zmluvu.
4.

V prípade zmeny pôvodných/predchádzajúcich údajov je Prijímateľ povinný zaslať
zmenenú Personálnu maticu v lehote 7 dní pred predpokladanou zmenou
pôvodných/predchádzajúcich údajov. Zamietnutie zmenenej Personálnej matice je
Poskytovateľ povinný oznámiť Prijímateľovi v lehote 5 dní od jej doručenia
Poskytovateľovi. Podrobnosti ustanovuje Príručka pre Prijímateľa.

5.

Zmluva sa uzatvára výhradne medzi Poskytovateľom a Prijímateľom. Akákoľvek zmena
týkajúca sa Prijímateľa najmä splynutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy,
predaj podniku alebo jeho časti, transformácia a iné formy právneho nástupníctva
vrátane akejkoľvek zmeny vlastníckych pomerov Prijímateľa počas platnosti a účinnosti
Zmluvy nesmie mať vplyv na plnenie povinností Prijímateľa alebo na podmienky
poskytnutia NFP. Porušenie povinností ustanovených v tomto odseku sa považuje za
podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto zmluvy odstúpiť.

6.

Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od ukončenia realizácie Projektu
nedôjde k podstatnej zmene Projektu definovanej v článku 57 ods. 1 Nariadenia Rady
(ES) č. 1083/2006. Ak Prijímateľ poruší tento záväzok, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP
alebo jeho časť

7.

Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť
na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy.

8.

Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s realizáciou predmetu
a účelu tejto Zmluvy s tretími stranami výhradne v písomnej forme, pokiaľ Poskytovateľ
neurčí inak.

9.

Prijímateľ súhlasí so zverejnením mien fyzických a právnických osôb, ktoré boli
právoplatne odsúdené v súvislosti s prostriedkami poskytnutými z fondov EÚ spolu s
názvom projektu a výškou príspevku.

Článok 2

OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A STAVEBNÝCH PRÁC
PRIJÍMATEĽOM

1.

Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb a stavebných
prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu.

2.

Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, stavebných
prác a služieb potrebných pre realizáciu aktivít Projektu v súlade so zákonom č. 25/2006
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov alebo v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov o obchodnej verejnej súťaži, ak Prijímateľ nie je
v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinný pri výbere Dodávateľa
tovarov, služieb a prác Projektu postupovať podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
alebo vykonať prieskum trhu za podmienok určených Poskytovateľom. (napr. § 7 ZVO).
Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z verejného obstarávania/z
obchodnej verejnej súťaže v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak.

3.

Ak sa ZVO nevzťahuje na obstaranie zákazky v zmysle § 1 ods. 2 alebo ods. 3 ZVO,
Prijímateľ je povinný preukázať hospodárnosť obstarávaných tovarov, služieb,
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stavebných prác najmä prostredníctvom prieskumu trhu. Ak Prijímateľ nie je osobou
v zmysle § 7 ZVO je tento povinný obstarať zákazku obchodnou verejnou súťažou.
4.

Dokumentáciu uvedenú v odseku 2. tohto článku VZP je Prijímateľ povinný predložiť
Poskytovateľovi bezodkladne po ukončení vyhodnotenia ponúk predložených
uchádzačmi a oboznámení uchádzačov s výsledkom vyhodnotenia, avšak najneskôr 30
dní pred plánovaným dátumom podpisu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo
stavebných prác s úspešným uchádzačom, alebo dodatku k takejto Zmluve. V prípade
nadlimitnej zákazky a podlimitnej zákazky je Poskytovateľ oprávnený vyžiadať od
Prijímateľa príslušnú dokumentáciu z verejného obstarávania aj pred jej zverejnením.

5.

Poskytovateľ vykoná administratívnu kontrolu obstarávania tovarov, služieb,
stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o pomoci a podpore.
Poskytovateľ oboznamuje Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly do 21 dní
od predloženia príslušnej dokumentácie z verejného obstarávania/z obchodnej verejnej
súťaže/z prieskumu trhu Poskytovateľovi, pričom predložením dokumentácie sa
rozumie doručenie tejto dokumentácie Poskytovateľovi. Lehota uvedená v tomto odseku
neplynie momentom odoslania vyzvania/dožiadania Prijímateľovi, alebo začatím inej
kontroly v zmysle čl. 12 týchto VZP, alebo pokiaľ tak ustanovuje tento článok.

6.

Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu týkajúcu sa
verejného obstarávania v súlade s článkom 3 týchto VZP.

7.

Poskytovateľ má právo zúčastniť sa na procese verejného obstarávania ako nehlasujúci
člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi
termín a miesto konania vyhodnotenia ponúk najmenej 7 dní vopred.

8.

Ak Poskytovateľ v rámci výkonu administratívnej kontroly identifikuje
nedostatky/požaduje odôvodnenie zvoleného postupu, preruší administratívnu kontrolu a
vyzve Prijímateľa na ich odstránenie/odôvodnenie zvoleného postupu v lehote nie
kratšej ako 7 dní odo dňa doručenia výzvy. Lehota uvedená v odseku 5 tohto článku
prestáva plynúť dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Po doručení odpovede Prijímateľa
na výzvu Poskytovateľa plynie Poskytovateľovi nová 21 dňová lehota. Poskytovateľ
napr. vyzvePrijímateľa na úpravu návrhu zmluvy v súlade s podmienkami ponuky
úspešného uchádzača, ak počas administratívnej kontroly návrhu zmluvy (uzatváranej
medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom) zistí nesúlad návrhu zmluvy so
súťažnými podkladmi, resp. s ekvivalentom.

9.

Ak Poskytovateľ postúpi kontrolu procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné
obstarávanie a súčasne zašle v lehote 21 dní Prijímateľovi oznámenie, že postúpil
kontrolu procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie, lehota
(21 dní) prestane Poskytovateľovi plynúť. Prijímateľ v tomto prípade nemôže vykonať
úkon, ktorý bol overovaný (podpis zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo
stavebných prác). V prípade, ak napriek takémuto oznámeniu o postúpení kontroly
procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie Prijímateľ uzavrie
zmluvu/dodatok k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác
s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie Prijímateľa za podstatné porušenie
tejto Zmluvy. Dňom doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie o výsledku
kontroly, alebo doručenia stanoviska do dispozície Poskytovateľa, plynie
Poskytovateľovi nová lehota 21 dní. Poskytovateľ je povinný oboznámiť Prijímateľa so
závermi z administratívnej kontroly najneskôr posledný deň lehoty.

10.

Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly
vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas
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administratívnej kontroly verejného obstarávania/prieskumu trhu pred podpisom zmluvy
Prijímateľa s úspešným uchádzačom identifikuje iné závažné porušenia ZVO, resp.
porušenie postupov, pravidiel a princípov verejného obstarávania/obchodnej verejnej
súťaže, ktoré nie je možné odstrániť úpravou návrhu zmluvy medzi Prijímateľom a
úspešným uchádzačom.
11.

Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly
vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas kontroly
návrhu dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi
Prijímateľom a Dodávateľom Projektu zistí nesplnenie podmienok vymedzených
§ 58 ods. 1 a § 88 ods. 1 ZVO.

12.

V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle oboznámenie) vo vyššie
uvedenej lehote 21 dní (a nedošlo k prerušeniu/zastaveniu plynutia lehoty), Prijímateľ je
oprávnený pozastaviť realizáciu projektu do času doručenia oboznámenia so závermi z
administratívnej kontroly, Prijímateľ však nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu
s úspešným uchádzačom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom môže byť
v takomto prípade chápané ako podstatné porušenie Zmluvy.

13.

Ak Poskytovateľ identifikuje porušenie pravidiel/princípov/postupov vo verejnom
obstarávaní/obchodnej verejnej súťaži, alebo porušenie legislatívy EÚ a SR pred
podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným
uchádzačom, neschváli Prijímateľovi uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom,
resp. nepripustí výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania/obchodnej
verejnej súťaže do financovania. V prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na
dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom
tovarov, služieb a prácProjektu sa ustanovenie týkajúce saoboznámenia Prijímateľa
uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu
obdobných nedostatkov.

14.

Ak Poskytovateľ identifikuje porušenie pravidiel/princípov/postupov vo verejnom
obstarávaní/obchodnej verejnej súťaži, alebo porušenie legislatívy EÚ a SR po podpise
zmluvyna dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným
uchádzačom,pred úhradou oprávnených výdavkov v Žiadosti o platbuvzťahujúcich sa k
nákladom projektu, Poskytovateľ navrhne Prijímateľovi ex-ante finančnú opravuresp.
nepripustí výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania/obchodnej verejnej
súťaže do financovania. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy bude vydané
Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté
z takéhoto verejného obstarávania budú môcť byť pripustené k financovaniu za
podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej
korekcie.

15.

V prípade, ak RO neidentifikuje v záveroch z administratívnej kontroly nedostatky,
oboznámi s touto skutočnosťou Prijímateľa. Prijímateľ je následne oprávnený vykonať
úkon (napríklad uzatvoriť zmluvu/rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom, uzatvoriť
dodatok k zmluve, pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania tovarov, služieb,
stavebných prác alebo iných postupov do financovania).

16.

Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom tovarov,
služieb a prác Projektu povinnosť Dodávateľa tovarov, služieb a prác Projektu strpieť
výkon kontroly/auditusúvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami v zmysle
článku 12 týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
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17.

Poskytovateľ
aplikuje
postupy
administratívnej
kontroly
verejného
obstarávania/obchodnej verejnej súťaže aj na administratívnu kontrolu verejného
obstarávania/obchodnej verejnej súťaže ukončenej pred účinnosťou Zmluvy.
Ustanovenia týkajúce sa Poskytovateľa ohľadne možnosti výzvy na úpravu súťažnej
dokumentácie, úpravu návrhu zmluvy, navrhnutia zrušenia súťaže a ďalších postupov
Prijímateľa pred uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom sa nepoužijú.

18.

Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe verejného
obstarávania/obchodnej verejnej súťaže nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr
ako budú skontrolované pravidlá/postupy/princípy verejného obstarávania/obchodnej
verejnej súťaže s pozitívnym výsledkom (nebude identifikované porušenie legislatívy
SR a EÚ a pod.) resp. skôr, ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.

19.

Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu
kontrolu Žiadosti o platbu (čl. 16 týchto VZP) nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ
oboznámený
o pozitívnom
výsledku
administratívnej
kontroly
verejného
obstarávania/resp.
po
potvrdení
určenia
ex-ante
finančnej
opravy.
Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje
deklarované výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania/obchodnej verejnej
súťaže.

20.

V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje nedodržanie princípov a postupov verejného
obstarávania, resp. porušenie pravidiel stanovených v legislatíve SR a EÚ, až počas
realizácie projektu, po úhrade oprávnených výdavkov v Žiadosti o platbu, vzťahujúcou
sa k nákladom projektu, ktoré vyplývajú z realizácie verejného obstarávania. (napr. na
základe výsledkov kontroly v zmysle čl. 12 tejto Zmluvy) Poskytovateľ postupuje
v zmysle § 27a zákona o pomoci a podporea ak to urči Poskytovateľ, Prijímateľ je
povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

21.

Ďalšie náležitosti ohľadne postupov Prijímateľa pri vykonávaní verejného
obstarávania/obchodnej verejnej súťaže ustanovuje Príručka pre Prijímateľa.

Článok 3
1.

POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ
MONITOROVACIE SPRÁVY

Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy pravidelne predkladať
Poskytovateľovi monitorovacie správy vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
a) Priebežné monitorovacie správy počas realizácie aktivít Projektu,
b) Záverečnú monitorovaciu správu po ukončení realizácie aktivít Projektu,
c) Následné monitorovacie správy po ukončení realizácie Projektu až do ukončenia
platnosti a účinnosti Zmluvy.

2.

Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania realizácie aktivít
Projektu Priebežné monitorovacie správykaždých6 mesiacov a to do 15. dňa mesiaca
nasledujúceho po sledovanom období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom Priebežnej
monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola Zmluva uzavretá. Ak Prijímateľ poruší
túto povinnosť a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho
časť v súlade s článkom 10 VZP.

3.

Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu
do 15 dní od ukončenia realizácie aktivít Projektu podľa článku 2. bod 2.4. zmluvy
o poskytnutí NFP. Ak relevantné bude prílohou Záverečnej monitorovacej správy
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kolaudačné rozhodnutie. Ak Prijímateľ poruší túto povinnosť a ak to určí Poskytovateľ,
Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
4.

Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy
počas 5 rokov od ukončenia realizácie Projektu. Ak Prijímateľ poruší túto povinnosť
a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade
s článkom 10 VZP.Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať
Poskytovateľovi najmenej každých 12 mesiacov odo dňa ukončenia realizácie Projektu,
do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období. Prvým mesiacom, ktorý je
predmetom Následnej monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola ukončená
realizácia Projektu. Prijímateľ je zároveň v rámci každej Následnej monitorovacej
správy povinný predložiť Poskytovateľovi aj správu o príjmoch a výdavkoch
vyplývajúcich z užívania výsledku Projektu.

5.

V prípade chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmých nesprávností v monitorovacích
správach je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tieto nedostatky
monitorovacích správ odstrániť. Pokiaľ je monitorovacia správa neúplná, je Prijímateľ
povinný v lehote určenej Poskytovateľom monitorovaciu správu doplniť. V prípade
rozporu monitorovacej správy so skutkovým stavom realizácie aktivít Projektu, alebo
so Zmluvou je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor
odôvodniť.

6.

Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa bezodkladne predložiť informácie
a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou
Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu,
s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených
v tomto článku VZP.

7.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o :
a) začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného alebo správneho
konania, resp. reštrukturalizačného konania voči Prijímateľovi,
b) podaní podnetu na začatie konania voči Poskytovateľovi;
c) vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení;
d) vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť;
e) všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP okrem zistení
Poskytovateľa, prípadne iných kontrolných orgánov;
f) iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu
a/alebo na povahu a účel Projektu.

8.

Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých
informácií poskytovaných Poskytovateľovi.

9.

O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem je Prijímateľ povinný informovať
Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP.

10.

Ak nastane podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas
monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 55 ods. 4 všeobecného nariadenia:
a) a ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí
NFP, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve, ktorým sa
upraví čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na rozdiel medzi NFP
vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP
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vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa
predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný
poskytnúť Prijímateľovi, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok
k Zmluve, ktorým sa upraví čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok
rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s článkom 10 VZP,
b) a ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP zo
strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho
časť v súlade s článkom 10 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP
vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP
vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.
Článok 4

PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1.

Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy informovať verejnosť
o pomoci, ktorú na základe Zmluvy získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom
opatrení v oblasti informovania a publicity uvedených v tomto článku VZP.

2.

Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a publicity
zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
a) odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie;
b) odkaz na Európsky fond regionálneho rozvoja, ktorý spolufinancuje Projekt,
s použitím nasledujúcich označení ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja,
vrátane znaku Operačného programu Výskum a vývoj;
c) vyhlásenie určené Poskytovateľom, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota
intervencie EÚ: Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/ Projekt je
spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

3.

Prijímateľ je povinný zabezpečiť počas realizácie aktivít Projektu inštaláciu reklamnej
tabule na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:
a) Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
b) Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

4.

Prijímateľ je povinný nahradiť reklamnú tabuľu uvedenú v odseku 3. tohto článku
VZP trvalo vysvetľujúcou tabuľou, resp. umiestniť v mieste realizácie aktivít Projektu
trvalo vysvetľujúcu tabuľu, a to najneskôr do šesť mesiacov po ukončení realizácie
aktivít Projektu. Pokiaľ je trvalo vysvetľujúca tabuľa oprávneným výdavkom,
Prijímateľ je povinný umiestniť trvalo vysvetľujúcu tabuľu pred ukončením realizácie
aktivít Projektu. Trvalo vysvetľujúca tabula musí byť viditeľná a dostatočne veľká;
a to v prípade Projektu, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:
a) Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
b) Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo
financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

5.

Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na reklamnej tabuli a trvalo vysvetľujúcej tabuli
informácie uvedené v odseku 2 tohto článku VZP, v prípade trvalo vysvetľujúcej
tabule aj druh a názov Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie
uvedené v predchádzajúcej vete zaberali najmenej 25% reklamnej tabule, resp. trvalo
vysvetľujúcej tabule.
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6.

V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 3 a 4 tohto článku
VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti o tom, že Projekt je
spolufinancovaný v rámci daného operačného programu z príslušného fondu, napr.
umiestnením informačnej tabule (plagátu) v mieste realizácie aktivít Projektu a to
počas realizácie aktivít Projektu. Informačná tabuľa (plagát) alebo iný prostriedok na
zaistenie informovania verejnosti o tom, že Projekt je spolufinancovaný v rámci
daného operačného programu z príslušného fondumusí obsahovať informácie uvedené
v odseku 2 tohto článku VZP vrátane druhu a názvu Projektu. Prijímateľ je povinný
zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete zaberali najmenej 25 %
informačnej tabule .

7.

V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie odseku 2 písm. b) a c) tohto
článku VZP nepoužijú.

8.

Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch
Projektu informácie uvedené v odseku 2 písm. a), b) a c) tohto článku VZPs výnimkou
podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať
informácie uvedené v odseku 2 písm. a) tohto článku VZP.

9.

Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre
opatrenia v oblasti informovania a publicity obsiahnutý v Manuáli pre publicitu, ktorý
je súčasťou Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013.

10.

Prijímateľovi sa zakazuje umiestniť v mieste realizácie Projektu inú reklamnú tabuľu
väčších rozmerov ako sú tabule uvedené v tomto článku VZP.

11.

Prijímateľ súhlasí, aby ho Poskytovateľ zaradil do zoznamu Prijímateľov pre účely
publicity a informovanosti. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením nasledujúcich
informácií v zozname Prijímateľov: názov a sídlo Prijímateľa; názov, ciele a stručný
opis Projektu; miesto realizácie aktivít Projektu; čas realizácie Projektu; celkové
náklady na Projekt; výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku;
ukazovatele Projektu; fotografie a video zábery z miesta realizácie Projektu;
predpokladaný koniec realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením
uvedených údajov tiež inými spôsobmi, na základe rozhodnutia Poskytovateľa.

Článok 5
1.

VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

Prijímateľ sa zaväzuje, že bude mať počas platnosti a účinnosti Zmluvy alebo počas
obdobia uvedeného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, podľa toho, ktoré
obdobie bude dlhšie:
a)

vlastnícke právo alebo iné právo k pozemkom a stavbám v zmysle § 139 ods. 1
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) oprávňujúce realizáciu aktivít Projektu a garantujúce jeho udržateľnosť k
majetku, ktorý zhodnotí alebo nadobudne z prostriedkov NFP alebo jeho časti
alebo

b)

bude mať majetok, ktorý zhodnotí alebo nadobudne z prostriedkov NFP alebo jeho
časti v dlhodobom nájme,

podľa toho, ktorú formu práva k majetku zhodnoteného alebo nadobudnutému v NFP
alebo jeho časti určí Výzva na predkladanie žiadostí o NFP.
2.

Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti môže byť počas
platnosti a účinnosti Zmluvy prevedený na tretiu osobu, zaťažený akýmkoľvek právom
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tretej osoby alebo prenajatý tretej osobe len s predchádzajúcim písomným súhlasom
Poskytovateľa. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti môže
byť počas platnosti a účinnosti Zmluvy v držbe tretej osoby len na základe písomnej
zmluvy medzi Prijímateľom a treťou osobou, pokiaľ Poskytovateľ neustanoví inak.Ak
majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti bude počas platnosti
a účinnosti Zmluvy prevedený na tretiu osobu, zaťažený akýmkoľvek právom tretej
osoby alebo prenajatý tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu
Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
3.

Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený
z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných
právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou
z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej
kontroly alebo banka financujúca Projekt, s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu
o spolupráci.

4.

Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ
všetku Dokumentáciu vytvorenú pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít
Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ
právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou
pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.

5.

V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom
samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi
súvisiacich s realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať
Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich
s realizáciou aktivít Projektu. Nedodržanie uvedenej povinnosti sa považuje
za podstatné porušenie Zmluvy.

6.

Prijímateľ je povinný poistiť majetok, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak, nadobudnutý
a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti, po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu
pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd:
a) majetok, ktorý nadobudol úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na
základe Zmluvy, a to už po dobu jeho zhotovovania a ak to nie je možné
bezodkladne po jeho vzniku resp. nadobudnutí,
b) majetok, ktorý zhodnotí úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na
základe Zmluvy, a to bezodkladne po jej podpísaní.

7.

Nedodržanie povinnosti poistenia majetku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

8.

Poskytovateľ určí ďalšie podmienky takéhoto poistenia zverejnením v Príručke pre
Prijímateľa.

Článok 6
1.

PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na iný subjekt len
s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa. Ak Prijímateľ prevedie práva
a povinnosti z tejto Zmluvy na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu
Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10
VZP.
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2.

Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde
k prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy a to bezodkladne ako sa dozvie o možnosti
vzniku tejto skutočnosti alebo vzniku tejto skutočnosti.

3.

Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu nie je na základe
dohody zmluvných strán možné.V prípade postúpenia pohľadávkyPrijímateľa na
vyplatenie NFP na tretiu osobu, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

Článok 7

REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1.

Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou a ukončiť
realizáciu aktivít Projektu najneskôr v termíne uvedenom v článku 2 bod 2.4. zmluvy
o poskytnutí NFP.Zároveň je Prijímateľ povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi
zmenu termínu ukončenia realizácie aktivít uvedeného v článku 2 bod 2.4. Zmluvy.

2.

Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu, ak realizácii aktivít
Projektu bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto
okolností. Doba realizácie aktivít Projektu sa tým predĺži o čas trvania okolností
vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 8 ods. 3 písm. a) týchto
VZP. O vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť ako aj o ich zániku je Prijímateľ
povinný Poskytovateľa bezodkladne písomne informovať.

3.

Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa
Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu
omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené
Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom
vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v realizácii aktivít Projektu. Doba
realizácie aktivít Projektu sa tým predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP.

4.

Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie realizácie aktivít Projektu.
Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu,
pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.

5.

Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP v prípade:
a) nepodstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, a to až dodoby odstráneniatohto
porušenia zo strany Prijímateľa;
b) podstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od
Zmluvy, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa;
c) ak poskytnutiu NFP bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby
zániku tejto okolnosti;
d) začatia trestného stíhania Prijímateľa, alebo osôb konajúcich v mene Prijímateľa za
trestný čin súvisiaci s realizáciou aktivít Projektu.

6.

Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú
splnené podmienky podľa ods. 5. tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia
Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.

7.

Ak Prijímateľ odstráni zistené porušenia Zmluvy v zmysle ods. 5. tohto článku VZP, je
povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených
porušení Zmluvy. Poskytovateľ overí, či došlo k odstráneniu predmetných porušení
Zmluvy a v prípade, že nedostatky boli Prijímateľom odstránené, obnoví poskytovanie
NFP Prijímateľovi.
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8.

V prípade zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5. tohto článku
VZP sa Poskytovateľ zaväzuje obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.

Článok 8

ZMENA ZMLUVY

1.

Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch
zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme
písomného a očíslovaného dodatku k tejto Zmluve, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené
inak.

2.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú
vplyv alebo súvisia s plnením tejto Zmluvy alebo sa akýmkoľvek spôsobom tejto
Zmluvy týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len
pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, a to
bezodkladne od ich vzniku.

3.

Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy bezodkladne, a to v prípade :
a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením realizácie aktivít Projektu
v zmysle článku 2 bod 2.4. zmluvy o poskytnutí NFP alebo možno rozumne
predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Na základe riadneho odôvodnenia
Prijímateľa možno predĺžiť lehotu na ukončenie realizácie aktivít Projektunajviac o
18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia realizácie aktivít
Projektu.V mimoriadnych prípadoch na základe riadneho odôvodnenia a vylúčenia
subjektívneho pochybenia Prijímateľa je možné predĺžiť lehotu na ukončenie
realizácie aktivít projektu aj o viac ako 18 mesiacov oproti pôvodnému
dohodnutému termínu ukončenia realizácie aktivít projektu;
b) ak sa Prijímateľ omešká so začatím realizácie aktivít Projektu o viac ako
3 mesiace;
c) zmeny rozpočtu, pokiaľ Poskytovateľ nestanoví v Príručke pre Prijímateľa inak.
Zmenou rozpočtu nesmie dôjsť k zvýšeniu výdavkov určených na riadenie
a administráciu Projektu a na publicitu a informovanosť.
d) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde
k podstatnej zmene Projektu;
e) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť.
Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy podľa
hore-uvedeného vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená
v písmenách a), b) a d) tohto článku VZP sa určuje od údajov platných v čase podpisu
Zmluvy.

4.

Zmena Zmluvy formou písomného a očíslovaného dodatku nie je potrebná v prípade, ak
sa Prijímateľ omešká so začatím realizácie aktivít Projektu o menej ako
3 mesiace; Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že
nastala skutočnosť uvedená v tomto odseku. Odchýlka v číselných alebo vecných
údajoch uvedená v tomto odseku sa určuje od údajov platných v čase podpisu
Zmluvy.Zmena Zmluvy nie je potrebná ani v prípade zmeny identifikačných a
kontaktných údajov subjektu prijímateľa, ak ide o zmenu, ktorá má za následok zmenu
v subjekte Prijímateľa (zmena názvu, štatutárneho orgánu, bankových účtov), a touto
zmenou nedôjde k porušeniu podmienok definovaných v príslušnej Výzve na
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predkladanie žiadostí o NFP. Zmena Zmluvy nie je potrebná ani v prípade, že dôjde
k zmene v subjekte Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.
5.

Výška NFP uvedená v článku 3. bod 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP nie je ustanovením
odseku 3. a 4. tohto článku VZP dotknutá, ak v Príručke pre Prijímateľa nie je určené
inak.

6.

Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému
finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie
2007 – 2013, k zmene Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na
programovéobdobie2007–2013, k zmenePríručky pre Prijímateľa, k zmene schémy
štátnej pomoci a touto zmenou nedôjde k zmene textu Zmluvy, Poskytovateľ uverejní
nové znenie týchto dokumentov na svojich webových sídlach. Za vyjadrenie súhlasu so
zmenou uvedených dokumentov sa považuje najmä konkludentný prejav vôle
Prijímateľa spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými
pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom. Ide najmä o zasielanie
monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP
od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom
a Prijímateľom spravuje takto zmenenými dokumentmi.

7.

Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému
finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie
2007 – 2013, k zmene Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na
programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Príručky pre prijímateľa, k zmene schémy
štátnej pomoci a touto zmenou dôjde k zmene textu VZP, ako aj k vydaniu Usmernenia
Poskytovateľa, ktoré bude mať za následok zmenu textu VZP, Poskytovateľ oznámi
Prijímateľovi nové znenie zmenených článkov/odsekov VZP. Po uplynutí lehoty určenej
Poskytovateľom na oboznámenie sa s takto zmeneným textom VZP a od
konkludentného súhlasu Prijímateľa sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom
a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami. Za konkludentný prejav
súhlasu Prijímateľa s takto zmenenými ustanoveniami VZP sa považuje najmä
vykonanie faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s
Poskytovateľom. Ide najmä o zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie
Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa
zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými
dokumentmi.

Článok 9
1.

Riadne ukončenie zmluvného vzťahu
1.1

2.

UKONČENIE ZMLUVY
Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov
zmluvných strán a súčasne uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená
podľa článku 6 bod 6.2. zmluvy o poskytnutí NFP.

Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu
2.1

Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastáva dohodou
zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy.

2.2

Od Zmluvy môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného
porušenia Zmluvy, nepodstatného porušenia Zmluvy a ďalej v prípadoch, ktoré
ustanovujú právne predpisy SR a EÚ.
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2.3

Porušenie Zmluvy je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu vedela v čase
uzavretia Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na
účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola
Zmluva uzavretá, že druhá zmluvná strana nebude mať záujem na plnení
povinností pri takom porušení Zmluvy alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva.

2.4

Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Prijímateľa
považuje najmä:
a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia
podmienky plnenia Zmluvy a Projektu a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce
zodpovednosť;
b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;
c) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie aktivít
Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej realizácie aktivít
Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi
vyplývajú zo Zmluvy (najmä nezabezpečenie verejného obstarávania,
respektíve obchodnej verejnej súťaže alebo iné závažné porušenie zmluvných
povinností);
e) zastavenie realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto
zastavenie realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 7.
týchto VZP;
f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu
v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako
opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov
alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie
skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
g) v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy;
h) poskytnutie nepravdivých a zavádzajúcich informácií, resp. neposkytovanie
informácií v súlade s podmienkami Zmluvy zo strany Prijímateľa;
i) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne verejné obstarávanie/obchodnú
verejnú súťaž na výber Dodávateľov tovarov, služieb a prácProjektu do 3
mesiacov od plánovaného začatia aktivity v zmysle prílohy Zmluvy – Prehľad
aktivít projektu; uvedené neplatí v prípade, ak sa Zmluva podľa podmienok
poskytovania NFP uzatvára až po začatí, resp. vykonaní verejného
obstarávania/obchodnej verejnej súťaže na výber Dodávateľov tovarov, služieb
a prác Projektu;
j) porušenie, ktoré je považované za nezrovnalosť v zmysle článku 2 ods. 7
Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v platnom znení;
k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa
do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;
l) porušenie článku 6 bod 6.5. a 6.6. zmluvy o poskytnutí NFP;

19

ITMS kód Projektu: 26250120074

m) ak dôjde ku skutočnosti uvedenej v článku 1 odsek 5, porušeniu článku 1 odsek
6, článku 3 odsek 7, článku 6 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 2,
článku 12 odsek 3, článku 12 odsek 7 týchto VZP.
2.5

Podstatným porušením Zmluvy je aj vykonanie takého úkonu zo strany
Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa
v prípade, ak súhlas nebol udelený alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo
strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.

2.6

Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve alebo v právnych predpisoch
SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy považujú za podstatné porušenia,
sú nepodstatným porušením Zmluvy.

2.7

V prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená od Zmluvy
odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného
porušenia Zmluvy 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. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná
strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto
prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie
Zmluvy.

2.8

Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia
o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

2.9

Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť,
je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť len vtedy, ak od vzniku
okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia
(nezvratný zánik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety
neuplatní a zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy odstúpiť okamžite.

2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované tie práva a povinnosti
Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy, a to
najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na
náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy.
2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením tejto Zmluvy v dôsledku
porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, zmluvné strany
súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy Prijímateľom.
Článok 10
1.

VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

Prijímateľ je povinný:
a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal v oprávnenom období pre výdavky
podľa tejto Zmluvy; suma 40EURpodľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z.
o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu
celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb
alebo z poskytnutých predfinancovaní;
b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma 40EURpodľa § 24 ods. 1 zákona č.
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa v tomto prípade
neuplatňuje;
c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve a porušenie
povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena
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a), b), c), zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;suma
40EURpodľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej
z fondov EÚ sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie
alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových
platieb alebo predfinancovaní, okrem prípadov porušenia finančnej disciplíny podľa
§ 31 ods. 1 písmena a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy;
d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť ak Prijímateľ porušil
ustanovenia právnych predpisov SR alebo EÚ, a toto porušenie znamená
nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde
o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. c) tohto článku VZP alebo
o zmluvnú pokutu podľa odseku 13 tohto článku VZP; vzhľadom k skutočnosti, že
spôsobenie nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie
podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho
časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom
stanoveným v odsekoch 4 až 11 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie
podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy;suma 40EURpodľa § 24
ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa
uplatní na úhrnnú sumu nezrovnalosti;
e) vrátiť NFP alebo jeho časť, akPrijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného
obstarávania;suma 40EURpodľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci
a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť
na predmet zákazky;
f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca
podľa § 24 ods. 3 zákona č.. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej
z fondov Európskeho spoločenstva v platnom znení;suma 40EURpodľa § 24 ods. 1
zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní
na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
g) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak pri realizácií aktivít Projektu
Prijímateľ porušil iné právne predpisy SR alebo EÚ;suma 40EURpodľa § 24 ods. 1
zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní
na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
h) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá
hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 15 % oproti
pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle
Prílohy č. 2 tejto Zmluvy;suma 40EURpodľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z.
o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo
jeho časť;
i) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva; suma
40EURpodľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej
z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
j) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas realizácie aktivít Projektu alebo
v období piatich rokov od ukončenia realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem
podľa článku 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006;suma 40EURpodľa § 24 ods. 1
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zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa v tomto
prípade neuplatňuje;
k) odviesť výnosz prostriedkovNFPpodľa§7ods.1písm.m)zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy vzniknutý na základe úročenia
poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP
systémom zálohovej platby alebo predfinancovania; suma 40EURpodľa § 24 ods. 1
zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa v tomto
prípade neuplatňuje.
2.

Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP
vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy; suma 40EURpodľa § 24 ods. 1 zákona č.
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý
NFP alebo jeho časť.

3.

V prípade vzniku povinnosti vrátenia príjmu alebo odvodu výnosu podľa ods. 1 písm. k)
tohto článku VZP je Prijímateľ povinný vrátiť čistý príjem alebo odviesť výnos do 31.
januára roku nasledujúceho po roku v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku
povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa ods. 1 písm. j) tohto
článku VZP je Prijímateľ povinný vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho
po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo, ak sa na Prijímateľa vzťahuje
povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o
účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom, po roku, v ktorom bola účtovná
závierka audítorom overená.Prijímateľ je povinný bezodkladne (od kedy sa o tejto
skutočnosti dozvedel) oznámiť Poskytovateľovi príslušnú sumu a požiadať
Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu
výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu
Prijímateľovi bezodkladne v písomnej forme.V prípade, že Prijímateľ čistý príjem
nevráti, resp. výnos neodvedie riadne a včas, Poskytovateľ bude postupovať rovnako
ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa ods. 1 písm. a)
až i) tohto článku VZP.

4.

Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti alebo čistého príjmu (podľa ods. 1 písm. a) až
j) tohto článku VZP, alebo povinnosti odvodu výnosu (podľa ods. 1 písm. k) tohto
článku VZP), ako aj v prípade postupu podľa poslednej vety ods. 3 tohto článku VZP)
a jeho rozsah stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“
(ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi.

5.

Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, čistého príjmu alebo výnosu, ktorú má
Prijímateľ vrátiť, resp. odviesť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný
vrátenie, resp.odvedenie vykonať.

6.

Prijímateľ je povinný odviesť výnos, resp. vrátiť NFP alebo jeho časť alebo čistý príjem
uvedený v ŽoV do 50 (slovom päťdesiatich) dní odo dňa doručenia ŽoV. Lehota 50 dní
sa nevzťahuje na prípady, v ktorých je medzi Prijímateľom a Poskytovateľom
uzatvorená dohoda o splátkach v zmysle § 28a zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a
podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.
V prípade, ak Prijímateľ nesplní povinnosť uvedenú v prvej vete tohto odseku,
Poskytovateľ oznámi toto porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej
kontroly (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo Úradu pre verené obstarávanie
(ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania).

7.

Prijímateľ je povinný v lehote do desiatich dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho
časti, alebo čistého príjmu, resp. odvodu výnosu, ktoré sa uskutočnilo formou platby na
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účet, resp. formou úpravy rozpočtu prostredníctvom rozpočtového opatrenia
v Rozpočtovom informačnom systéme (ďalej aj „RIS“) oznámiť Poskytovateľovi toto
vrátenie, resp. odvedenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“.
Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu,
resp. vytlačený evidenčný list úprav rozpočtu (ďalej aj „ELÚR“) potvrdzujúci úpravu
rozpočtu Projektu.
8.

Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť, alebo čistý príjem, resp. odviesť výnos
s vyznačením identifikácie platieb v súlade s Usmernením Ministerstva financií SR
k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania
nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre
konečných Prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov. .

9.

Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti alebo
čistého príjmu a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP
podľa Zmluvy je možné vzájomne započítať; to neplatí, ak je Prijímateľom štátna
rozpočtová organizácia.

10.

Započítanie podľa ods. 9 tohto článku VZP môže vykonať Poskytovateľ na základe
podnetu oboch zmluvných strán. Podnetom na vzájomné započítanie zo strany
Prijímateľa je predloženie ŽoP s priloženým „Oznámením o vysporiadaní finančných
vzťahov“ Poskytovateľovi, a to v lehote splatnosti vrátenia NFP alebo jeho časti alebo
čistého príjmu podľa ods. 6. Poskytovateľ vykoná započítanie z vlastného podnetu na
základe ŽoP predloženej Prijímateľom a túto skutočnosť oznámi bezodkladne
Prijímateľovi.

11.

V prípade, ak Poskytovateľ so vzájomným započítaním (navrhnutým zo strany
Prijímateľa spôsobom podľa ods. 10) nesúhlasí, vzájomne započítanie nevykoná
a oznámi túto skutočnosť bezodkladne Prijímateľovi. V takomto prípade je Prijímateľ
povinný vrátiť NFP alebo jeho časť alebo čistý príjem určený v ŽoV už doručenej
Prijímateľovi podľa ods. 4 až 6 tohto článku VZP do 30 (tridsiatich) dní od doručenia
tohto oznámenia. Ustanovenia ods. 4 až 8 tohto článku VZP sa použijú primerane.

12.

Ak Prijímateľ zistí nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto nezrovnalosť
bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty
týkajúce sa tejto nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.08.2020.Uvedená
doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady
(ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.

13.

Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy, a to:
a)

oznamovacej povinnosti;

b)

ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;

c)

povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi.

Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do
výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 bod 1 zmluvy o poskytnutí NFP za
každý aj začatý deň omeškania.
14.

Sumu zmluvnej pokuty, ktorú je Prijímateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi uvedie
Poskytovateľ v ŽoV v časti pokuty a penále.
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Článok 11
1.

ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v platnom znení sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu v
a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej
evidencii vedenej v technickej forme1 v členení podľa jednotlivých projektov bez
vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v
sústave podvojného účtovníctva,
b) účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z
o účtovníctve
v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením projektu v
účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.

2.

Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o
účtovníctve v znení neskorších predpisov vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a
výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa § 15
ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide
o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným
označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie,
preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú
ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania..

3.

Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku
dosiahnutého pri realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb
a uľahčiť proces overovania a kontroly príjmov a výdavkov zo strany príslušných
orgánov.

4.

Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu
podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom
č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej
v článku 17. VZP.

5.

Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť
Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 v
písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo
evidenciu podľa odseku 2 v technickej forme podľa § 31 ods. 2 písm. b) zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Túto povinnosť má
Prijímateľ dobu, po ktorú je povinný viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu,
evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 4.

6.

Podrobnosti ustanoví Príručka pre Prijímateľa.

Článok 12
1.

KONTROLA/ AUDIT

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;

1

Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z o účtovníctve v znení
neskorších predpisov.
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c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán
a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými
právnymi predpismi SR a EÚ.
2.

Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na
výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚnajmä zákona
o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto Zmluvy.

3.

Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť
vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.

4.

Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít
Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu a
zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu
kontroly/auditu.

5.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit Prijímateľa
kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy až do 31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži
v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č.
1083/2006 o čas trvania týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou
spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou
Poskytovateľovi na vyplatenie príspevku (pod začatím kontroly majú zmluvné strany na
mysli, moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie
uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly,
pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak; to neplatí ak Prijímateľ porušil povinnosti
stanovené zákonom o pomoci a podpore pri výkone administratívnej kontroly
Poskytovateľom.

6.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú oprávnené najmä:
a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na
pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom
kontroly/audituak je to nevyhnutné na výkon kontroly/auditu,;
b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originály dokladov, záznamy dát na
pamäťových médiách, prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení,
výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné
doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu a ďalšie doklady súvisiace s Projektom
v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu;
c) odoberať aj mimo priestorov Prijímateľa originály dokladov, záznamy dát na
pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné
informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom
zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov
nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom,
d) vyžadovať od Prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených
kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba
odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených
kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného
zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,
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e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu;
f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov na náklady Prijímateľa, ak súvisia s
predmetom kontroly/auditu;.
7.

Prijímateľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených
kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými
osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám
oprávneným na výkon kontroly/auditupísomnú správu o splnení opatrení prijatých na
nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnenía taktiež o odstránení príčin
ich vzniku.

8. Pokiaľ dokumenty, resp. iná podporná dokumentácia vzťahujúca sa na Projekt bude
v inom ako slovenskom jazyku oprávnené osoby môžu žiadať Prijímateľa o preklad
daných dokumentov, resp. inej podpornej dokumentácie do slovenského jazyka.
Prijímateľ je povinný zabezpečiť preklad požadovaných dokumentov v lehote, ktorú mu
určia oprávnené osoby, inak sa to bude chápať, ako podstatné porušenie zmluvy.
Článok 13

POČÍTANIE LEHÔT

1.

Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo
k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.

2.

Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia uplynutím toho dňa, ktorý
sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok
lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne
na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci
pracovný deň.

3.

Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má
povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom.

Článok 14
1.

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu aktivít
Projektu tak ako je uvedené v článkoch 2 a 3 zmluvy o poskytnutí NFP a ktoré spĺňajú
nasledujúce podmienky:
a) vznikli v čase realizácie aktivít Projektu a v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu;
b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu;
c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na
predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa
určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované. Za účtovný
doklad sa považuje aj doklad, ktorý slúži na interné preúčtovanie osobných
výdavkov, nepriamych výdavkov a odpisov vzniknutých Prijímateľovi v súvislosti
s realizáciou aktivít Projektu. Týmto nie je dotknuté preukazovanie výdavkov
zjednodušeným vykazovaním výdavkov podľa čl. 11 ods. 3 písm. b) Nariadenia EP
a Rady (ES) 1081/2006 a čl. 7 ods. 4 Nariadenia EP a Rady (ES) 1080/2006;
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f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa ani s inými
prostriedkami z verejných zdrojov;
g) vznikli v oprávnenom období podľa článku 3 bod 3.3. zmluvy o poskytnutí NFP;
h) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade
s ustanoveniami Zmluvy a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ;
i) v prípade výdavkov na dodatočné stavebné práce alebo služby, ktoré vznikli na
základe dodatku zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom za
predpokladu žeuzatvorenie dodatku nie je v rozpore s príslušnými ustanoveniami
zákona o verejnom obstarávaní týkajúcimi sa obmedzení pri uzatváraní dodatkov.
j) boli vynaložené v súlade so Zmluvou, právnymi predpismi SR a EÚ
k) boli vynaložené hospodárne, efektívne, účinne a účelne.
2.

Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné
miesta (1 eurocent).

3.

Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZPa tieto
výdavky vyčísli osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v čl. 12 VZP ako
neoprávnené,Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť2.

4.

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa oprávnených výdavkov ustanoví Príručka pre
Prijímateľa.

Článok 15
1

ÚČTY PRIJÍMATEĽA

Účty štátnej rozpočtovej organizácie
1.1

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP (ďalej aj „platba“) Prijímateľovi
bezhotovostne formou rozpočtového opatrenia v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

1.2

V súvislosti s realizáciou aktivít Projektu je Prijímateľ povinný prijímať platby na
výdavkový účet Prijímateľa, ktorý má otvorený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet
Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Účet Prijímateľa slúži na poskytnutie NFP
formou rozpočtového opatrenia. Číslo účtu Prijímateľa vo formáte IBANje uvedené
v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3

Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do
prijatia poslednej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na
ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.

1.4

V prípade využitia systému refundácie je Prijímateľ povinný otvoriť si ako účet
Prijímateľa samostatný výdavkový účet pre prostriedky NFP, pričom tento účet
môže slúžiť aj na príjem platieb v rámci systému zálohových platieb. Číslo tohto
účtu vo formáte IBAN je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. b) zmluvy o poskytnutí
NFP.

1.5

V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady
oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní

2

V prípade nesplnenia tejto povinnosti Prijímateľa sa bude na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať
ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
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podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je
povinný bezodkladne po realizácii výdavkov z týchto účtov písomne oznámiť
Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
1.6

V prípade, ak je samostatný výdavkový účet pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4
tohto článku VZP využívaný aj na úhradu výdavkov spojených s realizáciou
Projektu z poskytnutej zálohovej platby, môžu byť špecifické výdavky realizované
aj z iného výdavkového účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť
hradené z účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr.
projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho
finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych
fondov a Kohézneho fondu). V tomto prípade Prijímateľ po pripísaní zálohovej
platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným
z nasledovných spôsobov:
-

-

zo samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto
článku VZP prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný výdavkový
účet otvorený Prijímateľom a následne, najneskôr do siedmych dní realizuje
z tohto účtu platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ predloží Poskytovateľovi
výpis z tohto účtu potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis
z samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto
článku VZP potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
v rámci kalendárneho mesiaca (v decembri najneskôr do 30.12. daného
rozpočtového roka) prevedie prostriedky NFP zo samostatného výdavkového
účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP na iný výdavkový
účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne v danom kalendárnom mesiaci
realizuje úhrady špecifických výdavkov.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu
iného výdavkového účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické
typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ
v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
1.7

2

V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a realizátorom projektu
je organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených
výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky
existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt
v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať oprávnené výdavky
prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť
riadiacemu orgánu identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu oprávnených
výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky
a úroky.

Účty štátnej príspevkovej organizácie
2.1

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet, ktorý
má otvorený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v
EUR. Číslo účtu Prijímateľa vo formáte IBAN je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm.
a) zmluvy o poskytnutí NFP.

2.2

Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do
prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na
ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia
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účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu
všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2.3

V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady
oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní
podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít
Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne
oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.

2.4

V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú výnosy na účte Prijímateľa
príjmom Prijímateľa.

2.5

V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby
a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet
Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy
z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.

2.6

V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku
a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné
zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný
rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje
Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi
výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov.
V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový
účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť
Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných
zdrojov Prijímateľa.

2.7

V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické
typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť
hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej
pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho
priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných
zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej
platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným
z nasledovných spôsobov:
-

-

z osobitného účtu prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný účet
otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu.
Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu
otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu
a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej
zálohovej platby;
minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet
otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických
výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov
vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do
siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu
iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov
Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa
o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
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3

2.8

Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká
prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený
Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto
prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

2.9

V prípade, ak Prijímateľom je štátna príspevková organizácia a realizátorom
projektu je organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada
oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní
podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt
v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať oprávnené výdavky
prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť
riadiacemu orgánu identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu oprávnených
výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky
a úroky.

Účty iných subjektov sektora verejnej správys výnimkou VÚC, obcí a rozpočtových
alebo príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce
3.1

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním
určený účet, (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Číslo účtu
Prijímateľa vo formáte IBAN je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy
o poskytnutí NFP.

3.2

Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do
prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na
ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.V prípade otvorenia
účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu
všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.

3.3

Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa
je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas
banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.

3.4

V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady
oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní
podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít
Projektu prostredníctvom rozpočtu Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne
písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.

3.5

V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa
príjmom Prijímateľa.

3.6

V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby
a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet
Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy
z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.

3.7

V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku
a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné
zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný
rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje
Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi
výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov.
V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový
účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť
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Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných
zdrojov Prijímateľa.
3.8

V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické
typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť
hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej
pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho
priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných
zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej
platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným
z nasledovných spôsobov:
-

-

z osobitného účtu prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný účet
otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu.
Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu
otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu
a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej
zálohovej platby;
minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet
otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických
výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov
vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do
siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu
iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov
Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa
o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
3.9

Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká
prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený
Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto
prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

3.10 V prípade, ak Prijímateľom je subjekt verejnej správy a realizátorom projektu je
organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených
výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky
existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt
v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať oprávnené výdavky
prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť
riadiacemu orgánu identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu oprávnených
výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky
a úroky.
4

Účty VÚC
4.1

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním
určený účet vedený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je
vedený v EUR. Číslo účtu Prijímateľa vo formáte IBAN je uvedené v článku 1. bod
1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.

4.2

Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do
prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na
ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia
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účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu
všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
4.3

Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa
je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas
banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.

4.4

V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu
oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní
podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít
Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne
oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.

4.5

V prípade, ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej
pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov Projektu môže byť
realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu
Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom
rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi
identifikáciu účtu subjektu podľa predchádzajúcej vety. Úhrada oprávnených
výdavkov spôsobom podľa tohto odseku sa pre všetky ustanovenia Zmluvy považuje
za rovnocennú, ako keby ju realizoval sám Prijímateľ.

4.6

V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa
príjmom Prijímateľa.

4.7

V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby
a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet
Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy
z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.

4.8

V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku
a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné
zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný
rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje
Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi
výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov.
V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový
účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť
Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných
zdrojov Prijímateľa.

4.9

V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické
typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť
hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej
pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho
priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných
zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej
platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným
z nasledovných spôsobov:
-

z osobitného účtu prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný účet
otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu.
Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu
otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu
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-

a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej
zálohovej platby;
minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet
otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických
výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov
vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do
siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu
iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov
Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa
o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
4.10 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká
prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený
Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto
prostriedkov Dodávateľovi Projektu.
4.11 V prípade, ak Prijímateľom je VÚC a realizátorom projektu je rozpočtová alebo
príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada
oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní
podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt
v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať oprávnené výdavky
prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť
riadiacemu orgánu identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu oprávnených
výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky
a úroky.
5

Účty obce
5.1

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním
určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Prijímateľ
realizuje úhradu oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom
svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa vo formáte IBAN je uvedené v článku 1. bod
1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.

5.2

Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do
prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na
ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia
účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu
všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.

5.3

Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa
je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky
podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.

5.4

V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu
oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní
podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je
povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi finančnú identifikáciu
takýchto účtov.

5.5

V prípade, ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej
pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov Projektu môže byť
realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu
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Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom
rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi
identifikáciu účtu subjektu podľa predchádzajúcej vety. Úhrada oprávnených
výdavkov spôsobom podľa tohto odseku sa pre všetky ustanovenia Zmluvy považuje
za rovnocennú, ako keby ju realizoval sám Prijímateľ.
5.6

V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa
príjmom Prijímateľa.

5.7

V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby
a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet
Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu
vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.

5.8

V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku
a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné
zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný
rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje
Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi
výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov.
V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový
účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť
Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných
zdrojov Prijímateľa.

5.9

V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické
typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť
hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej
pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho
priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných
zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej
platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným
z nasledovných spôsobov:
-

-

z osobitného účtu prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný účet
otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu.
Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu
otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu
a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej
zálohovej platby;
minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet
otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických
výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov
vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do
siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu
iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov
Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa
o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
5.10 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká
prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený
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Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom
prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

odseku

a prevodom

týchto

5.11 V prípade, ak Prijímateľom je obec a realizátorom projektu je rozpočtová alebo
príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada
oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní
podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt
v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať oprávnené výdavky
prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť
riadiacemu orgánu identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu oprávnených
výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky
a úroky.
6

Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce
6.1

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním
určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v
EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do
rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov
na mimorozpočtový účet.Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na
Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ
realizuje úhradu oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu.
Číslo mimorozpočtového účtu vo formáte IBAN je uvedené v článku 1. bod 1.2.
písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. Číslo účtu Prijímateľa vo formáte IBAN je
uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. b) zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak
zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky
potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa,
zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované
úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci
svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

6.2

Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do
prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na
ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia
účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu
všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.

6.3

Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu
Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný
súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.

6.4

V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu
oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní
podmienky existencie účtu Prijímateľaurčeného na príjem NFP. Prijímateľ je
povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto
účtov.

6.5

V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa
príjmom Prijímateľa.

6.6

V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej
platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si
ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto
účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
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6.7

V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku
a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné
zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný
rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje
Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a predložiť Poskytovateľovi výpis
z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov.
V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový
účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného
účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.

6.8

V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické
typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť
hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej
pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho
priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných
zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej
platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným
z nasledovných spôsobov:
-

-

z osobitného účtu prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný účet
otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu.
Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu
otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu
a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej
zálohovej platby;
minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet
otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických
výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov
vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do
siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu
iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov
Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa
o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
6.9

7

Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku
vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený
Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto
prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

Účty príspevkovej organizácie VÚC, resp. obce:
7.1

a) V prípade, ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok na realizáciu
aktivít Projektu od zriaďovateľa:
Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním
určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje
úhradu oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho
rozpočtu.Číslo účtu Prijímateľa vo formáte IBAN je uvedené v článku 1. bod 1.2.
písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
b) V prípade, ak príspevková organizácia požaduje príspevok na realizáciu
aktivít Projektu od zriaďovateľa:
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Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním
určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím
týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho
zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ
následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého
Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho
rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa vo formáte IBAN je uvedené v článku 1. bod 1.2.
písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
7.2

Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do
prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na
ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia
účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu
všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.

7.3

Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa
je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas
banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.

7.4

V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu
oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní
podmienky existencie účtu Prijímateľaurčeného na príjem NFP. Prijímateľ je
povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto
účtov.

7.5

V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa
Príjmom Prijímateľa.

7.6

V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby
a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet
Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu
vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.

7.7

V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania
NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa
na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto
prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný účet
a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode
vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez
osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis
z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.

7.8

V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické
typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť
hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej
pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho
priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných
zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej
platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným
z nasledovných spôsobov:
-

z osobitného účtu prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný účet
otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu.
Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu
otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu
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-

a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej
zálohovej platby;
minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet
otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických
výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov
vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do
siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu
iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov
Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa
o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
7.9

8

Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká
prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený
Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto
prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií
8.1

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na
Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo
účtuvo formáte IBAN je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí
NFP.

8.2

Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do
prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na
ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia
účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu
všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.

8.3

Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa
je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas
banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.

8.4

V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu
oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní
podmienky existencie účtu Prijímateľa určenéhona príjem NFP. Prijímateľ je
povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto
účtov.

8.5

V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa
Príjmom Prijímateľa.

8.6

V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby
a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet
Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu
vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.

8.7

V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania
NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa
na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto
prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný účet
a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie
o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú
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cez osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť
výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
8.8

V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické
typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť
hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej
pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho
priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných
zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej
platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným
z nasledovných spôsobov:
-

-

z osobitného účtu prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný účet
otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu.
Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu
otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu
a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej
zálohovej platby;
minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet
otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických
výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov
vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do
siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu
iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov
Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa
o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
8.9

Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká
prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený
Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto
prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

Článok 16

PLATBY

1 Predfinancovanie – okrem štátnych rozpočtových organizácií
1.1

Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“)
poskytuje na oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom
predložených neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.

1.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu,
predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne
Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ
ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa
a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára
Žiadosti o platbu uvedie nárokovanú sumu podľa skupiny výdavkov uvedenej
v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
1.3 Spolu so Žiadosťou o platbu predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady
Dodávateľov Projektu. Účtovné doklady Dodávateľov Projektu predkladá Prijímateľ
Poskytovateľovi v lehote splatnosti záväzku voči Dodávateľovi Projektu minimálne
v jednom origináli, avšak Poskytovateľ si môže vyžiadať vyšší počet rovnopisov
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originálov. Jeden originál účtovných dokladov od Dodávateľa Projektu si ponecháva
Prijímateľ. V prípade, ak súčasťou výdavkov Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady,
tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu a predloží rovnopisy originálov, alebo
kópie príslušných účtovných dokladov označené pečiatkou a podpisom štatutárneho
orgánu Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).
1.4 Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace
s realizáciou aktivít Projektu do štyroch dní od pripísania príslušnej platby na účet
Prijímateľa.V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na
financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto prijímateľ povinný uhrádzať
Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru
stanoveného v článku 3 zmluvy o poskytnutí NFP.
1.5 Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej
výšku zúčtovať, a to do desiatich dní od pripísania týchto prostriedkov na účet
Prijímateľa. Prijímateľ je následne povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o
platbu (zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z účtu (originál alebo kópiu
označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúcom
príjem NFP ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a
podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie
účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu; výpis z účtu nie je potrebné predkladať
pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby,
jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie
predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné
úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne
predkladať tie isté originály rovnopisov, resp. overené kópie príslušných účtovných
dokladov potvrdzujúce hotovostnú úhradu.K jednej žiadosti o platbu (poskytnutie
predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť riadiacemu orgánu len jednu žiadosť
o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je
Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi a predložiť mu formulár Oznámenie
o vysporiadaní finančných vzťahov
1.6 Za deň zúčtovania podľa predchádzajúceho odseku sa považuje deň odoslania Žiadosti
o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľom cez verejný portál ITMS
a zároveň odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania)
Poskytovateľovi alebo jej osobné doručenie Poskytovateľovi najneskôr do 5 dní odo
dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejný portál
ITMS. V prípade neodoslania písomnej verzie podľa predchádzajúcej vety (alebo
nedoručenia osobne) do 5 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie
predfinancovania) cez verejný portál ITMS, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú
Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) v portáli ITMS zamietnuť
1.7 Suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nezúčtovaného
NFP alebo jeho časti z poskytnutého predfinancovania, pričom poskytovateľ môže
tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne
alebo až pri poslednom zúčtovaní predfinancovania.
1.8 Poskytovateľ po uhradení maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na
Projekt systémom predfinancovania, zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne
5 % celkových oprávnených výdavkov systémom refundácie na základe záverečnej
Žiadosti o platbu a predložení účtovných dokladov, preukazujúcich Prijímateľom
skutočne vynaložené oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný zostávajúcich
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minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt uhradiť najskôr
z vlastných zdrojov, a to aj za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR
určených na spolufinancovanie. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení realizácie
aktivít Projektu je Prijímateľ oprávnený požiadať Poskytovateľa o záverečnú platbu
zostatku z NFP. Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu
spolu s účtovnými dokladmi vrátane výpisu z bankového účtu (originál alebo kópiu
označnú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa). Ak Prijímateľ pri
realizácii Projektu nedosiahne 95 % celkových oprávnených výdavkov, Projekt
môže byť ukončený aj žiadosťou o platbu (zúčtovanie predfinancovania). O tejto
skutočnosti je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
1.9 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá
úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu zo
strany Poskytovateľa. Pri záverečnej Žiadosti o platbu vznikne Prijímateľovi nárok
na vyplatenie príslušnej platby v prípade podania úplnej a správnej Žiadosti o platbu,
a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom.
Nárok Prijímateľa na vyplatenie platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ
rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
1.10 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať
výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP.
Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených
v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov
uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie
finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy.
1.11 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č.
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v znení neskorších
predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia
Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a
v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu
pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej
správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť
vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve
Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia
závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej
lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
1.12 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť,
oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov.
Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu
zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň
zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje
správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu
alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na
predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad
s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia,
rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu
na mieste podľa článku 12 VZP.
1.13 Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví
(do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu.
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Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí
vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme
finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi
doručená Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy
boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods.
1.11 tohto článku.
1.14 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp.
jeho časti.
1.15 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako
EUR, na ich úhradu je možné použiť prostriedky poskytnuté predfinancovaním.
Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky
(v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného
Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo
kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej
mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu
zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného
Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v
účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi
Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za
oprávnený výdavok.
1.16 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických
dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej
Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.1 písmeno d) zmluvy o poskytnutí
NFP týmto nie je dotknuté.
2

Predfinancovanie – štátne rozpočtové organizácie
2.1

Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na
oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených
účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.

2.2

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu,
predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne
Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ
ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa
a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára
Žiadosti o platbu uvedie nárokovanú sumu podľa skupiny výdavkov uvedenej
v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

2.3

Spolu so Žiadosťou o platbu predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady
Dodávateľov Projektu. Účtovné doklady Dodávateľov Projektu predkladá Prijímateľ
Poskytovateľovi v lehote splatnosti záväzku voči Dodávateľovi Projektu minimálne
v jednom origináli, avšak Poskytovateľ si môže vyžiadať vyšší počet rovnopisov
originálov. Jeden originál účtovných dokladov od Dodávateľa Projektu si ponecháva
Prijímateľ. V prípade, ak súčasťou výdavkov Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady,
tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu a predloží rovnopisy originálov, alebo
kópie príslušných účtovných dokladov označené pečiatkou a podpisom štatutárneho
orgánu Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).
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2.4

Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace
s realizáciou aktivít Projektu do štyroch dní od aktivácie rozpočtového
opatrenia.V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na
financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať
Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru
stanoveného v článku 3 zmluvy o poskytnutí NFP.

2.5

Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú
jej výšku zúčtovať, a to do desiatich dní aktivácie rozpočtového opatrenia.
Prijímateľ je následne povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o platbu
(zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z účtu (originál alebo kópiu
označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúcom
príjem NFP ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a
podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie
účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu; výpis z účtu nie je potrebné predkladať
pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby,
jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie
predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné
úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne
predkladať tie isté originály rovnopisov, resp. overené kópie príslušných účtovných
dokladov potvrdzujúce hotovostnú úhradu.K jednej žiadosti o platbu (poskytnutie
predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť riadiacemu orgánu len jednu žiadosť
o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je
Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi a predložiť mu formulár Oznámenie
o vysporiadaní finančných vzťahov

2.6

Za deň zúčtovania podľa predchádzajúceho odseku sa považuje deň odoslania
Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľom cez verejný portál
ITMS a zároveň odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie
predfinancovania) Poskytovateľovi alebo jej osobné doručenie Poskytovateľovi
najneskôr do 5 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie
predfinancovania) cez verejný portál ITMS. V prípade neodoslania písomnej verzie
podľa predchádzajúcej vety (alebo nedoručenia osobne) do 5 dní odo dňa odoslania
Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejný portál ITMS, je
Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania)
v portáli ITMS zamietnuť

2.7

Suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nezúčtovaného
NFP alebo jeho časti z poskytnutého predfinancovania, pričom poskytovateľ môže
tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne
alebo až pri poslednom zúčtovaní predfinancovania.

2.8

Systém predfinancovania re týmto spôsobom realizuje až do dosiahnutia 100 %
aktuálnej výšky oprávnených výdavkov projekt. Po poskytnutí posledného
predfinancovania na Projekt je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP, a to
najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie projektu. Posledná Žiadosť
o platbu (zúčtovanie predfinancovania) plní funkciu záverečnej Žiadosti o platbu.

2.9

Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá
úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu zo
strany Poskytovateľa. Nárok Prijímateľa na vyplatenie platby vzniká len v rozsahu,
v akom Poskytovateľ schváli oprávnené výdavky Projektu.
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2.10 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať
výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP.
Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených
v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov
uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie
finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy.
2.11 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č.
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v znení neskorších
predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia
Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a
v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu
pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej
správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť
vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve
Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia
závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej
lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
2.12 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť,
oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov.
Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu
zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň
zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje
správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu
alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na
predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad
s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia,
rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu
na mieste podľa článku 12 VZP.
2.13 Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví
(do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu.
Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí
vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme
finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi
doručená Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy
boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods.
2.11 tohto článku.
2.14 Presun prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí Poskytovateľ
prostredníctvom úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým
opatrením.
2.15 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu
Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2.16 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako
EUR, na úhradu účtovnýchdokladov vystavených Dodávateľom Projektu v cudzej
mene je možné použiť prostriedky poskytnuté predfinancovaním. Prijímateľ zahrnie
do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu
peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na
účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej
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centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu
zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v
cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom.
Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve
Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a
sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený
výdavok.
2.17 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických
dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej
Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.1 písmeno d) zmluvy o poskytnutí
NFP týmto nie je dotknuté.
3

Zálohové platby – okrem štátnych rozpočtových organizácií
3.1

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“)
systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej
platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). Žiadosti o platbu
predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne
Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ
ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa
a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.

3.2

Prijímateľ predkladá spolu s prvou Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí
realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu.

3.3

Prijímateľ po začatí realizácie Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu
(poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených výdavkov
z prvých 12 mesiacov realizácie Projektu (resp. relevantnej časti rozpočtu Projektu)
z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na
spolufinancovanie.
Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:
a) Prvý ročný rozpočet projektu je známy

maximálna
výška
poskytnute

-

v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu nepresahuje 12 mesiacov,
výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov
z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na
spolufinancovanie;

-

v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov
a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby
predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka
Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na
spolufinancovanie;

-

v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov
a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca
január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho
vzorca:

=

0,4

x

prvý ročný rozpočet
projektu z
prostriedkov
zodpovedajúcich

+

12

-

počet mesiacov
realizácie projektu
v prvom
kalendárnom roku

x

nasledujúci ročný
rozpočet projektu
z prostriedkov
zodpovedajúcich
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j zálohovej
platby

podielu EÚ a ŠR na
spolufinancovanie

počet mesiacov realizácie
projektu v nasledovnom roku

podielu EÚ a ŠR
na
spolufinancovani
e

b) Prvý ročný rozpočet projektu nie je známy, je nulový, alebo veľmi nízky
Výška maximálnej zálohovej platby sa vypočíta nasledovne:
-

-

v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu nepresahuje 12 mesiacov,
výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov
Projektu zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu
na spolufinancovanie;
v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov, výška
zálohovej platby predstavuje podiel celkovejsumy NFP a počtu mesiacov
realizácie Projektu pripadajúci na počet mesiacov realizácie Projektu v prvom
roku jeho realizácie (tzn. prvých 12 mesiacov realizácie Projektu) nasledovne:
maximálna výška
poskytnutej zálohovej platby

=

0,4

x

celková suma NFP
celkový počet mesiacov realizácie

x

12

3.4 P
rijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať na
formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ,
pričom najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov danej zálohovej platby
na účet Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej
zálohovej platby (tzv. kumulatív) a zároveň do 12 mesiacov od pripísania
prostriedkov danej zálohovej platby na účet Prijímateľa je Prijímateľ povinný
zúčtovať 100 % poskytnutej zálohovej platby (sumy každej poskytnutej tranže
zálohovej platby). Ak Prijímateľ nezúčtuje túto sumu alebo jej časť v zmysle odseku
3.7 tohto článku VZP a vráti ju neskôr ako do siedmych dní po uplynutí uvedených 6
mesiacov, resp. 12 mesiacov, znižuje sa o túto sumu celková výška NFP, ktorý má
Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi v súlade s čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP.
3.5

Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať, pričom:
-

-

3.6

povinnosť pre zúčtovanie výšky 50 % z poskytnutej zálohovej platby do 6
mesiacovodo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa
vzťahuje na sumu poslednej poskytnutej zálohovej platby, ku ktorej je pripísaný
nezúčtovaný zostatok predchádzajúcej (predchádzajúcich) zálohovej platby (tzv.
kumulatív);
povinnosť pre zúčtovanie výšky 100 % z poskytnutej zálohovej platby (t.j. sumy
každej poskytnutej tranže zálohovej platby) do 12 mesiacov odo dňa pripísania
finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne na každú
poskytnutú tranžu zálohovej platby.

Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa odseku
3.4a 3.5tohto článku VZP uviesť deklarovanú sumu oprávnených výdavkov
poskytnutého NFP, a to podľa skupín výdavkov uvedených v Prílohe č. 2 tejto
Zmluvy.
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3.7

Zasplnenie povinnosti Prijímateľa zúčtovať 50 % do 6 mesiacov, resp. 100 % do 12
mesiacov poskytnutej zálohovej platby podľa odseku 3.4 a 3.5 tohto článku VZP sa
považuje:
-

-

odoslanie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľom cez
verejný portál ITMS riadiacemu orgánu najneskôr v posledný deň príslušného
obdobia 6 mesiacov / 12 mesiacov a súčasneodoslanie písomnej verzie Žiadosti
o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi alebo osobné doručenie
písomnej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi, a to
najneskôr do 5 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej
platby) cez verejný portál ITMS. V prípade neodoslania, resp. osobného
nedoručenia písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zo
strany Prijímateľa najneskôr do 5 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu
(zúčtovanie zálohovej platby) cez verejný portál ITMS, je Poskytovateľ
oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v portáli
ITMS zamietnuť.
vrátenie celej sumy, resp. rozdielu poskytnutej zálohovej platby, ktorý nebol
zúčtovaný na základe ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby, do výšky 50 % / 100
% z poskytnutej zálohovej platby platobnej jednotke, a to najneskôr do 7
kalendárnych dní po uplynutí príslušného obdobia 6 mesiacov, resp. 12
mesiacov.

3.8

Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný
predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu
faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu
účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného
dokladu Prijímateľom, táto je označená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu
Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo
kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci
príjem prostriedkov NFP a výpis z účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných
dokladov Dodávateľovi Projektu.

3.9

V prípade, ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi nesprávne zúčtovanie zálohovej
platby alebo jej časti, je Prijímateľ povinný vrátiť poskytnutú zálohovú platbu alebo
jej časť vo výške určenej Poskytovateľom na účet podľa článku 1.2 Zmluvy
najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia Prijímateľovi. O tejto
skutočnosti Prijímateľ bezodkladne informuje Poskytovateľa. V prípade, že
Prijímateľ zálohovú platbu alebo jej časť na základe tohto oznámenia Poskytovateľa
riadne a včas nevráti, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti
vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej v súlade s článkom 10 VZP. Tento odsek
sa nepoužije, ak ide zároveň o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm.
a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

3.10 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne
s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí
poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po
schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným
orgánom.
3.11 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej
možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu
Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu
maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby.
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Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby, je maximálne
40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu.
3.12 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je
povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi,
a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý
Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.
3.13 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 3.3 – 3.12 tohto článku VZP použijú
primerane.
3.14 Suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného
alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových
platieb, pričom poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení
sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej
platby.
3.15 Zálohové platby sa spôsobom podľa odsekov 3.1 až 3.14 tohto článku VZP
poskytujú až do momentu dosiahnutia maximálne 95 % celkových oprávnených
výdavkov na Projekt s výnimkou prípadov, keď bola suma oprávnených výdavkov
Projektu znížená zo strany Poskytovateľa.
3.16 Poskytovateľ po uhradení maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na
Projekt systémom zálohovej platby poskytne Prijímateľovi zostávajúcich minimálne
5 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom refundácie na základe
záverečnej Žiadosti o platbu a predložení účtovných dokladov, preukazujúcich
Prijímateľom skutočne vynaložené oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný
zostávajúcich minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt, a to aj
za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR určených na spolufinancovanie,
uhradiť najskôr z vlastných zdrojov. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení
Projektu je Prijímateľ oprávnený požiadať o záverečnú platbu zostatku NFP.
V takom prípade Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu
spolu s účtovnými dokladmi vrátane výpisu z bankového účtu (originál alebo kópiu
označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) . Ak Prijímateľ pri
realizácii Projektu nedosiahne 95 % celkových oprávnených výdavkov, Projekt
môže byť ukončený aj žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). O tejto
skutočnosti je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
3.17 V prípade, ak Prijímateľ pri realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % celkových
oprávnených výdavkov, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu
(zúčtovanie zálohovej platby). O tejto skutočnosti je Prijímateľ povinný
bezodkladne informovať Poskytovateľa.
3.18 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade,
ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby
aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu
Poskytovateľom. Pri záverečnej Žiadosti o platbu vznikne Prijímateľovi nárok na
vyplatenie príslušnej platby v prípade predloženia úplnej a správnej Žiadosti
o platbu a v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom.
Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu, v akom
Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
3.19 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať
výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP.
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Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených
v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov
uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie
finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy.
3.20 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č.
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších
predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia
Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a
v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu
pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej
správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť
vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve
Poskytovateľ Prijímateľa, aby najneskôrdo 14 dní Žiadosť o platbu doplnil.
V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov
v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
3.21 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť,
oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov.
Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu
zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň
zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje
správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu
alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na
predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad
s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia,
rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu
na mieste podľa článku 12 VZP.
3.22 Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví
(do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu.
Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí
poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme
finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta dní odo dňa, kedy bola
Poskytovateľovi doručená Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi,
resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti
o platbu podľa ods. 3.20 tohto článku.
3.23 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp.
jeho časti.
3.24 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako
EUR,. na úhraduúčtovnýchdokladov vystavených Dodávateľom Projektu v cudzej
mene je možné použiť prostriedky poskytnuté zálohovou platbou. Prijímateľ zahrnie
do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu
peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na
účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej
centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu
zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v
cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom.
Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve
Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a
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sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený
výdavok.
3.25 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických
dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej
Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.1 písmeno d) zmluvy o poskytnutí
NFP týmto nie je dotknuté.
4

Zálohové platby – štátne rozpočtové organizácie
4.1 Vyplácanie prijímateľa - štátnej rozpočtovej organizácie pri projektoch financovaných
z ERDF, ESF a Kohézneho fondu sa môže realizovať systémom predfinancovania,
systémom zálohových platieb alebo systémom refundácie v súlade s rozhodnutím
RO v spolupráci s prijímateľom..
4.2

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“)
systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej
platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). Žiadosti o platbu
predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne
Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ
ju vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie zostáva
u Prijímateľa a druhé Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.

4.3

Prijímateľ predkladá spolu s prvou Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí
realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu.

4.4

Prijímateľ po začatí realizácie Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu
(poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených výdavkov
z prvých 12 mesiacov realizácie Projektu (resp. relevantnej časti rozpočtu Projektu)
z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na
spolufinancovanie.
Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:
A) Pri využití výlučne systému zálohových platieb alebo pri využitísystému
zálohových platieb spolu so systémom refundácie
A1) Prvý ročný rozpočet projektu je známy
-

v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu nepresahuje 12 mesiacov,
výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov
z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na
spolufinancovanie;

-

v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov
a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby
predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka
Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na
spolufinancovanie;

-

v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov
a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca
január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho
vzorca:
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maximálna
výška
poskytnute
j zálohovej
platby

=

0,4

x

prvý ročný rozpočet
projektu z
prostriedkov
zodpovedajúcich
podielu EÚ a ŠR na
spolufinancovanie

+

12

-

počet mesiacov
realizácie
projektu v prvom
kalendárnom roku

x

počet mesiacov realizácie
projektu v nasledovnom roku

nasledujúci ročný
rozpočet projektu
z prostriedkov
zodpovedajúcich
podielu EÚ a ŠR
na
spolufinancovani
e

A2)Prvý ročný rozpočet projektu nie je známy, je nulový, alebo veľmi nízky
-

-

v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie projektu nepresahuje 12 mesiacov,
výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov
projektu zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu
na spolufinancovanie;
v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie projektu presahuje 12 mesiacov, výška
zálohovej platby predstavuje podiel celkovej sumynenávratného finančného
príspevku a počtu mesiacov realizácie projektu pripadajúci na počet mesiacov
realizácie projektu v prvom roku jeho realizácie (t. j. prvých 12 mesiacov
realizácie projektu) nasledovne:

maximálna výška
poskytnutej zálohovej platby

=

0,4

x

celková suma NFP

x

12

celkový počet mesiacov realizácie

B) Pri využití systému zálohových platieb, systému refundácie a systému
predfinancovania, resp. systému zálohových platieb a systému
predfinancovania
Vprípade kombinácie systému zálohových platieb, systému refundácie a systému
predfinancovania (alebo len systému predfinancovania a zálohovej platby) savýška
maximálnej zálohovej platby vypočíta nasledovne:
-

z celkovej sumy (súčtu súm) identifikovaných typov oprávnených výdavkov
(rozpočtových položiek projektu jednoznačne určených na financovania výlučne
systémom zálohovej platby) v relevantnom roku realizácie projektudo výšky
maximálne 40 % z relevantnej časti rozpočtu projektu (v danom prípade sa pri
výpočte zálohovej platby za relevantnú časť rozpočtu projektu považuje suma
identifikovaných oprávnených výdavkov jednoznačne určených na financovanie
výlučne systémom zálohovej platby, zohľadňujúc aktuálny stav už vyčerpaných
finančných prostriedkov na predmetných položkách projektu) vo výške
prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu
na spolufinancovanie.
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maximálna výška
poskytnutej zálohovej platby

=

0,4

x

celková suma identifikovaných typov
oprávnených výdavkov
(rozpočtových položiek projektu,
ktoré sú jednoznačne určené na
financovanie výlučne systémom
zálohovej platby, zohľadňujúc
aktuálny stav už vyčerpaných
finančných prostriedkov na
predmetných položkách projektu)
v relevantnom roku realizácie
projektu
(vo výške prostriedkov
zodpovedajúcich podielu
prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu
na spolufinancovanie)

4.5 Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať na
formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ,
pričom najneskôr do 6 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia je
Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby (tzv.
kumulatív) a zároveň do 12 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia je
Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % poskytnutej zálohovej platby (sumy každej
poskytnutej tranže zálohovej platby).Ak Prijímateľ nezúčtuje túto sumu alebo jej
časť v zmysle odseku 4.7 tohto článku VZP a vráti ju neskôr ako do siedmych dní po
uplynutí uvedených 6 mesiacov, resp. 12 mesiacov, znižuje sa o túto sumu celková
výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi v súlade s čl. 3.1
zmluvy o poskytnutí NFP.
4.6

Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať v súlade
s predchádzajúcim odsekom, pričom:
-

povinnosť pre zúčtovanie výšky 50 % z poskytnutej zálohovej platby do 6
mesiacovodo dňa aktivácie rozpočtového opatreniasa vzťahuje na sumu
poslednej poskytnutej zálohovej platby, ku ktorej je pripísaný nezúčtovaný
zostatok predchádzajúcej (predchádzajúcich) zálohovej platby (tzv. kumulatív);

-

povinnosť pre zúčtovanie výšky 100 % z poskytnutej zálohovej platby (t.j. sumy
každej poskytnutej tranže zálohovej platby) do 12 mesiacov odo dňa aktivácie
rozpočtového opatrenia sa vzťahuje osobitne na každú poskytnutú tranžu
zálohovej platby.

4.7

Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa odseku 4.5
a 4.6tohto článku VZP uviesť nárokovanú sumu podľa rozpočtovej klasifikácie.

4.8

Zasplnenie povinnosti Prijímateľa zúčtovať 50 % do 6 mesiacov, resp. 100 % do 12
mesiacov poskytnutej zálohovej platby podľa odseku 4.5a 4.6tohto článku VZP sa
považuje:
-

odoslanie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľom cez
verejný portál ITMS riadiacemu orgánu najneskôr v posledný deň príslušného
obdobia 6 mesiacov / 12 mesiacov a súčasneodoslanie písomnej verzie Žiadosti
o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi alebo osobné doručenie
písomnej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi, a to
najneskôr do 5 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej
platby) cez verejný portál ITMS. V prípade neodoslania, resp. osobného
nedoručenia písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zo
strany Prijímateľa najneskôr do 5 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu
(zúčtovanie zálohovej platby) cez verejný portál ITMS, je Poskytovateľ
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oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v portáli
ITMS zamietnuť.
4.9

vrátenie celej sumy, resp. rozdielu poskytnutej zálohovej platby, ktorý nebol
zúčtovaný na základe ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby, do výšky 50 % / 100 %
z poskytnutej zálohovej platby platobnej jednotke, a to najneskôr do 7 kalendárnych
dní po uplynutí príslušného obdobia 6 mesiacov, resp. 12 mesiacov.Spolu
so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť
aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry,
prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu
účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného
dokladu Prijímateľom, táto je označená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu
Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo
kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci
skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.

4.10 V prípade, ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi nesprávne zúčtovanie zálohovej
platby alebo jej časti, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutú zálohovú platbu alebo
jej časť vo výške určenej Poskytovateľom na účet podľa článku 1.2 Zmluvy
najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia Prijímateľovi. O tejto
skutočnosti Prijímateľ bezodkladne informuje Poskytovateľa. V prípade, že
Prijímateľ zálohovú platbu alebo jej časť na základe tohto oznámenia Poskytovateľa
riadne a včas nevráti, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti
vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej v súlade s článkom 10 VZP. Prijímateľ je
oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti
o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby
na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení
predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) certifikačným orgánom.
4.11 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej
možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu
certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu
maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby.
Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby, je maximálne
40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu.
4.12 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je
povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi,
a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý
Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.
4.13 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 4.1 – 4.12 tohto článku VZP použijú
primerane.
4.14 Suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného
alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových
platieb, pričom poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení
sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej
platby.
4.15 Suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nezúčtovaného
NFP alebo jeho časti z poskytnutého predfinancovania, pričom poskytovateľ môže
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tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne
alebo až pri poslednom zúčtovaní predfinancovania.
4.16 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do dosiahnutia 100 % aktuálnej
výšky oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je
Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP. Nezúčtovaný rozdiel zálohovej
platby je Prijímateľ povinný bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi.
4.17 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade,
ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby
aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu
Poskytovateľom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len
v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
4.18 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať
výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP.
Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených
v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov
uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie
finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy.
4.19 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č.
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších
predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia
Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a
v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu
pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej
správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť
vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve
Poskytovateľ Prijímateľa, aby najneskôr do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil.
V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov
v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa
Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na
mieste, lehoty na administratívnu kontrolu žiadosti o platbu sú pozastavené.
4.20 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť,
oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov.
Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu
zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň
zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje
správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu
alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na
predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad
s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia,
rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu
na mieste podľa článku 12 VZP.
4.21 Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví
(do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu.
V prípade, ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ
zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej
v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola
Poskytovateľovi doručená Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi,
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resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti
o platbu podľa ods. 4.19 tohto článku.
4.22 Presun prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí Poskytovateľ
prostredníctvom úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým
opatrením.
4.23 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu
Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
4.24 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako
EUR na úhradu účtovných dokladov vystavených Dodávateľom Projektu v cudzej
mene je možné použiť prostriedky poskytnuté zálohovou platbou. Prijímateľ zahrnie
do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu
peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na
účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej
centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu
zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v
cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom.
Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve
Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a
sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený
výdavok.
4.25 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu
z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci
jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.1 písmeno d) zmluvy
o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.
5

Refundácia – pre všetkých Prijímateľov zo všetkých fondov
5.1

Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“)
systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom
Projektu z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované
v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.

5.2

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe
Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ
poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu
a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopiszostáva
u Prijímateľa a druhý predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára
Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu Projektu podľa skupiny výdavkov
uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

5.3

Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden
rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej
hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a
podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov
deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne
dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty si ponecháva Prijímateľ. V prípade
predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia označená pečiatkou a
podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
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5.4

V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad
rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom
Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného
v článku 3 zmluvy o poskytnutí NFP.

5.5

Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá
úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o
platbu certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby
vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov
Projektu.

5.6

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať
výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP.
Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených
v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov
uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie
finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy.

5.7

Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č.
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších
predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia
Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a
v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu
pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej
správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť
vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve
Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia
závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej
lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ
rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste,
lehoty na administratívnu kontrolu Žiadosti o platbu sú pozastavené.

5.8

V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť,
oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov.
Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu
zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň
zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje
správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu
alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na
predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad
s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia,
rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu
na mieste podľa článku 12 VZP.

5.9

Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví
(do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu.
Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí
vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme
finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi
doručená Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy
boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods.
5.7 tohto článku.
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5.10 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp.
jeho časti.
5.11 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako
EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú
Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do
Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu
peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na
účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej
centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu
zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v
cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom.
Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve
Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a
sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený
výdavok.
5.12 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu
z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci
jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.1 písmeno d) zmluvy
o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.
V prípade štátnych rozpočtových organizácií odsek 5.10 znie:
5.10 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu
Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
V prípade štátnych rozpočtových organizácií platí odsek 5.13:
5.13. Presun prostriedkov v zmysle odseku 5.10 tohto článku VZP realizuje Poskytovateľ
zabezpečením úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým
opatrením.
Článok 17

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY
FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Ak Prijímateľ nemá vytvorenú pečiatku, ktorou by mohol označovať účtovné
doklady preukazujúce hotovostnú platbu, postačuje na jej označenie len podpis
štatutárneho orgánu Prijímateľa.
2. Ak je Prijímateľ zároveň aj riadiacim orgánom, sprostredkovateľským orgánom pod
riadiacim orgánom, platobnou jednotkou, certifikačným orgánom, orgánom auditu
resp. iným subjektom zodpovedným za riadenie, kontrolu alebo implementáciu
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, podpisy štatutárneho orgánu potrebné
podľa článku 16 VZP môžu byť nahradené podpismi určeného zamestnanca tohto
subjektu.
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať.
Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia je zmluvnými stranami
dohodnutý v čl. 5 zmluvy o poskytnutí NFP. Využívať všetky tri systémy
financovania (predfinancovanie, zálohová platba a refundácia) v rámci jedného
projektu je možné len ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia.
4. V prípade využitia dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného
Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú
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ustanovenia čl. 16 VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo
vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde k využitiu dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného
Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden
z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých
zálohových platieb nemôže Prijímateľ deklarovať spolu s výdavkami uplatňovanými
systémom refundácie v jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ
predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne
Žiadosť o platbu (refundáciu). Rovnaký princíp platí pri využití akýchkoľvek typov
financovania, tzn, že výdavok, ktorý bol deklarovaný v rámci predfinancovania
nebude možné deklarovať v rámci zúčtovania zálohovej platby / refundácie a
naopak. Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu zmluvné
strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 2 tejto Zmluvy identifikovali jednotlivé
typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je jednoznačne určené,
ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv
a povinností zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené
Systémom finančného riadenia ŠF a KF, ktorý je pre zmluvné strany záväzný. Tento
dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy, resp.
práv a povinností zmluvných strán.
7. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže
považovať aj:
a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil
pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj
„Občiansky zákonník“),
b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku
Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a - 151me Občianskeho
zákonníka,
c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi
v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky,
d) započítanie daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi
(štátnej rozpočtovej organizácii) v súlade s § 87 zákona č. 563/2009 Z. z.
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej aj „daňový poriadok“),
e) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581
Občianskeho zákonníka, resp. § 358 – 364 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“).
8. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe
v súlade s § 524 - 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie
žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa
na postupníka a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom
štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných
dokladov postupníkovi.
9. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného
práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a – 151me
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Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží
doklady preukazujúce vznik záložného práva a výpis z účtu (originál alebo kópiu
označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci
skutočné uhradenie účtovných dokladov záložnému veriteľovi.
10. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu
rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov
Slovenskej republiky Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží
doklady preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné
rozhodnutie) a výpis z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom
štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných
dokladov oprávnenej osobe z výkonu rozhodnutia,
11. V prípade započítania daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči
Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) podľa § 87 daňového poriadku,
Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce
započítanie daňového nedoplatku(najmä potvrdenie Finančného riaditeľstva SR
o započítaní).
12. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581
Občianskeho zákonníka, resp. § 358 – 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ
v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie
pohľadávok.
13. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľov, ktorí by sa pri aplikácii
niektorého z vyššie uvedených postupov dostali do rozporu so všeobecne platnými
právnymi predpismi (napr. so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na
pohľadávku podľa čl. 6 ods. 3 VZP.
Článok 18

UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.08.2020 a do tejto doby
strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Uvedená
doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES)
č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.
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Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – PREDMET PODPORY NFP

PREDMET PODPORY NFP
1. Všeobecné informácie o Projekte
Názov Projektu
Kód ITMS
Operačný program
Spolufinancovaný z
Prioritná os
Opatrenie
Prioritná téma
Vzdelávacia infraštruktúra
Hospodárska činnosť
Školstvo

Modernizáciou infraštruktúry k vyššej kvalite vzdelávania v zdravotníctve
26250120074
Výskum a vývoj
Európsky fond regionálneho rozvoja a Štátny rozpočet Slovenskej republiky
5 Infraštruktúra vysokých škôl
5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za
účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov
Forma financovania
Projektu (%)
100
Nenávratná dotácia
Podiel hospodárskej činnosti z celkových
Územná oblasť
výdavkov Projektu (%)
100
Neuplatňuje sa

2. Miesto realizácie Projektu
NUTS II
NUTS III
Okres
Obec
Ulica
Číslo

SK03 Stredné Slovensko
SK032 Banskobystrický kraj
SK0321 Okres Banská Bystrica
SK0321508438 Banská Bystrica
Sládkovičová
21

3. Ciele Projektu
Cieľ projektu

Modernizácia infraštruktúry Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity
v Banskej Bystrici za účelom implementácie nových prvkov do procesu vzdelávania
a zvýšenia jeho kvality
Modernizácia infraštruktúry vzdelávania v oblasti zdravotníctva pre skvalitnenie
teoretických a praktických prvkov vzdelávania
Rekonštrukcia elektroinštalácie objektu „B“ na Fakulte zdravotníctva Slovenskej
zdravotníckej Univerzity v Banskej Bystrici

Špecifický cieľ projektu 1
Špecifický cieľ projektu 2

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Dopad

Výsledok

Typ

Merná
jednotka
EUR

Názov indikátora
Objem finančných prostriedkov vynaložených na
modernizáciu vnútorného vybavenia
Počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný alebo
bezbariérový prístup s výsledkom projektu
Počet študentov, ktorí majú prospech z kvalitnejšej
vzdelávacej infraštruktúry (budovy a vybavenie
škôl)

Východisková
hodnota
0

2014

Plánovaná
hodnota
1 731 569,43

počet

0

2014

1

2015

počet

0

2015

550

2020

Rok

Rok
2015

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám
Typ

Merná
jednotka

Názov indikátora

Východisková
hodnota

Plánovaná
hodnota

Rok

Rok

výsledok

-

-

-

-

-

-

Dopad

Horizontálna priorita informačná spoločnosť

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Výsledok

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj
-

1

Dopad

ITMS kód Projektu: 26250120074

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dopad Výsledok

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity

Výsledok

Počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný alebo
bezbariérový prístup s výsledkom projektu

Dopad

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí

-

počet

-

0

-

2014

-

1

2015

-

-

Merná
jednotka

Počet
jednotiek

EUR

1 672 229,43

počet

1

EUR

59 340,00

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu
Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku
(názov merateľného ukazovateľa výsledku))

Názov aktivity
Hlavné aktivity (číslo / názov)
1.1
Modernizácia technologického vybavenia
odborných učební Fakulty zdravotníctva
v Banskej Bystrici

2.1

Objem finančných prostriedkov
vynaložených na modernizáciu vnútorného
vybavenia
Počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný
alebo bezbariérový prístup s výsledkom
projektu
Objem finančných prostriedkov
vynaložených na modernizáciu vnútorného
vybavenia

Rekonštrukcia elektroinštalácie

6. Časový rámec realizácie Projektu
Názov aktivity
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre
každú aktivitu)
Aktivita 1.1 Modernizácia
technologického vybavenia
odborných učební Fakulty
zdravotníctva v Banskej Bystrici
Aktivita 2.1 Rekonštrukcia
elektroinštalácie
Podporné aktivity
Riadenie projektu
Publicita a informovanosť

Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)

Ukončenie realizácie aktivity
(MM/RRRR)

11/2014

10/2015

11/2014

10/2015

11/2014
11/2014

10/2015
10/2015

7. Rozpočet projektu
Skupina výdavkov
610620 Osobné náklady
633002 Materiál Výpočtová
technika

633005 Materiál, Špeciálne
stroje, prístroje, zariadenie,
technika a náradie

Oprávnené
výdavky
(v EUR)
16 858,80
258 263,04

Neoprávnené
výdavky
(v EUR)
0,00
0,00

148 904,24

0,00

Celkové výdavky
projektu (v EUR)
16 858,80
258 263,04

148 904,24

Názov aktivity
Riadenie projektu
1.1 Modernizácia technologického
vybavenia odborných učební
Fakulty zdravotníctva v Banskej
Bystrici
1.1 Modernizácia technologického
vybavenia odborných učební
Fakulty zdravotníctva v Banskej
Bystrici
2.1 Rekonštrukcia elektroinštalácie

2
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637003 Propagácia,
reklama a inzercia
711003 Nákup softvéru

1 500,00

0,00

1 500,00

42 451,08

0,00

42 451,08

711004 Nákup licencií

190 933,68

0,00

190 933,68

713002 Nákup výpočtovej
techniky

525 798,00

0,00

525 798,00

713005 Nákup špeciálnych
strojov, prístrojov, zariadení,
techniky, náradia a
materiálov
CELKOVO

565 219,39

0,00

565 219,39

1 749 928,23

0,00

1 749 928,23

Publicita a informovanosť
1.1 Modernizácia technologického
vybavenia odborných učební
Fakulty zdravotníctva v Banskej
Bystrici
1.1 Modernizácia technologického
vybavenia odborných učební
Fakulty zdravotníctva v Banskej
Bystrici
1.1 Modernizácia technologického
vybavenia odborných učební
Fakulty zdravotníctva v Banskej
Bystrici
1.1 Modernizácia technologického
vybavenia odborných učební
Fakulty zdravotníctva v Banskej
Bystrici

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít
Aktivita
Hlavné aktivity (číslo / názov)
1.1
Modernizácia technologického vybavenia odborných učební
Fakulty zdravotníctva v Banskej Bystrici
2.1
Rekonštrukcia elektroinštalácie
Podporné aktivity
Riadenie projektu
Publicita a informovanosť
CELKOVO

Oprávnené výdavky
(v EUR)

Neoprávnené
výdavky
(v EUR)

1 672 229,43

0,00

1 672 229,43

59 340,00

0,00

59 340,00

16 858,80
1 500,00
1 749 928,23

0,00
0,00
0,00

16 858,80
1 500,00
1 749 928,23

Výdavky celkovo
(v EUR)

3

Príloha č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP: Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR)

Názov položky rozpočtu

A

1

B

Číselník
výdavkov

Jednotka

Počet jednotiek
(predpokladan
ý rozsah)

B1

C

D

Stavba/stavebný objekt 1 - Práce a dodávky HSV
Zemné práce
Zakladanie
Zvislé a kompletné konštrukcie
Vodorovné konštrukcie
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy,
1.2.1.6. priečky, podlahy)
1.2.1.7. alšie položky podľa charakteru projektu
Stavba/stavebný objekt 1 - Práce a dodávky PSV
1.2.2. Dokoncenie elektroinstalacie v objekte B
Izolácie (napr.tepelná izolácia, izolácie proti vode,
1.2.2.1. povlakové krytiny)
1.2.2.2. Odborné práce elektoinštalačné
1.2.2.3. Odborné práce kúrenárske
1.2.2.4. Zdravotechnika
1.2.2.5. Konštrukcie stolárske, klampiarske, zámočnícke,tesárske
1.2.2.6. Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce)
Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny,
1.2.2.7. rozvodov, kanalizácie vody)
1.2.2.8. Dokončovacie práce
1.2.2.9. Elektroinštalačné práce
Stavba/stavebný objekt 2 - Práce a dodávky HSV
Zemné práce
Zakladanie
Zvislé a kompletné konštrukcie
Vodorovné konštrukcie
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy,
1.2.3.6. priečky, podlahy)
1.2.3.7. alšie položky podľa charakteru projektu
1.2.3.
1.2.3.1.
1.2.3.2.
1.2.3.3.
1.2.3.4.
1.2.3.5.

Stavba/stavebný objekt 2 - Práce a dodávky PSV
Izolácie (napr.strešná izolácia, hydroizolácia)
Odborné práce elektoinštalačné
Odborné práce kúrenárske
Zdravotechnika
Konštrukcie stolárske, klampiarske
Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce)
Demontážne práce (napr. demontáž strešnej krytiny,
1.2.4.7. rozvodov, kanalizácie vody)
1.2.4.8. Dokončovacie práce
1.2.4.9. alšie položky podľa charakteru projektu
1.2.4.
1.2.4.1.
1.2.4.2.
1.2.4.3.
1.2.4.4.
1.2.4.5.
1.2.4.6.

633005

1.4. Projekčná činnosť

Priradenie k aktivitám
projektu (čísla aktivít
sú uvedené v Opise
projektu - časť F1)3

F1=D*E

F2

G

H

EUR

EUR

59 340,00

0,00

E
EUR

projekt
projekt
projekt
projekt
projekt

1
1
1
1
1

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

projekt
projekt

1
1

0,000
0,000

0,00
0,00

0,00
0,00

59 340,00

0,00

projekt
projekt
projekt
projekt

1
1
1
1

0,000
0,000
0,000
0,000

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

projekt
projekt

1
1

0,000
0,000

0,00
0,00

0,00
0,00

projekt
projekt
projekt

1
1
1

0,000
0,000
59 340,000

0,00
0,00
59 340,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

projekt
projekt
projekt
projekt
projekt

1
1
1
1
1

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

projekt
projekt

1
1

0,000
0,000

0,00
0,00

0,00
0,00

projekt
projekt
projekt
projekt
projekt
projekt

1
1
1
1
1
1

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

projekt
projekt
projekt

1
1
1

0,000
0,000
0,000

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

osobohodina

0

0,000

1.3. Stavebný dozor
1.3.1. Stavebný dozor7

Komentár k rozpočtu

Výdavky
projektu spolu

4,5
1. Stavebné práce -priame výdavky
6
1.1. Pozemok
1.2. Stavebné práce

1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.1.2.
1.2.1.3.
1.2.1.4.
1.2.1.5.

Oprávnené
výdavky
projektu
spolu po
FA

Jednotková cena
(max. cena)2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Podrobnosti vi priložený výkaz výmer

2.1.

Názov položky rozpočtu

A

1

B

Číselník
výdavkov

B1

Projektová stavebná dokumentácia pre stavebné
1.4.1. povolenie
1.4.2. Realizačná projektová dokumentácia
1.4.3. Autorský dozor projektanta/architekta

Jednotka

Počet jednotiek
(predpokladan
ý rozsah)

Jednotková cena
(max. cena)2

Výdavky
projektu spolu

Oprávnené
výdavky
projektu
spolu po
FA

Komentár k rozpočtu

Priradenie k aktivitám
projektu (čísla aktivít
sú uvedené v Opise
projektu - časť F1)3

C

D

E

F1=D*E

F2

G

H

projekt
projekt
projekt

1
1
1

0,000
0,000
0,000

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

59 340,00

0,00

1 324 402,15

0,00

1. Spolu
2. Zariadenie a vybavenie projektu-priame výdavky
8
2.1. Zariadenie a vybavenie

2.1.1. Fyzioterapia
2.1.1.1. Server
Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov a
2.1.1.2. laboratórnych zariadení
Elektricky polohovateľné lehátko
Bobath stôl
Masážne lehátko (vrátane príslušenstva)
Ležadlo vyšetrovacie
Masážna stolička profesionálna kovová, skladacia
Kombinovaná elektronicky riadená vodná kúpeľ (vrátane
2.1.1.2.6. príslušenstva)
2.1.1.2.1.
2.1.1.2.2.
2.1.1.2.3.
2.1.1.2.4.
2.1.1.2.5.

Vaňa s podvodnou masážou, vírivkou a perličkou
2.1.1.2.7. (elektronicky ovládaná)
Vírivkový kúpeľ na dolné končatiny (elektronicky
2.1.1.2.8. ovládaný)

ks

0

0,000

359 238,60
0,00

0,00
0,00

ks

0

0,000

0,00

0,00

713005
713005
713005
713005
713005

ks
ks
ks
ks
ks

0
0
0
0
0

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Využitie pri výučbe uvoľňovacích a relaxačných techník. Pri zložitejších manuálnych technikách, je z terapeutického aj
ergonomického hľadiska vhodná možnosť individuálneho nastavenia výšky lehátka.
Využitie pri výučbe terapeutických metód fyzioterapie (Bobath, Vojta).
Využívané pri nácviku manipulačných, mobilizačných a masážnych techník.
Využívané pre výučbu aplikačných postupov procedúr elektroterapie a termoterapie v pedagogickom procese.
Výučba masážnych techník.

1.1.
1.1.
1.1.
1.1.
1.1.

713005

ks

0

0,000

0,00

0,00

Pozitívna termoterapia je jednou zo základných procedúr s relaxačným účinkom. Výčba hydroterapie.

1.1.

0,00

Výučba aplikačnej techniky procedúry hydroterapie - liečebná masáž celého tela alebo jeho častí prúdom vody, alebo prúdom
vody zmiešaného so vzduchom. Minimálne technické parametre: ergonomicky tvarovaná akrylová vnútorná časť;
jednokanálový systém pre distribúciu vody aj vzduchu; objem od 220 l; automatické plnenie vane; schodík; čistiaca sprcha.

1.1.

0,00

Výučba hydroterapie. Hydroterapia ako jeden z prostriedkov pre relaxáciu a regeneráciu pohybového aparátu. alšími
účinkami je zlepšenie cirkulácie a zvýšenie aferentných impulzov z periférie. Minimálne technické parametre: vaňa vyrobená
z akrylu; čistiaca sprcha; stolička na kolieskach s opierkou podľa DIN vhodná do vlhkého prostredia.

1.1.

Výučba hydroterapie. Hydroterapia ako jeden z prostriedkov pre relaxáciu a regeneráciu pohybového aparátu. alšími
účinkami je zlepšenie cirkulácie a zvýšenie aferentných impulzov z periférie. Minimálne technické parametre: vaňa vyrobená
z akrylu; čistiaca sprcha; stolička na kolieskach s opierkou, vhodná do vlhkého prostredia.
Jeden zo základných prostriedkov fyzikálnej terapie. Výučba aplikácie chladu pri ochoreniach pohybového aparátu.
Využívané pre nácvik cvičených zostáv rekondično-relaxačných cvičení.

1.1.
1.1.
1.1.

713005

713005

ks

ks

1

1

4 779,600

3 570,000

4 779,60

3 570,00

2.1.1.2.9. Vírivkový kúpeľ horné končatiny (elektronicky ovládaný)
2.1.1.2.10. Prenosná lokálna cryoterapia
2.1.1.2.11. Sada cvičebných pomôcok pre metódy kinezioterapie

713005
713005
713005

ks
ks
ks

1
0
1

2 843,400
0,000
3 402,000

2 843,40
0,00
3 402,00

0,00
0,00
0,00

2.1.1.2.12. Rotopéd

713005

ks

0

0,000

0,00

0,00

2.1.1.2.13. Bežiaci pás RTM600
2.1.1.2.14. Rebox physio (vratane stoja)

713005
713005

ks
ks

1
0

6 636,000
0,000

6 636,00
0,00

0,00
0,00

2.1.1.2.15. Magnet
2.1.1.2.16. Ultrazvuk

713005
713005

ks
ks

0
0

0,000
0,000

0,00
0,00

0,00
0,00

2.1.1.2.17. Laser

713005

ks

0

0,000

0,00

0,00

Pomôcka slúžiaca na praktický nácvik liečby pohybom, rekondičných, relaxačných a posilňovacích cvičení.
Pomôcka slúžiaca na praktický nácvik liečby pohybom, rekondičných, relaxačných a posilňovacích cvičení. Minimálne
technické parametre: Plocha pre chôdzu dĺžka 160 cm šírka 51 cm, reverzibilný, teflónom impregnovaný; elevácia v rozmedzí
0-15%; monitoring pulzovej frekvencie: kontaktné držadlá, displej, možnosť pripojenia tlačiarne, nosnosť 182 kg.
Výučba elektroterapie. Diagnosticko liečebný prístroj s okamžitým účinkom na normalizáciu Ph v tkanive.
Jeden zo základných prostriedkov fyzikálnej terapie. Výučba aplikácie magnetoterapie ako jedného z prostriedkov
ambulantnej rehabilitácie.
Jeden zo základných prostriedkov fyzikálnej terapie. Výučba aplikácie mechanoterapie v podobe ultrazvuku.
Jeden zo základných prostriedkov fyzikálnej terapie. Výučba aplikácie svetloliečby ako veľmi často používaného spôsobu
biostimulácie.

0,00

Komplexný systém pre výuku prístrojovej diagnostiky svalov a kineziológie. Izokinetický dynamometer slúži na diagnostiku a
analýzu svalovej práce, výkonu a sily, vrátane goniometrie. Dokáže simulovať režimy svalovej práce (izotonický, izometrický,
izokinetický koncentrický aj excentrický) vo všetkých periférnych kĺboch a chrbtici. Pri traumatických léziách mäkkých
štruktúr je veľmi dôležité poznať aktuálny stav pohybového systému. Využitie dynamometra zvyšuje efektivitu meraní. Citlivo
reaguje na zmenu experimentálnych podmienok a dokáže zaznamenať širokú škálu parametrov dôležitých pre kvalitné
vyhodnotenie. Minimálne technické parametre: rotačná dynamometrická jednotka; koncentrický režim do 500 st/sec;
excentrický režim do 300 st/sec; krútiaci moment do 680 Nm; excentrický režim do 544 Nm; pasívny režim do 25 st/sec;
izometrický režim; izotonický režim; nástavce pre bedro, koleno a členok; nástavce pre rameno, lakeť a ruku; elektricky
výškovo nastaviteľné kreslo; operačná plošina plošina s koľajnicou.

2.1.1.2.18. Izokinetický dynamometer BIODEX systém S4 PRO

713005

ks

1

74 222,400

74 222,40
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1.1.

1.1.
1.1.
1.1.
1.1.
1.1.

1.1.

Názov položky rozpočtu

A

1

B

ZEBRIS - Komplexná diagnostika a 3D analýza statiky a
2.1.1.2.19. dynamiky chrbtice, chôdze a behu. Komplet produkty.

Číselník
výdavkov

B1

713005

Jednotka

Počet jednotiek
(predpokladan
ý rozsah)

Jednotková cena
(max. cena)2

Výdavky
projektu spolu

Oprávnené
výdavky
projektu
spolu po
FA

Komentár k rozpočtu

Priradenie k aktivitám
projektu (čísla aktivít
sú uvedené v Opise
projektu - časť F1)3

C

D

E

F1=D*E

F2

G

H

0,00

Komplexný systém pre výuku prístrojovej diagnostiky pohybového aparátu. Minimálne technické parametre: bezkontaktné
snímanie povrchu tela rastrovou stereografiou; neinvazívne vyšetrenie bez ožiarenia; automatická detekcia antropometrických
bodov; 3D rekonštrukcia chrbtice počítačovou trianguláciou; statický model konfigurácie segmentov chrbtice; dynamický
model axiálnej rotácie stavcov a panvy; 2 kamerové systémy pre statické a dynamické vyšetrenie; video analýza chôdze a
behu; záznam biomechanickej osi dolných končatín počas chôdze; meranie reakčných síl tlaku chodidla; meranie jednotlivých
fáz odvíjania nohy; záznam distribúcie tlaku v jednotlivých zónach nohy; integrovaný merací pás 100 cm s 5376 senzormi;
frekvencia 100 Hz. Úprava pohybových stereotypov je kľúčom k optimalizácii využívania energie pre pohyb organizmu. Platí
to pre bežné činnosti človeka ako aj pri extrémnych záťažových podmienkach (vrcholový šport, fyzicky náročné profesné
činnosti, boj), kedy je využitie energie rozhodujúcim faktorom pre celkový výkon. Snímanie a vyhodnotenie distribúcie tlaku
chodidla na podložku pri statických (stoj) a dynamických (chôdza, beh a iné) posturálnych aktivitách predstavuje veľký prínos
pre prevenciu, diagnostiku a terapiu všetkých patológií pohybového systému. V kombinácii s videozáznamom a 3D analýzou
statiky a dynamiky chrbtice sa jedná o komplexný diagnosticko-terapeutický nástroj schopný detailne popísať lokomočné
prejavy človeka. Experiment je v takýchto podmienkach presný, opakovateľný s vysoko valídny. Takýto diagnostický set má
zvláštny význam v prevencii posturálnych a funkčných porúch pohybového systému, kedy je možné dôkladnou analýzou v
detskom veku predísť vzniku takýchto, neskôr často závažných zdravotných komplikácií. Tieto spomínané atribúty patria k
jadru odboru fyzioterapia, ktoré si študent musí osvojiť počas štúdia.

1.1.

ks

1

156 114,000

156 114,00

2.1.1.2.20. Telemetrický EMG systém

713005

ks

1

67 166,400

67 166,40

0,00

2.1.1.2.21. Balance System SD

713005

ks

1

29 702,400

29 702,40

0,00

Systém pre výuku prístrojovej diagnostiky pohybového systému a kineziológie. Snímanie elektrických potenciálov pri pohybe,
je štandardnou metódou používanou v rehabilitačnom a športovom laboratóriu. Bezdrôtová technológia však posúva hranice
biomedicínskeho výskumu. S použitím tejto technológie je možné sledovať reálne pohybové aktivity bez úzkeho priestorového
obmedzenia, čo má nesmierny význam pri analýze terapeutickej, športovej, alebo pracovnej činnosti. V experimente je možné
sledovať aktivity v autentických podmienkach pre pracovnú či športovú činnosť. Takéto zariadene je možné použiť aj priamo
pri aplikácii fyzioterapeutických metód a postupov. Využitie spomínaného systému predstavuje prínos aj v samostatnej oblasti
bežných a športových aktivít v detskom veku. Minimálne technické parametre: bluetooth prenosný systém, analógové a
digitálne kanály, napájanie: 4 x AAA 1,5 V.
Výučba balančných schopností a osvojenie si vyšetrenia rovnovážnych funkcií. Minimálne technické parametre: prenosné
zariadenie; farebný dotykový displej; veľkosť displeja: uhlopriečka 12.1" (30.7 cm), uhol sklonu: nastaviteľný na cca. 45°;
viac úrovní dynamického testovania; tlačiareň; ochranný kryt.

0,00

Výučba prístrojového merania pulzovej frekvencie. alej slúži ako kontrolný mechanizmus pri praktickej výučbe
kardiovaskulárnej a športovej rehabilitácie.

1.1.

Vybavenie na výučbu kineziológie a prístrojovej diagnostiky. Minimálne technické parametre: 2 dátové body na 1 mm;
frekvencia 400 / sec pri rýchlosti 0.2 m/s; uhlové rozlíšenie +-2; prípustná chyba ±0.5 ; spinálne dátové body ±1.8; 2 batérie,
AA, 1.5 V; bluetooth 2.4-2.48 GHz, dosah 10 m; software.

1.1.

2.1.1.2.22. RCX5 + G5 + DataLink

2.1.1.2.23. Detektor chrbtice
2.1.1.3. Software
2.1.1.4. alšie položky podľa charakteru projektu

713005

713005

ks

0

0,000

ks

1

10 802,400

ks

0

0,000

ks

0

0,000

2.1.2.

Knižnica
2.1.2.1. Server
Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov a
2.1.2.2.
laboratórnych zariadení

0,00

10 802,40
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

175 549,08

0,00

ks

0

0,000

0,00

0,00

ks

0

0,000

0,00

0,00

1.1.

1.1.

Knižničný skener je navrhnutý na kompletnú digitalizáciu knižničného fondu FZ SZU v BB pre elektronickú knižnicu. V
súčasnosti existuje na SZU cca 22 tisíc tlačovín (odborné knihy, skriptá, časopisy, publikácie, at .) ktoré je potrebné takouto
formou zdigitalizovať.
Technológia 4DigitalBooks garantuje súvislosť textu. Vždy sa otočí len jedna strana. Táto funkcionalita je kontrolovaná
zaručeným systémom detekcie papiera. Žiadna strana sa nevynechá a ani nebude naskenovaná dvakrát. V prípade problémov
s otočením strany systém automaticky vyžiada ručnú asistenciu, čím sa zabráni poškodeniu skenovanej knihy. Digitalizačná
linka je vhodná pre všetky typy kníh, časopisov, zviazaných novín a iných viazaných dokumentov. Systém umožňuje pracovať
s rôznymi hrúbkami kníh, rôznou štruktúrou papiera, mäkkými, či tvrdými doskami knižnej väzby.
Cieľom digitalizačnej linky je odstrániť ľudskú námahu a nepresnosť pri prácnom obracaní strán pri skenovaní. Skener
pracuje bez pravidelného ľudského zásahu, iba pod dozorom. Minimálne technické parametre: typy dokumentov: knihy,
časopisy, viazané noviny; väzba knihy: mäkká alebo pevná; rozmer strany: max A3; automatické otáčanie strán; vyrovnanie
strany.
2.1.2.2.1. Knižničný scanner (4DigitalBooks DL mini-i)

713002

ks

1

133 098,000

133 098,00
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0,00

1.1.

Názov položky rozpočtu

A

1

B

2.1.2.2.2. Čítačka kníh
2.1.2.2.3. Univerzálna čítačka čipových kariet (USB)
2.1.2.3. Software

Knižničný systém Proflib - modul Autorizácia a
2.1.2.3.1. autentifikácia používateľov (licencia za SW modul)

Knižničný systém Proflib - modul Záverečné práce
2.1.2.3.2. (licencia za SW modul)

Knižničný systém Proflib - modul Výpožičný systém
2.1.2.3.3. (licencia za SW modul)

Knižničný systém Proflib - modul Revízia fondu (licencia
2.1.2.3.4. za SW modul)

Knižničný systém Proflib - on-line katalóg
optimalizovaný aj pre mobilné zariadenia (licencia za SW
2.1.2.3.5. modul)
2.1.2.4. alšie položky podľa charakteru projektu
2.1.3.

Číselník
výdavkov

B1
713002
713002

711003

711003

711003

711003

711003

Jednotka

Počet
jednotiek
(predpokladan
ý rozsah)

Jednotková cena
(max. cena)2

Výdavky
projektu spolu

Oprávnené
výdavky
projektu
spolu po
FA

C

D

E

F1=D*E

F2

ks
ks
ks

ks

ks

ks

ks

0
0
0

1

1

1

1

0,000
0,000
0,000

10 407,600

7 469,280

8 761,200

8 085,000

7 469,28

8 761,20

8 085,00

7 728,00
0,00

G

H

Čítačka elektronických kníh, vysoko kvalitný displej s veľkosťou 6" (15,3 cm) s G-senzorom pre pohodlné čítanie alebo
počúvanie audio kníh. Čítačky by sa požičiavali študentom na čítanie elektronických kníh a publikácií offline.
Zariadenie na overovanie členstva v knižnici ako náhrada za členské karty kartami ISIC a študentskými kartami.

1.1.
1.1.

0,00

Databáza knihovníkov – užívateľov systému Proflib, vytváranie prístupových práv a úrovní prístupu a možnosť integrácie
prístupov študentov do systému cez ActiveDirectory. Minimálne technické parametre: formát dát MARC21, pravidlá
AACR2, ISBD, export a import dát ISO2709, využiteľnosť dát v iných systémoch a prostrediach, export do REC, CSV,
TXT, XML, architektúra klient-server, TCP/IP internet/intranet, mirroring - zálohovanie dát, história zmien obsahu databáz
(spätný návrat k ľubovoľnému dátumu), podpora exportu a importu dát súborného katalógu SNK a systému KIS3G, podpora
práce s čiarovými kódmi, resp. RFID, kompatibilita a integrovateľnosť s MaSK, kompatibilita na úrovní dát so systémom
Virtua (MARC21), resp. Aleph, integrovateľnosť so systémom evidencie publikačnej činnosti, možnosť napojenia na
podnikové systémy.

1.1.

0,00

Import údajov (záverečných prác) do Proflib z CRZP v zabezpečenom formáte pdf. Minimálne technické parametre: formát
dát MARC21, pravidlá AACR2, ISBD, export a import dát ISO2709, využiteľnosť dát v iných systémoch a prostrediach,
export do REC, CSV, TXT, XML, architektúra klient-server, TCP/IP internet/intranet, mirroring - zálohovanie dát, história
zmien obsahu databáz (spätný návrat k ľubovoľnému dátumu), podpora exportu a importu dát súborného katalógu SNK a
systému KIS3G, podpora práce s čiarovými kódmi, resp. RFID, kompatibilita a integrovateľnosť s MaSK, kompatibilita na
úrovní dát so systémom Virtua (MARC21), resp. Aleph, integrovateľnosť so systémom evidencie publikačnej činnosti,
možnosť napojenia na podnikové systémy.

1.1.

0,00

Systém generovania upomienok, štatistiky návštevnosti a výpožičného procesu, prezenčné výpožičky a možnosť zobrazenia
poplatkov v čitateľskom konte. Minámálne technické parametre: formát dát MARC21, pravidlá AACR2, ISBD, export a
import dát ISO2709, využiteľnosť dát v iných systémoch a prostrediach, export do REC, CSV, TXT, XML, architektúra
klient-server, TCP/IP internet/intranet, mirroring - zálohovanie dát, história zmien obsahu databáz (spätný návrat k
ľubovoľnému dátumu), podpora exportu a importu dát súborného katalógu SNK a systému KIS3G, podpora práce s
čiarovými kódmi, resp. RFID, kompatibilita a integrovateľnosť s MaSK, kompatibilita na úrovní dát so systémom Virtua
(MARC21), resp. Aleph, integrovateľnosť so systémom evidencie publikačnej činnosti, možnosť napojenia na podnikové
systémy.

1.1.

0,00

Doplnenie funkcionality revízie knižničného fondu o čiastkové revízie podľa užívateľsky definovaných filtrov. Minimálne
technické parametre: formát dát MARC21, pravidlá AACR2, ISBD, export a import dát ISO2709, využiteľnosť dát v iných
systémoch a prostrediach, export do REC, CSV, TXT, XML, architektúra klient-server, TCP/IP internet/intranet, mirroring zálohovanie dát, história zmien obsahu databáz (spätný návrat k ľubovoľnému dátumu), podpora exportu a importu dát
súborného katalógu SNK a systému KIS3G, podpora práce s čiarovými kódmi, resp. RFID, kompatibilita a integrovateľnosť
s MaSK, kompatibilita na úrovní dát so systémom Virtua (MARC21), resp. Aleph, integrovateľnosť so systémom evidencie
publikačnej činnosti, možnosť napojenia na podnikové systémy.

1.1.

Modul pre zobrazovanie online katalógu v rôznych mobilných zariadeniach bez závislosti na type operačného systému alebo
prehliadača. Minimálne technické parametre: formát dát MARC21, pravidlá AACR2, ISBD, export a import dát ISO2709,
využiteľnosť dát v iných systémoch a prostrediach, export do REC, CSV, TXT, XML, architektúra klient-server, TCP/IP
internet/intranet, mirroring - zálohovanie dát, história zmien obsahu databáz (spätný návrat k ľubovoľnému dátumu), podpora
exportu a importu dát súborného katalógu SNK a systému KIS3G, podpora práce s čiarovými kódmi, resp. RFID,
kompatibilita a integrovateľnosť s MaSK, kompatibilita na úrovní dát so systémom Virtua (MARC21), resp. Aleph,
integrovateľnosť so systémom evidencie publikačnej činnosti, možnosť napojenia na podnikové systémy.

1.1.

0,00
0,00
0,00

10 407,60

Priradenie k aktivitám
projektu (čísla aktivít
sú uvedené v Opise
projektu - časť F1)3

ks
ks

1
0

7 728,000
0,000

ks

0

0,000

0,00

0,00

713005

ks
ks

0
0

0,000
0,000

0,00
0,00

0,00
0,00

Základné elektronické vybavenie biochémického laboratória

1.1.

713005

ks

0

0,000

0,00

0,00

Základné elektronické vybavenie biochémického laboratória

1.1.

713005

ks

0

0,000

0,00

0,00

Základné elektronické vybavenie biochémického laboratória

1.1.

Laboratóriá

2.1.3.1. Server
Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov a
2.1.3.2. laboratórnych zariadení
2.1.3.2.1. Mikropipeta Biohit s nastaviteľným objemom 0,5-10ul
Mikropipeta Biohit Proline s nastaviteľným objemom, 22.1.3.2.2. 20 ul
Mikropipeta Biohit s nastaviteľným objemom 10-100 µl;
2.1.3.2.3. krokom 1 µl

0,00
0,00
0,00

Komentár k rozpočtu

0,00
0,00

205 980,79
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Jednotka

Počet
jednotiek
(predpokladan
ý rozsah)

Jednotková cena
(max. cena)2

Výdavky
projektu spolu

Oprávnené
výdavky
projektu
spolu po
FA

Komentár k rozpočtu

Priradenie k aktivitám
projektu (čísla aktivít
sú uvedené v Opise
projektu - časť F1)3

B1

C

D

E

F1=D*E

F2

G

H

713005

ks

0

0,000

0,00

0,00

Základné elektronické vybavenie biochémického laboratória

1.1.

713005

ks

0

0,000

0,00

0,00

Základné elektronické vybavenie biochémického laboratória

1.1.

713005

ks

0

0,000

0,00

0,00

Základné elektronické vybavenie biochémického laboratória

1.1.

Byreta automatická podľa Pelleta, tr. B. s výp. a prep.
2.1.3.2.7. koh., skleneným kladivkom, zásobnou fľašou a balónikom
2.1.3.2.8. Byreta digitálna Brand Titrette, 50 ml

713005
713005

ks
ks

0
0

0,000
0,000

0,00
0,00

0,00
0,00

Základné elektronické vybavenie biochémického laboratória
Základné elektronické vybavenie biochémického laboratória

1.1.
1.1.

Dávkovač Dispensette III, Digital Easy Calibration,
2.1.3.2.9. objem 1,0 - 10ml, delenie 0,05ml, so Safety Prime

713005

ks

0

0,000

0,00

0,00

Základné elektronické vybavenie biochémického laboratória

1.1.

1.1.

Názov položky rozpočtu

A

1

B

Mikropipeta Biohit Proline, jednokanálová, nastaviteľný
2.1.3.2.4. objem 20-200 mkl
Manuálna mikropipeta Biohit Proline s nastaviteľným
objemom 100 - 1000 µl (jednokanálová, mechanizmus
odhadzovania špičiek, nie je autoklávovateľná,
2.1.3.2.5. doporučené špičky typu G )
Mechanická pipeta Biohit ProLine s nastaviteľným
2.1.3.2.6. objemom

Číselník
výdavkov

2.1.3.2.10. Sada základného vybavenia biochemického laboratória

713005

ks

1

15 540,000

15 540,00

0,00

Sada základného vybavenia biochemického laboratória (potrebné príslušenstvo pre elektronické vybavenie biochemického
laboratória). Minimálne technické parametre: Trepačky s príslušenstvom - rôzne druhy, s rôznym uchytením; ultrazvukový
kúpeľ s príslušenstvom; stolný digestor; laminárny ochranný box; sada závaží; sušiareň s ventilátorom; blokový termostat a
vymeniteľné bloky na rôzne typy skúmaviek; elektroforetická aparatúra na horizontálnu elektroforézu v agarózovom géli a
príslušenstvo k elektroforetickej aparatúre (zdroj napätia, vanička, hrebene a iné), aparatúra na vertikálnu elektroforézu,
blotovacie zariadenie, sušička gélov, mikrovlnná rúra, kuchynský výrobník ľadu, umývačka laboratórneho skla a prostriedky,
jednoplatničkový varič, Dewarova nádoba 1l a 2l, laboratórne kahany Bunsenov na propán-bután + napojenie; nehorľavé
podložky pod kahany; laboratórne magnetické miešadlá s ohrevom; magnetické miešadielka rôzne veľkosti; laboratórna
trepačka s kruhovým pohybom, zariadenie na fotografovanie gélov; UV prehliadač gélov, minitransiluminátor, + UV okuliare;
dosky pre TLC chromatografiu, 20x20, silufol; chromatografická komora 20x20, s vekom; UV box pre chromatografiu;
rozprašovač pre chromatografiu; Turbidimeter; laboratórne sklo (rôzne druhy a rôzne veľkosti), laboratórne potreby a
pomôcky (rôzne druhy a rôzne veľkosti) vrátane chirurgických potrieb

Analytické váhy AS 220/C/2 (váživosť 220 g,
odčítateľnosť 0,1 mg, priemer panvičky 85 mm,
reprodukovateľnosť 0,1 mg, LCD displej, odolná
mikrospínačová klávesnica a priehľadný plastový kryt
proti znečisteniu, voliteľné jednotky hmotnosti-g, mg, kg,
karát, % váženie, počítanie kusov, tarovanie v celom
rozsahu, výstup na prídavný displej, sieťový adaptér 220
V 50Hz, automatická interná kalibrácia so zabudovaným
2.1.3.2.11. závažím, indikácia 0,1 mg, reprodukovateľnosť 0,1 mg)

713005

ks

0

0,000

0,00

0,00

Základné elektronické vybavenie biochémického laboratória

1.1.

PS 4500/C/2 (váživosť 4500 g, odčítateľnosť 0,01 g,
vnútorná kalibrácia, podsvietený LCD displej, odolná
mikrospínačová klávesnica, možná samokalibrácia so
zmenou teploty alebo času, voliteľné jednotky hmotnosti,
% váženie, počítanie kusov, tarovanie v celom rozsahu,
možnosť spodného váženia, meranie hustoty tuhých látok
a kvapalín, výstup na prídavný displej, sieťový adaptér
220 V 50 Hz, výstupný záznam zodpovedá požiadavkám
2.1.3.2.12. GLP)

713005

ks

0

0,000

0,00

0,00

Základné elektronické vybavenie biochémického laboratória

1.1.

0,00

Základné elektronické vybavenie biochemického laboratória. Minimálne technické parametre: Vodný kúpeľ s digitálnym
displejom a elektronickým ovládaním, Rozsah teplôt +5°C (nad teplotu okolia) – 100°C, Teplotná stabilita +/- 0,1°C,
Rozlíšenie teploty 0,1°C, Objem vodného kúpeľa 20 l, rozmery vane: 15x48x30 cm, vrátane vrchného krytu, krytu s
medzikružiami a stojanu na skúmavky.

1.1.

2.1.3.2.13. Vodný kúpeľ

713005

ks

1

1 749,468

1 749,47
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Názov položky rozpočtu

A

1

B

2.1.3.2.14. Centrifúga

Číselník
výdavkov

B1

713005

Jednotka

Počet
jednotiek
(predpokladan
ý rozsah)

Jednotková cena
(max. cena)2

Výdavky
projektu spolu

Oprávnené
výdavky
projektu
spolu po
FA

Komentár k rozpočtu

Priradenie k aktivitám
projektu (čísla aktivít
sú uvedené v Opise
projektu - časť F1)3

C

D

E

F1=D*E

F2

G

H

0,00

Základné elektronické vybavenie biochemického laboratória. Minimálne technické parametre: Centrifúga s výkyvným rotorom
pre 4 ks skúmaviek s rozmermi: 4x 25ml, Elektronicky riadená s digitálnym displejom - zobrazuje aktuálne otáčky a čas,
časovač, tichá prevádzka, otáčky 5000 / min max R.c.f. (xg): 2601 výkon: 180W, váha: 12kg, Rozmery: 23x 30x 35cm.
Max. objem: 120 ml, Vrátane Uhlový rotor s kapacitou 8x15 ml, Výkyvný rotor, adaptér na 15 a 25 ml skúmavky, 15 ml a 25
ml skúmavky.

1.1.

1.1.

ks

1

4 807,320

4 807,32

2.1.3.2.15. Dvojlúčový spektrofotometer

713005

ks

1

14 595,420

14 595,42

0,00

Základné elektronické vybavenie biochemického laboratória. Minimálne technické parametre: Dvojlúčový UV-VIS
spektrofotometer. Šírka štrbiny: 1,5 nm, rýchlosť skenovania:10 - 8 000 nm/sek., rýchlosť posuvu medzi vlnovými dĺžkami:
12000 nm/sek., svetelný zdroj: deuteriová a wolfram-halogen lampa. Rozmery: 486(D)x441(Š)x216(V) mm, 15 kg. Prístroj
može byť ovládany bu cez PC, alebo tzv. iRM modul s grafickým displejom. Dodávka obsahuje: kyvetový držiak na 10 mm
kyvety, holmiový filter, USB kábel, ISO a CE certifikát.

XSP-136B (laboratórny biologicky mikroskop určený
pre rutinnú výukovú a klinickú mikroskopiu v rôzných
odboroch vedy, školstva, zdravotníctva,
poľnohospodárstva, ekológii a priemyslu.
Špecifikácia:Hlavica BINOKULÁRNA s 45 sklonom,
Okuláre WF10x širokouhlý, Objektívy 4x, 10x, 40x(S),
100x(S) olej, Stolík 125 x 120mm s mikrometrickým
mechanizmom, rozsah pohybu stolíka 70 - 30 mm,
Zaostrovanie Makro aj mikro zaostrovanie s koaxiálnym
2.1.3.2.16. ovládaním)

713005

ks

0

0,000

0,00

0,00

Základné elektronické vybavenie biochémického laboratória

1.1.

XSP-136T (detto ako XSP-136A plus T
RINOKULÁRNA hlavica, Vrátane HDCE-30, Digitálna
kamera na prenos obrazu do PC cez USB. Format:
2.1.3.2.17. 2048x1536 pixel)

713005

ks

0

0,000

0,00

0,00

Základné elektronické vybavenie biochémického laboratória

1.1.

713005

ks

0

0,000

0,00

0,00

Základné elektronické vybavenie biochémického laboratória

1.1.

713005

ks

0

0,000

0,00

0,00

Základné elektronické vybavenie biochémického laboratória

1.1.

0,00

Základné elektronické vybavenie biochemického laboratória.Trinokulárny Fluorescenčný mikroskop - minimálne technické
parametre - ide o zostavu, ktorá sa skladá z vlastného mikroskopu a zariadenia pre epifluorescenciu (fluorescenčného
nástavca). Mikroskop je určený predovšetkým pre prácu v biológii, anatómii, histológii a botanike. V štandardnom vybavení
sú okuláre a fluorescenčné objektívy so zväčšením 4x, 10x, 40x a 100x pre olejovú imerziu. Zdrojom svetla je ortuťová
výbojka. Fluorescenčný nástavec obsahuje sériu hradiacich filtrov pre modré a zelené svetlo a filtre budiace. Dĺžka vlny pásma
budiaceho žiarenia je 350 nm až 580 nm, dĺžka vlny pásma fluorescenčného svetla je 420 nm až 650 nm.

1.1.

0,00

Základné elektronické vybavenie biochemického laboratória. Spektrofotometer. Minimálne technické parametre: skanovací,
mikroprocesorom riadený spektrofotometer, vlnový rozsah 330 - 1100 nm, šírka štrbiny 2 nm, presnosť ± 1 nm,
opakovateľnosť ± 0,35 nm, absorbancia -0,300 - 3,500 Abs; koncentrácia 0,000 - 99, 999,99; digitálny displej 2x16 znakov
LCD, zdroj svetla halogénová lampa, pamäť údajov, detektor Si fotodioda.

1.1.

Rodem 6/5 (zariadenie na výrobu demineralizovanej vody
s výstupnou vodivosťou pod 1 µS/cm. Výkon zariadenia
je 5 L/hod. Zariadenie pracuje na princípe reverznej
osmózy bez potreby elektrickej energie.Predúpravu vody
zaisťuje filter mechanických nečistôt, ktorý je vyrobený
zo 100 % polypropylénu, alej filter so spekaným
aktívnym uhlím na odstránenie voľného chlóru. Reverznú
osmózu zaisťuje membrána modulového typu. Zaručené
minimálne odsolenie je 95 % pri životnosti 1-2 roky.
Zariadenie je alej vybavené kolónou na dočistenie, ktorá
obsahuje zmes silne kyslého katexu a silne zásaditého
anexu. Ionexová náplň je umiestnená v osobitnom
púzdre. Takto je zabezpečená stabilne vysoká čistota
2.1.3.2.18. vody s vodivosťou do 1 µS/cm)
Chladnička (Energetická trieda: A + Objem chladničky:
2.1.3.2.19. 388 l)

2.1.3.2.20. Trinokulárny fluorescenčný mikroskop

2.1.3.2.21. Spektrofotometer

713005

713005

ks

ks

1

5

13 381,200

3 266,004

13 381,20

16 330,02
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Názov položky rozpočtu

A

1

B

2.1.3.2.22. Termocyklér

2.1.3.2.23. Čítačka mikroplatničiek

2.1.3.2.24. Premývačka mikroplatničiek

2.1.3.2.25. Multiparametrový merač PH/mV/kyslíka/vodivosti

2.1.3.2.26. Centrifúga

Číselník
výdavkov

B1

713005

713005

713005

713005

713005

Jednotka

Počet
jednotiek
(predpokladan
ý rozsah)

Jednotková cena
(max. cena)2

Výdavky
projektu spolu

Oprávnené
výdavky
projektu
spolu po
FA

Komentár k rozpočtu

Priradenie k aktivitám
projektu (čísla aktivít
sú uvedené v Opise
projektu - časť F1)3

C

D

E

F1=D*E

F2

G

H

0,00

Základné elektronické vybavenie biochemického laboratória. Termocyklér. Minimálne technické parametre: jednoblokový,
96 jamkový termocyklér pre rutinnú, termocyklér pre tepelné cykly so štyrmi modulmi. Použiteľný v molekulárnej biológii pre
zosilnenie DNA pomocou metódy založenej na polymerázovej reťazovej reakcie procesu. Teploty nastaviteľné od 0 ° C do
99 ° C.

1.1.

0,00

Základné elektronické vybavenie biochemického laboratória. Čítačka mikroplatničiek. Minimálne technické parametre:
dotykové ovládanie. Bi-chromatická optický systém s výberom 4 vlnovej dĺžky: 405, 450, 492, 630 nm, (iné filtre od 405 do
700 nm k dispozícii). Pamäť až pre 500 programov, 10000 výsledkov vzoriek a 1000 pacientov. Softvér pacienta dát,
laboratórne personál a analýza reports. 100 typické analytické metódy vopred naprogramované. Schopné vykonávať až 12
rôznych testov na tanieri. Výpočty: ABS, Cut-Off, krivky: regresia, lineárne, logaritmické, exponenciálne a potenciál.
Meranie absorbancie rozsah: 0-2.5A Zobrazené absorbancie rozsah: 0-3.5A Presnosť: ± 1,0% alebo ± 0,007 A. Presnosť: ±
0,5% alebo ± 0,005 A. linearity: r> 0,995. Rozlíšenie: 0.001 ABS (displej); 0.0001 ABS (vypočítané). Meranie času:
Kontinuálny režim <5 s, krok za krokom režime <15 s. Programovateľná doska vibračná pre miešanie s riadením času a
rýchlosti.

1.1.

0,00

Základné elektronické vybavenie biochemického laboratória. Premývačka mikroplatničiek. Minimálne technické parametre:
úplne automatické. Jednoduché použitie. 50 pracích programov. Umývacia hlava. Automatické umývacie a oplachové
procesy nádrží: 2 litre, umývací roztok 2 litre, odpadu, snímačom hladiny kvapaliny. Softvér. Umývacia doba od 1 sec. do 2
hodín. Dávkovací rozsah: od 50 do 2000 µl.

1.1.

0,00

Základné elektronické vybavenie biochemického laboratória. Robustný a vodotesný multiparametrový merač
pH/mV/kyslíka/vodivosti. Minimálne technické parametre: na akubatériovú alebo sieťovú prevádzku, s pamäťou údajov
(1500) a sériovým rozhraním, v kufrovej súprave, PC komunikačným setom so sieťovým napájačom, gumoelastickým
návlekom pre prístroj vrátane príslušenstva (kadička, multiparametrová sonda na meranie vodivosti, teploty, rozpusteného
kyslíka).

1.1.

0,00

Základné elektronické vybavenie hematologického laboratória. Centrifúga s výkyvným rotorom. Minimálne technické
parametre: s výkyvným rotorom pre 4 ks skúmaviek s rozmermi: 4x 25ml., Elektronicky riadená s digitálnym displejom
zobrazuje aktuálne otáčky a čas, časovač, tichá prevádzka, otáčky 5000 / min.

1.1.

1.1.

ks

ks

ks

ks

ks

1

1

1

1

2

5 699,400

5 729,136

4 509,960

4 807,320

4 807,320

5 699,40

5 729,14

4 509,96

4 807,32

9 614,64

2.1.3.2.27. Inkubátor

713005

ks

1

1 977,444

1 977,44

0,00

Základné elektronické vybavenie hematologického laboratória. Inkubátor s nútenou cirkuláciou vzduchu. Minimálne
technické parametre: objem komory 56 litrov, vyrobený z nerezovej ocele, pevné dvere, teplotný rozsah 5°C od okolitej
teploty...100°C, teplotná regulácia každých 0,1°C, vnútorné rozmery: 395 x 395 x 360 mm, 2 poličky, maximálne pracovné
zaťaženie 40 kg.

XSP-136B (laboratórny biologicky mikroskop určený
pre rutinnú výukovú a klinickú mikroskopiu v rôzných
odboroch vedy, školstva, zdravotníctva,
poľnohospodárstva, ekológii a priemyslu.
Špecifikácia:Hlavica BINOKULÁRNA s 45 sklonom,
Okuláre WF10x širokouhlý, Objektívy 4x, 10x, 40x(S),
100x(S) olej, Stolík 125 x 120mm s mikrometrickým
mechanizmom, rozsah pohybu stolíka 70 - 30 mm,
Zaostrovanie Makro aj mikro zaostrovanie s koaxiálnym
2.1.3.2.28. ovládaním)

713005

ks

0

0,000

0,00

0,00

Základné elektronické vybavenie hematologického laboratória

1.1.

XSP-136T (detto ako XSP-136A plus T
RINOKULÁRNA hlavica, Vrátane HDCE-30, Digitálna
kamera na prenos obrazu do PC cez USB. Format:
2.1.3.2.29. 2048x1536 pixel)

713005

ks

0

0,000

0,00

0,00

Základné elektronické vybavenie hematologického laboratória

1.1.

CELL COUNTER C.C 143 (digitálné počítadlo krvných
2.1.3.2.30. buniek)

713005

ks

0

0,000

0,00

0,00

Základné elektronické vybavenie hematologického laboratória

1.1.

2.1.3.2.31. INFRA-RED INCINERAT.STERIL-BIO

713005

ks

0

0,000

0,00

0,00

Základné elektronické vybavenie hematologického laboratória

1.1.
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Názov položky rozpočtu

A

1

B

Číselník
výdavkov

B1

Jednotka

Počet
jednotiek
(predpokladan
ý rozsah)

Jednotková cena
(max. cena)2

Výdavky
projektu spolu

Oprávnené
výdavky
projektu
spolu po
FA

Komentár k rozpočtu

Priradenie k aktivitám
projektu (čísla aktivít
sú uvedené v Opise
projektu - časť F1)3

C

D

E

F1=D*E

F2

G

H

1.1.

2.1.3.2.32. Trinokulárny fluorescenčný mikroskop

713005

ks

1

13 381,200

13 381,20

0,00

Základné elektronické vybavenie hematologického laboratória. Trinokulárny Fluorescenčný mikroskop. Minimálne technické
parametre: Ide o zostavu, ktorá sa skladá z vlastného mikroskopu 0 a zariadenia pre epifluorescenciu (fluorescenčného
nástavca). Mikroskop je určený predovšetkým pre prácu v biológii, anatómii, histológii a botanike. V štandardnom vybavení
sú okuláre a fluorescenčné objektívy so zväčšením 4x, 10x, 40x a 100x pre olejovú imerziu. Zdrojom svetla je ortuťová
výbojka. Fluorescenčný nástavec obsahuje sériu hradiacich filtrov pre modré a zelené svetlo a filtre budiace. Dĺžka vlny pásma
budiaceho žiarenia je 350 nm až 580 nm, dĺžka vlny pásma fluorescenčného svetla je 420 nm až 650 nm.

2.1.3.2.33. Mikrostĺpcový imunifixačný systém

713005

ks

1

7 716,492

7 716,49

0,00

Základné elektronické vybavenie hematologického laboratória. Mikrostĺpcový imunofixačný systém. Minimálne technické
parametre: Screen 48 x 6 stĺpcov, 250 ml, screeningové krvinky, 2 x 10 ml, screeningové krvinky, 3 x 10 ml, identifikačný
panel, 16 x 3 ml, red cells 0.5% 1 x 10 ml, centrifúga vr. rotora 24 kariet, inkubátor 24 kariet.

1.1.

Imunohematologická diagnostika (1399 PeliControl
CcEe, K 8 ml, 1379 PeliControl A2B+; 0- 2 x 8 ml, 1193010 Diagnostické sérum AGH polyspec. bezbarvé 10 ml,
1194-010 Diagnostické sérum AGH polyspec. zelené 10
ml, 1131-010 Dg.sérum anti-human IgG monospec.
bezbarvé, 10 ml, 1124-010 Dg.sérum anti-human IgG
monospec. zelené 10 ml, 1375-005 Dg.sérum anti-human
IgA monospecifické 5 ml, 1376-005 Dg.sérum antihuman IgM monospecifické 5 ml, 1377-005 Dg. sérum
anti - C3d monokl. BRIC-8 5 ml
1378-005 Dg. sérum anti - C3c, -C3d monokl.BRIC-8,
C3-14 5 ml, 1192-010 Sérum pro kontrolu Coombsova
testu 10 ml, 1110-010 Peli LISS 10 ml, 1106-010 BSA
22% (bovine serum albumine) 10 ml, 1159-020 PEG
2.1.3.2.34. 4000 20% 20 ml, 1121-005 Bromelin (lyophilized) 5 m)

713005

ks

0

0,000

0,00

0,00

Základné elektronické vybavenie hematologického laboratória

1.1.

1.1.

2.1.3.2.35. Multiparametrový merač PH/mV/kyslíka a vodivosti
Chladnička (Energetická trieda: A + Objem chladničky:
2.1.3.2.36. 388 l)

713005

ks

1

4 807,320

4 807,32

0,00

Základné elektronické vybavenie hematologického laboratória. Robustný a vodotesný multiparametrový merač
pH/mV/kyslíka/vodivosti. Minimálne technické parametre: na akubatériovú alebo sieťovú prevádzku, s pamäťou údajov
(1500) a sériovým rozhraním2, v kufrovej súprave, PC komunikačným setom KOM Pilot a s o sieťovým napájačom,
gumoelastickým návlekom pre prístroj vrátane príslušenstva (kadička, multiparametrová sonda na meranie vodivosti, teploty,
rozpusteného kyslíka).

713005

ks

0

0,000

0,00

0,00

Základné elektronické vybavenie hematologického laboratória

1.1.

2.1.3.2.37. Mikropipeta Biohit m Line, 8-kanálová, 5-100 ul

713005

ks

0

0,000

0,00

0,00

Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória

1.1.

Mikropipeta Biohit s nastaviteľným objemom 10-100 µl;
2.1.3.2.38. krokom 1 µl
2.1.3.2.39. Mikropipeta Biohit s nastaviteľným objemom 0,5-10ul

713005
713005

ks
ks

0
0

0,000
0,000

0,00
0,00

0,00
0,00

Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória
Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória

1.1.
1.1.

Mikropipeta Biohit Proline s nastaviteľným objemom, 22.1.3.2.40. 20 ul

713005

ks

0

0,000

0,00

0,00

Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória

1.1.

Mikropipeta Biohit Proline, jednokanálová, nastaviteľný
2.1.3.2.41. objem 20-200 mkl

713005

ks

0

0,000

0,00

0,00

Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória

1.1.

Manuálna mikropipeta Biohit Proline s nastaviteľným
2.1.3.2.42. objemom 100 - 1000 µl,

713005

ks

0

0,000

0,00

0,00

Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória

1.1.

Mechanická pipeta Biohit ProLine s nastaviteľným
objemom 1000 - 5000 ul
( nastavenie objemu pomocou mechanického krokového
počítadla krok 50 ul, mechanizmus na odhadzovanie
špičiek, filter Tip-Cone na ochranu proti vniknutiu
kvapaliny do tela pipety, nie je autoklávovateľná,
2.1.3.2.43. doporučené špičky typ J)

713005

ks

0

0,000

0,00

0,00

Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória

1.1.
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Názov položky rozpočtu

A

1

B

Číselník
výdavkov

B1

Jednotka

Počet
jednotiek
(predpokladan
ý rozsah)

Jednotková cena
(max. cena)2

Výdavky
projektu spolu

Oprávnené
výdavky
projektu
spolu po
FA

Komentár k rozpočtu

Priradenie k aktivitám
projektu (čísla aktivít
sú uvedené v Opise
projektu - časť F1)3

C

D

E

F1=D*E

F2

G

H

1.1.

2.1.3.2.44. Sada základného vybavenia mikrobiologického laboratória

713005

ks

1

13 677,720

13 677,72

0,00

Sada základného vybavenia mikrobiologického laboratória (potrebné príslušenstvo pre elektronické vybavenie
mikrobiologického laboratória). Minimálne technické parametre: úložné skrinky - šírka 60cm, dĺžka cca 100cm, výška 80cm;
váhový stôl - 900x600; závesná skrika otvorená s jednou policou - šírka 600mm; kontajnery zásuvkové; skriňa na chemikálie šírka 900mm; policová; dvojdverová; tabuľa školská biela veľká - šírka 180cm; tabuľa školská biela malá - šírka 120cm;
vodovodná batéria stojanová + pripojenie; vodovodná batéria stojanová na studenú vodu + pripojenie; stojan na
bakteriologické kľučky; bakteriologické kľučky; sklenené "hokejky"; inokulačné kľučky kovové a inokulačné ihly kovové;
membránové filtre na striekačky - veľkosť pórov 0,2 - 50ks v balení; membránové filtre na striekačky, veľkosť pórov 0,1 50ks v balení; kvapkacia fľaša, 250ml; pasteurova pipeta, nester. 3 ml makro so stupnicou - 500 ks; stojan na skúmavky;
mikrokrabica na podložné sklá; anaerostat - vyvíjač anaerobiózy.

2.1.3.2.45. TransClone Anti-A (ABO1)

713005

ks

0

0,000

0,00

0,00

Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória

1.1.

2.1.3.2.46. TransClone Anti-B (ABO2)

713005

ks

0

0,000

0,00

0,00

Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória

1.1.

2.1.3.2.47. TransClone Anti-D (RH1) FAST M - 86371

713005

ks

0

0,000

0,00

0,00

Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória

1.1.

0,00

Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória. Centrifúga s výkyvným rotorom. Minimálne technické
parametre: centrifúga s výkyvným rotorom pre 4 ks skúmaviek s rozmermi: 4x 25ml. Elektronicky riadená s digitálnym
displejom - zobrazuje aktuálne otáčky a čas, časovač, tichá prevádzka, otáčky 5000/min, max R.c.f. (xg): 2601, výkon:
180W, váha: 12kg. Rozmery: 23x 30x 35cm. Max. objem: 120 ml. Vrátane uhlový rotor s kapacitou 8x15 ml, výkyvný rotor,
adaptér na 15 a 25 ml skúmavky, 15 ml a 25 ml skúmavky)časovačom, tichá prevádzka, otáčky 5000/min., vrátane uhlového
rotoru.

1.1.

1.1.

2.1.3.2.48. Centrifúga

713005

ks

2

3 816,120

7 632,24

2.1.3.2.49. Inkubátor
XSP-136B (laboratórny biologicky mikroskop určený
pre rutinnú výukovú a klinickú mikroskopiu v rôzných
odboroch vedy, školstva, zdravotníctva,
poľnohospodárstva, ekológii a priemyslu.
Špecifikácia:Hlavica BINOKULÁRNA s 45 sklonom,
Okuláre WF10x širokouhlý, Objektívy 4x, 10x, 40x(S),
100x(S) olej, Stolík 125 x 120mm s mikrometrickým
mechanizmom, rozsah pohybu stolíka 70 - 30 mm,
Zaostrovanie Makro aj mikro zaostrovanie s koaxiálnym
2.1.3.2.50. ovládaním)
XSP-136T (detto ako XSP-136A plus T
RINOKULÁRNA hlavica, Vrátane HDCE-30, Digitálna
kamera na prenos obrazu do PC cez USB. Format:
2.1.3.2.51. 2048x1536 pixel)

713005

ks

2

1 977,444

3 954,89

0,00

Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória. Inkubátor s nútenou cirkuláciou vzduchu. Minimálne
technické parametre: objem komory 56 litrov, vyrobený z nerezovej ocele, pevné dvere, teplotný rozsah 5°C od okolitej
teploty...100°C, teplotná regulácia každých 0,1°C, vnútorné rozmery: 395 x 395 x 360 mm, 2 poličky, maximálne pracovné
zataženie 40 kg.

713005

ks

0

0,000

0,00

0,00

Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória

1.1.

713005

ks

0

0,000

0,00

0,00

1.1.

2.1.3.2.52. Laboratórny sterilizátor

713005

ks

1

2 359,056

2 359,06

0,00

Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória
Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória. Laboratórny sterilizátor s nútenou cirkuláciou vzduchu.
Minimálne technické parametre: objem 112 litrov, dvere plné, teplotný rozsah +5°C nad teplotu okolia do +250 °C, presnosť
regulácie teploty 1,0 °C, stabilita teploty do 0,3 °C, homogenita do 0,4 °C, max. nosnosť 60 kg, rozmery komory: (š x v x h):
450 x 540 x 460 mm, interiér z nerez. ocele, 2 police, opláštenie - nerezová oceľ, mikroprocesorové riadenie teploty,
komunikácia s PC alebo tlačiarňou pomocou kábla.

1.1.

2.1.3.2.53. Autokláv

713005

ks

2

7 196,112

14 392,22

2.1.3.2.54. Vodný kúpeľ
Chladnička (Energetická trieda: A + Objem chladničky:
2.1.3.2.55. 388 l)

713005

ks

1

1 749,468

1 749,47

0,00

Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória. Mikroprocesorom riadený autokláv. Minimálne technické
parametre: s vkladaním z hora s automatickým riadením a tlakom od 0,62 do 2,00 bar. objem 50 litrov, sterilizačná teplota
115°C a 134°C, rozmery: 117 x 48 x 62 cm, hmotnosť: 75 kg.
Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória.Vodný kúpeľ s digitálnym displejom a elektronickým
ovládaním. Minimálne technické parametre: Rozsah teplôt +5°C (nad teplotu okolia) – 100°C, Teplotná stabilita +/- 0,1°C,
Rozlíšenie teploty 0,1°C, Objem vodného kúpela 20 l, rozmery vane: 15x48x30 cm, Vrátane: vrchného kryto, krytu s
medzikružiami, stojanu na skúmavky.

713005

ks

0

0,000

0,00

0,00

Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória

1.1.

2.1.3.2.56. Laboratórna sušiareň

713005

ks

1

2 319,408

2 319,41

0,00

\

1.1.
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0,00

1.1.

1.1.

Jednotka

Počet
jednotiek
(predpokladan
ý rozsah)

Jednotková cena
(max. cena)2

Výdavky
projektu spolu

Oprávnené
výdavky
projektu
spolu po
FA

Komentár k rozpočtu

Priradenie k aktivitám
projektu (čísla aktivít
sú uvedené v Opise
projektu - časť F1)3

B1

C

D

E

F1=D*E

F2

G

H

Multi 350i SET (Robustný a vodotesný multiparametrový
merac PH/mV/kyslíka/vodivosti na akubatériovú alebo
sietovú prevádzku, s pamätou údajov (1500) a sériovým
rozhraním RS 232, v kufrovej súprave so SenTix 41,
ConOx 1,5, PC komunikacným setom KOM Pilot a s o
sietovým napájacom, gumoelastickým návlekom pre
prístroj vrátane príslušenstva (STP 4, STP 7, KCl 50,
kadicka MB 50, 50 ml štandardu 1413 μS/cm, ZBK 325.
Sonda ConOx - multiparametrová sonda na meranie
2.1.3.2.57. vodivosti, teploty, rozpusteného kyslíka)

713005

ks

3

4 807,320

14 421,96

0,00

Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória

1.1.

2.1.3.2.58. Mikropipeta Biohit s nastaviteľným objemom 0,5-10ul

713005

ks

0

0,000

0,00

0,00

Základné elektronické vybavenie histoloogického laboratória

1.1.

Mikropipeta Biohit s nastaviteľným objemom 10-100 µl;
2.1.3.2.59. krokom 1 µl

713005

ks

0

0,000

0,00

0,00

Základné elektronické vybavenie histoloogického laboratória

1.1.

mikropipeta Biohit Proline s nastaviteľným objemom, 22.1.3.2.60. 20 ul

713005

ks

0

0,000

0,00

0,00

Základné elektronické vybavenie histoloogického laboratória

1.1.

Mikropipeta Biohit Proline, jednokanálová, nastaviteľný
2.1.3.2.61. objem 20-200 mkl

713005

ks

0

0,000

0,00

0,00

Základné elektronické vybavenie histoloogického laboratória

1.1.

Manuálna mikropipeta Biohit Proline s nastaviteľným
2.1.3.2.62. objemom 100 - 1000 µl,

713005

ks

0

0,000

0,00

0,00

Základné elektronické vybavenie histoloogického laboratória

1.1.

713005

ks

0

0,000

0,00

0,00

Základné elektronické vybavenie histoloogického laboratória

1.1.

Názov položky rozpočtu

A

1

B

Mechanická pipeta Biohit ProLine s nastaviteľným
objemom 1000 - 5000 ul
( nastavenie objemu pomocou mechanického krokového
počítadla krok 50 ul, mechanizmus na odhadzovanie
špičiek, filter Tip-Cone na ochranu proti vniknutiu
kvapaliny do tela pipety, nie je autoklávovateľná,
2.1.3.2.63. doporučené špičky typ J)
Byreta automatická podľa Pelleta, tr. B. s výp. a prep.
2.1.3.2.64. koh., skleneným kladivkom, zásobnou fľašou a balónikom

Číselník
výdavkov

713005

ks

0

0,000

0,00

0,00

Základné elektronické vybavenie histoloogického laboratória

1.1.

2.1.3.2.65. Byreta digitálna Brand Titrette, 50 ml

713005

ks

0

0,000

0,00

0,00

Základné elektronické vybavenie histoloogického laboratória

1.1.

Dávkovač Dispensette III, Digital Easy Calibration,
2.1.3.2.66. objem 1,0-10,00 ml, delenie 0,05 ml, so Safety Prime

713005

ks

0

0,000

0,00

0,00

Základné elektronické vybavenie histoloogického laboratória

1.1.

Sada základného vybavenia Histologického laboratória
(potrebné príslušenstvo pre elektronické vybavenie
2.1.3.2.67. histologického laboratória)

713005

ks

1

15 229,200

15 229,20

0,00

Základné elektronické vybavenie histoloogického laboratória

1.1.

C-MAG HS 7 (Magnetické miešadlo s ohrevom,
keramická platna 200 x 200 mm,
digitálny displej, indikátor upozornujúci, že platna je
horúca. Pre objemy do 10 litrov otácky od 100 do 1500 /
min. teplotný rozsah: od 50 do 500 °C, fixný
bezpcenostný okruh, Možnost pripojit externý teplotný
2.1.3.2.68. snímac ETS-D5 alebo ETS-D6 -meria aj hodnoty pH)

713005

ks

0

0,000

0,00

0,00

Základné elektronické vybavenie histoloogického laboratória

1.1.

Laboratórné magnetické miešadlo IKAMAG® biele 2.1.3.2.69. malé pre každého študenta

713005

ks

0

0,000

0,00

0,00

Základné elektronické vybavenie histoloogického laboratória

1.1.

Vortex 1, trepacka na skúmavky s natavitelnou
2.1.3.2.70. rýchlostou: 1000 – 2800 ot./min

713005

ks

0

0,000

0,00

0,00

Základné elektronické vybavenie histoloogického laboratória

1.1.
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Názov položky rozpočtu

A

1

B

2.1.3.2.71. Odparka

Číselník
výdavkov

B1

713005

Jednotka

Počet
jednotiek
(predpokladan
ý rozsah)

Jednotková cena
(max. cena)2

Výdavky
projektu spolu

Oprávnené
výdavky
projektu
spolu po
FA

C

D

E

F1=D*E

F2

ks

1

5 598,285

2.1.4. Urgentná zdravotná starostlivosť

5 598,28

Priradenie k aktivitám
projektu (čísla aktivít
sú uvedené v Opise
projektu - časť F1)3

G

H

Základné elektronické vybavenie histologického laboratória. Rotačná digitálna odparka s ergonomickou a kompaktnou
konštrukciou. Minimálne technické parametre: integrovaný vodný kúpeľ s možnosťou samostatného použitia. Sklenená
aparatúra vertikálna, na požiadanie diagonálna. Rozsah rýchlosti: od 20 do 270 ot./min, zobrazenie rýchlosti: digitálne
teplotný rozsah: do 180 °C odchylka: ± 1 K, motorizovaný, výškovo nastaviteľný zdvih, ľahká a pohodlná manipulácia s
vodným kúpeľom, mimoriadne odolné tesnenie proti rozpúštadlám, automatický zdvih v prípade výpadku prúdu,
integrovaný vákuový regulátor, vákuové čerpadlo k odparke, všetky sklenené časti banky, chladič a podobne.

1.1.

Vybavenie pracoviska urgentnej zdravotnej startostlivosti. Simulátor dospelého pacienta s 17" monitorom. Minimálne
technické parametre: Simulátor dospelého pacienta musí byť navrhnutý tak, aby čo najviac umožňoval realistický výcvik s
jednoduchým nastavením a ovládaním. Musí obsahovať simulácie rôznych tréningových scenárov vrátane automatického
rozpoznávania liečiv, citlivosť na svetlo, vylučovanie telesných tekutín. Musí byť prenosný a pripojiteľný na Wi-Fi.
Bezdrôtová technológia musí umožňovať flexibilné a mobilné ovládanie, aby bolo možné vykonávať výcvik pre všetky
záchranárske zložky. Intuitívne grafické užívateľské rozhranie, musí umožniť aj začínajúcim aj odborným inštruktorom
prístup k vitálnym funkciám a v reálnom čase meniť simulačné scenáre. Musí byť využiteľný pri výcviku farmakológie,
reagovať na viac ako 150 liekov. Musí byť rýchle nastaviteľný na automatickú prevádzku alebo v režime inštruktora bez
znalostí informačných technológií. Príslušenstvo: rôzne elektródy, defibrilátor, kompresor, krvácajúce zranenia, náhradná
koža, tablet pre inštruktora.

1.1.

Vybavenie pracoviska urgentnej zdravotnej startostlivosti.

1.1.

Vybavenie pracoviska urgentnej zdravotnej startostlivosti. Systém monitorovania a vyhodnocovania zásahov UZS. Minimálne
technické parametre: Vonkajšia farebná statická kamera s minimálnym rozlíšením Full HD a IR prisvietením, vrátane karty,
konzoly pre uchytenie na steny alebo strop 10 ks; vonkajšia farebná otočná IP kamera s rozlíšením minimálne HD a IR
prisvietením, vrátane karty, konzoly pre uchytenie na steny alebo strop 1ks; prenosná outdoor IP HD kamera s wifi rozhraním
s držiakom na prilbu 1 ks; 24-portový prepínač 1ks; záložný zdroj elektrického prúdu UPS minimálne 1000 VA - záložný
napájací zdroj pre kamery a aktívne prvky 1ks; pracovná stanica operátora zásahu (PC, 2 x minimálne 27" full HD monitor,
ovládací joystick, inštalácia, operačný systém, držiaky na monitor na stenu) 1 ks.; 27U stojanový rozvádzač vrátane
príslušenstva 1 ks.; elektroinštalačný materiál (metalická kabeláž, príchytky, kabeláž cat 6e, inštalačné trubky fx) 1 ks.;
Ozvučenie priestorov haly záchranárov vrátane sady mikrofónov pre ukladanie záznamu zvuku zo zásahu) 1 ks.; Modelové
osvetlenie haly záchranárov (úprava osvetlenia pre simuláciu rôznych svetelných podmienok v prípade simulovania
autonehody) 1 ks.

1.1.

420 690,48

2.1.4.1. Server
Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov a
2.1.4.2. laboratórnych zariadení

0,000

0,00

0,00

420 690,48

0,00

2.1.4.2.1. Simulátor dospelého pacienta

713002

ks

1

97 146,000

97 146,00

2.1.4.2.2. Interchangeable Catheterization and Enema Task Trainer

713002

ks

0

0,000

0,00

2.1.4.2.3. Systém monitorovania a vyhodnocovania zásahov UZS.
2.1.4.3. Software

0,00

Komentár k rozpočtu

713002

ks
ks

1
0

166 588,800

0,00

166 588,80
0,00
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0,00
0,00

Názov položky rozpočtu

A

1

B

Číselník
výdavkov

B1

Jednotka

Počet
jednotiek
(predpokladan
ý rozsah)

Jednotková cena
(max. cena)2

Výdavky
projektu spolu

Oprávnené
výdavky
projektu
spolu po
FA

Komentár k rozpočtu

Priradenie k aktivitám
projektu (čísla aktivít
sú uvedené v Opise
projektu - časť F1)3

C

D

E

F1=D*E

F2

G

H

Vybavenie pracoviska urgentnej zdravotnej startostlivosti. Virtuálna realita (licencia pre 5 užívateľov). Minimálne technické
parametre: 3D zobrazenie rôznych druhov udalostí, objektov, simulácia všetkých druhov udalostí a nehôd z praxe, výber
udalostí a zobrazenie objektov pomocou počítačovej myši alebo joysticku. Systém musí obsahovať objekty: hasičské vozidlo,
sanitku, osobný automobil, nákladný automobil, dodávku, cisternové vozidlo, dopravník, lo , čln, osobný vlak, nákladný
vlak, lokomotívu, nákladné vagóny, cisternu, vrtuľník, lietadlo. Systém musí obsahovať 3D objekty zasahujúcich osôb:
zdravotnícky záchranári, hasiči, obete, okoloidúci, policajti, hasičské vozidlá, vozidlá záchrannej služby, policajné autá,
vybavenie polície, hasičov a záchranárov. Všetky objekty a entity musia vyhovovať medzinárodným šdandardom. Systém
musí obsahovať 3D scenáre vo vysokom rozlíšení: diaľnice 2x2 jazdné pruhy, diaľnice 2x3 jazdné pruhy s nadjazdom,
viacpodlažná obytná budova (do 5 podlaží aspoň jedno podzemné), železničná stanica a prejazd, riečny mestský prístav,
petrochemický závod, zalesnené územia, tunel s jedným tubusom, tunel s dvoma tubusmi, letisko, čistička odpadových vôd,
športový štadión, výšková budova intravilán, poľnohospodárska premávka, obytné územie, skladisko ropy, hraničný prechod,
priemyselná oblasť. Systém musí byť schopný vytvárať všetky typy nehôd od malých po rozsiahle katastrofy. Musí
umožnovať import ortofotografií a umiestňovanie ulíc a budov do podkladu. Musí umožnovať vytváranie vlastných 3D
objektov, budov a označení. Systém musí mať možnosť vytvárať vlastné 3D scenáre: cestná dopravná nehoda, železničná
nehoda, požiar budovy, zrútenie stavby, povodeň, nehody v tuneloch, nehody na letisku, nehody v petrochemickom
priemysle. Systém musí byť jednoducho obsluhovateľný študentom aj inštruktorom bez znalostí informačných technológií.
Musí podporovať rôzne typy ovládačov (joystick, gamepad, kinect) pre pohyb v 3D prostredí. Systém musí pracovať v
prostredi klien-server ako aj individuálne pracovisko. Systém musí mať možnosť rozšírenia o alšie licencie. Objekty musia
byť ozvučené.

2.1.4.3.1. Virtuálna realita (licencia pre 5 užívateľov)

711004

ks

1

156 955,680

156 955,68

0,00

SW modul monitorovania a vyhodnocovania zasahov
2.1.4.3.2. UZS [Sw licencia pre 600 uzivatelov]

711004

ks

0

0,000

0,00

0,00

ks

0

0,000

162 943,20
0,00

0,00

ks

0

0,000

0,00

0,00

Vybavenie výučbových priestorov IKT. Minimálne technické parametre: licencie pre softvérový modul slúžiaci na budovanie
úložiska dát pre potreby videokonferenčnej platformy, nástroj podporujúci tímovú prácu, riadenie prístupových práv a
alokácia veľkosti dátového úložiska.

1.1.

0,00

Vybavenie výučbových priestorov IKT. Minimálne technické parametre: SW licencie Microosoft - WinSvrDataCtr 2012
SNGL MVL 2Proc, WinSvrStd 2012 SNGL MVL 2Proc, WinSvrCAL 2012 SNGL MVL UsrCAL, WinSvrCAL 2012
ALNG MVL Stdnt UsrCAL, WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 SNGL MVL UsrCAL, SharePointStdCAL 2013 SNGL MVL
UsrCAL, SQLSvrStdCore 2012 SNGL MVL 2Lic CoreLic, SysCtrDatactr SNGL LicSAPk MVL 2Proc, LyncSvr 2013
SNGL MVL, Lync 2013 SNGL MVL, LyncSvrStdCAL 2013 SNGL MVL UsrCAL, LyncSVrEnCAL 2013 SNGL MVL
UsrCAL, LyncSvrPlusCAL 2013 SNGL MVL UsrCAL

1.1.

2.1.5. IKT
2.1.5.1. Software
Licencia pre úložisko dát (licencia pre študenta na modul
2.1.5.1.1. LMS na platforme SharePoint 2010)

SW licencie Microosoft (WinSvrDataCtr 2012 SNGL
MVL 2Proc - 10ks, WinSvrStd 2012 SNGL MVL 2Proc
- 2ks, WinSvrCAL 2012 SNGL MVL UsrCAL - 50 ks,
WinSvrCAL 2012 ALNG MVL Stdnt UsrCAL - 600ks,
WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 SNGL MVL UsrCAL 100 ks, SharePointStdCAL 2013 SNGL MVL UsrCAL 30ks, SQLSvrStdCore 2012 SNGL MVL 2Lic CoreLic 4ks, SysCtrDatactr SNGL LicSAPk MVL 2Proc - 24ks,
LyncSvr 2013 SNGL MVL - 1ks, Lync 2013 SNGL
MVL - 50ks, LyncSvrStdCAL 2013 SNGL MVL
UsrCAL - 50 ks, LyncSVrEnCAL 2013 SNGL MVL
UsrCAL - 50ks, LyncSvrPlusCAL 2013 SNGL MVL
2.1.5.1.2. UsrCAL - 50 ks)

711004

711004

ks

1

33 978,000

33 978,00

1.1.
Tvori sucast systemu monitorovaniaa vyhodnocovania zasahov UZS.

Videokonferečná platforma (licencia pre študenta na
2.1.5.1.3. prepojenie s Lync 2013)

711004

ks

0

0,000

0,00

0,00

2.1.5.1.4. PKI certifikát

711004

ks

0

0,000

0,00

0,00

Vybavenie výučbových priestorov IKT. Programové vybavenie pre vzdialenú interaktívnu komunikáciu medzi dvomi a
viacerými účastníkmi (pedagógom a študentom), pričom dochádza medzi nimi k prenosu zvukových a obrazových informácií
aj ke sú geograficky od seba vzdialení. Minimálne technické parametre: dostupnosť na platformách PC, Tablet, Smartfón;
audio komunikácia typu bod-bod aj konferencia; video+audio komunikácia typu bod-bod aj konferencia; dátový prenos
(zdieľanie obrazovky, posielanie súborov) paralélne s komunikáciou; plánovanie audio/video+audio konferencií; uskutočnenie
záznamu z audio/video+audio konferencií a indikácia dostupnosti účastníkov.
Vybavenie výučbových priestorov IKT. Minimálne technické parametre: certifikát vydaný akreditovanou certifikačnou
autoritou na zebezpečenie bezpečnej komunikácie (SSL prístup na webové stránky a pod.).

ks

0

0,000

0,00

0,00

Vybavenie výučbových priestorov IKT.

Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov a
2.1.5.2. laboratórnych zariadení
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1.1.
1.1.

Názov položky rozpočtu

A

1

B

Interaktívna tabuľa - komplet (interaktívna tabuľa,
výškovo nastaviteľný pylónový systém pre interaktívne
tabule, projektor s ultrakrátkou projekčnou
vzdialenosťou, kabeláž, licencia na SW pre ovládanie
2.1.5.2.1. tabule)
2.1.5.2.2. Vizualizér
2.1.5.2.3. Wireless Presenter

Jednotka

Počet
jednotiek
(predpokladan
ý rozsah)

Jednotková cena
(max. cena)2

Výdavky
projektu spolu

Oprávnené
výdavky
projektu
spolu po
FA

B1

C

D

E

F1=D*E

F2

713002

ks

4

5 754,000

23 016,00

713002
713002

ks
ks

0
0

0,000
0,000

0,00
0,00

Číselník
výdavkov

Komentár k rozpočtu

0,00

G
Vybavenie výučbových priestorov IKT. Minimálne technické parametre: HD Video: založená na štandardoch (SIP/H.323)
1280x720 - 30 snímok za sekundu; HD Audio: Professional Audio Mixer, Daisy-chainable mikrofón; HD Display:
1920x1080 46 "HD LCD; Možnosti ovládania: diaľkový ovládač, bezdrôtová klávesnica a myš, stolný dialer; možnosti
montáže: montáž na stenu, stojan na stôl, multimediálny vozík; video konferencia: HD video konferencia, možnosť
multipointu, ktoré spolupracujú s koncovými bodmi SIP/H.323; dáta: zdieľanie dát nahrávanie a streamovanie; zjednotená
komunikácia: Google Talk, IBM Sametime, Microsoft Lync, Skype a alšie; multimédia Viewer umožňuje používateľom
vidieť bohatý multimediálny obsah v HD kvalite kdekoľvek na podnikovej sieti, vo forme živých vysielaní, firemných
prezentáciách, digital signage.

1.1.

0,00
0,00

Vybavenie výučbových priestorov IKT.
Vybavenie výučbových priestorov IKT.

1.1.
1.1.

713002

ks

1

16 501,800

16 501,80

0,00

Vybavenie výučbových priestorov IKT. Minimálne technické parametre: multifunkčné laserové farebné zariadenie
(tlačiareň/skener/kopírka); brožúrový finišér, dierovačka, vkladacia jednotka; rýchlosť: 52/60/72/85 strán za minútu A4;
veľkosť papiera A3+; duplex, 2x podávač na 500 listov, 1x podávač na 2500 listov; pamäť, hdd; prístupové kódy; rozlíšenie:
2400x600dpi; OS WS2012R2 + doplnenie existujúcich zariadení 4 ks o duplex.

"1366x768 LED IPS matný, RAM 2GB, 64GB, MicroSD,
WiFi, Bluetooth 4.0, 2x Webkamera, MiniHDMI, Li-Pol
2.1.5.2.5. batéria 30WHr, Windows 8 32 - bit)

713002

ks

0

0,000

0,00

0,00

Vybavenie výučbových priestorov IKT.

HW pre virtuálnu realitu (Hracie výkonné PC procesor
i7, LCD monitor alebo projektor, ozvučenie, bezdrôtové
slúchadlá, ovládací joistik, stojan na PC a ovládač,
2.1.5.2.6. výukový box pre virtuálnu realitu)

713002

ks

5

5 313,000

26 565,00

0,00

Doplnenie HW infraštruktúry (server s plnou grafickou
2.1.5.2.7. podporou Remote FX pre tenkých klientov)

713002

ks

1

25 368,000

25 368,00

0,00

2.1.5.2.8. Firewall

713002

ks

1

37 514,400

37 514,40

0,00

ks

0

0,00

0,00

347 827,28

0,00

Farebné multifunkčné zariadenie (jedno profi farebne
A3+ multifunkcne zariadenie + doplnenie existujucich
2.1.5.2.4. Oki zariadeni 4 ks duplex)
Tablet (Tablet PC - Intel Atom Z2760 1.8GHz, Dotykový 10

2.1.2.4.

alšie položky podľa charakteru projektu

9
2.2. Zariadenie a vybavenie - iné

2.2.1. Stavba/stavebný objekt 1
2.2.1.1. Počítač
2.2.1.2. Aplikačný software

ks
ks

0
0

0,000
0,000
0,000

347 827,28
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.2.1.3. Fyzioterapia

ks

0

0,000

16 584,96

0,00

2.2.1.3.1. Elektricky polohovateľné lehátko

2.2.1.3.2. Bobath stôl

2.2.1.3.3. Masážne lehátko (vrátane príslušenstva)

2.2.1.3.4. Ležadlo vyšetrovacie
2.2.1.3.5. Masážna stolička profesionálna kovová, skladacia

633005

633005

633005

633005

633005

ks

ks

ks

ks

ks

2

1

10

6

2

714,000

1 276,800

157,920

180,600

138,600

1 428,00

1 276,80

1 579,20

1 083,60

277,20
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Priradenie k aktivitám
projektu (čísla aktivít
sú uvedené v Opise
projektu - časť F1)3

Vybavenie výučbových priestorov IKT. Minimálne technické parametre: hracie výkonné PC, procesor i7, RAM 8GB,
grafická karta, LCD monitor alebo projektor, ozvučenie, bezdrôtové slúchadlá, ovládací joystick, stojan na PC a ovládač,
výukový box pre virtuálnu realitu.
Vybavenie výučbových priestorov IKT. Minimálne technické parametre: server s plnou grafickou podporou Remote FX pre
tenkých klientov. Monitor alebo projektor, ozvučenie, bezdrôtové slúchadlá, ovládací joystick, stojan na PC a ovládač,
výukový box pre virtuálnu realitu.
Vybavenie výučbových priestorov IKT. Minimálne technické parametre: Porty: 8 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 ports;
2 fixed Gigabit Ethernet SFP ports; 4 SFP+ 10GbE ports; Management Center; command-line interface; Web browser;
SNMP Manager; Telnet; HTTPS; FTP.

H

1.1.

1.1.

1.1.

1.1.

1.1.

0,00

Využitie pri výučbe uvoľňovacích a relaxačných techník. Pri zložitejších manuálnych technikách, je z terapeutického aj
ergonomického hľadiska vhodná možnosť individuálneho nastavenia výšky lehátka. Minimálne technické parametre:
manipulačné ležadlo trojdielne s elektricky nastaviteľnou výškou od 50 do 90 cm; polohovanie hlavového a stredového dielca
pomocou plynového piestu; nastavenie sklonu hlavového dielca od -20 do +30°; dýchací otvor s krytkou; rozmery 197 x 70
cm (d x š).

1.1.

0,00

Využitie pri výučbe terapeutických metód fyzioterapie (Bobath, Vojta). Minimálne technické parametre: rozmery 90 x 190
cm, 1-dielne, elektricky nastaviteľná výška; maximálna stabilita lehátka vo všetkých terapeutických polohách; tichý chod
elektromotorov; hygienická koženka.

1.1.

0,00

Využívané pri nácviku manipulačných, mobilizačných a masážnych techník. Minimálne technické parametre: ľahká prenosná
konštrukcia; skladací skelet; odnímateľná opierka pre hlavu; čalúnený hygienický povrch, vrátane príslušenstva: podhlavník,
lakťová opierka, podložka pod ramená, držiak na papierovú rolku, otvor pre prsia, prenosná taška.

1.1.

0,00

Využívané pre výučbu aplikačných postupov procedúr elektroterapie a termoterapie v pedagogickom procese. Minimálne
technické parametre: zdravotnícke ležadlo jednodielne s výškou 60 cm; rozmery 197 x 70 cm (dĺžka x šírka); pevná a stabilná
kovová konštrukcia; čalúnenie z umývateľnej a dezinfikovateľnej koženky.

1.1.

0,00

Výučba masážnych techník. Minimálne technické parametre: skladací hliníkový skelet; prenosný systém; výška 100 cm,
rozpon 85 cm; čalúnené umývateľné opierky pre hlavu, hrudník, lakte; čalúnená umývateľná sedacia časť.

1.1.

Názov položky rozpočtu

A

1

B

Kombinovaná elektronicky riadená vodná kúpeľ (vrátane
2.2.1.3.6. príslušenstva)

2.2.1.3.7. Prenosná lokálna cryoterapia

2.2.1.3.8. Rotopéd

2.2.1.3.9. Rebox physio (vrátane stoja)

2.2.1.3.10. Magnet

2.2.1.3.11. Ultrazvuk

2.2.1.3.12. Laser

2.2.1.3.13. RCX5 + G5 + DataLink

Číselník
výdavkov

B1

633005

633005

633005

633005

633005

633005

633005

633005

Jednotka

Počet
jednotiek
(predpokladan
ý rozsah)

Jednotková cena
(max. cena)2

Výdavky
projektu spolu

Oprávnené
výdavky
projektu
spolu po
FA

Komentár k rozpočtu

Priradenie k aktivitám
projektu (čísla aktivít
sú uvedené v Opise
projektu - časť F1)3

C

D

E

F1=D*E

F2

G

H

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

1

1

3

1

1

1

1

5

1 134,000

1 680,000

378,000

1 575,840

1 169,280

1 340,640

1 016,400

378,000

2.2.1.4 Knižnica

0,00

Pozitívna termoterapia je jednou zo základných procedúr s relaxačným účinkom. Výučba hydroterapie. Minimálne technické
parametre: Regulátor (on-off) 30-90°C digitálny; Výpustný ventil; Vodný kúpeľ 24l; Parafínový kúpeľ 20l; Materiál nerez;
min 5 nosičov tepla. Príslušenstvo: stolík a nosiče tepla - pre jednorázové rašelinové zábaly 15x40 cm, 30x40 cm, 60x40 cm;
parafín.

1.1.

0,00

Jeden zo základných prostriedkov fyzikálnej terapie. Výučba aplikácie chladu pri ochoreniach pohybového aparátu.
Minimálne technické parametre: hmotnosť do 10 kg; chladiaca manžeta do +12 st. C pre kontinuálnu, striedavú alebo
biocyklickú činnosť; hlavica do -10 st. C s nástavcom 7cm2; operačný mód – kontinuálny alebo nastaviteľný.

1.1.

0,00

Pomôcka slúžiaca na praktický nácvik liečby pohybom, rekondičných, relaxačných a posilňovacích cvičení. Minimálne
technické parametre: EMS záťažový systém s vlastným generátorom; 2-stupňový drive systém; pedále s nastaviteľným
pásikom; nastavenie sedadla; merač tepovej frekvencie v rukovätiach; rýchlotlačítka umiestnené v rukovätiach; podsvietený
LCD displej veľkosti; funkcie: čas, vzdialenosť, kadencia, rýchlosť, záťaž, kalórie, tepová frekvencia, výkon; zabudovaný
prijímač pre hrudný pás; transportné kolieska; možnosť vyrovnania podlahy.

1.1.

0,00

Výučba elektroterapie. Diagnosticko liečebný prístroj s okamžitým účinkom na normalizáciu Ph v tkanive. Minimálne
technické parametre: tvar pulzov jednosmerné obdĺžnikové; amplitúda 0-20 V p-p; citlivosť prístroja 200 μA na plnou
výchylku; príkon 0,25 VA; frekvencia pulzov 2-4 kHz; šírka pulzov 100-300 μs; napájanie na batérie, USB pripojenie.

1.1.

0,00

Jeden zo základných prostriedkov fyzikálnej terapie. Výučba aplikácie magnetoterapie ako jedného z prostriedkov
ambulantnej rehabilitácie. Minimálne technické parametre: indukcia do 10 mT; aplikátor diskový 22 cm; aplikátor trojdeka 30
x 60 cm; aplikátor valec 60 cm.

1.1.

0,00

Jeden zo základných prostriedkov fyzikálnej terapie. Výučba aplikácie mechanoterapie v podobe ultrazvuku. Minimálne
technické parametre: sieťový multifrekvenčný ultrazvuk 1 a 3 MHz; kontrola kontaktu; impulzný režim; 2 výstupné
konektory; grafický displej; kartotéka údajov.

1.1.

0,00

Jeden zo základných prostriedkov fyzikálnej terapie. Výučba aplikácie svetloliečby ako veľmi často používaného spôsobu
biostimulácie. Minimálne technické parametre: červený / infračervený lúč ; výkon 5 - 200 mW; naprogramované kombinácie
terapie; výmenné hlavice; kartotéka údajov; hlavica červená 670 nm, 50 mW; hlavica infračervená 830 nm, 100 mW; hlavica
infračervená 830 nm, 200 mW; ochranné okuliare 635 - 830 nm.

1.1.

1 890,00

0,00

Výučba prístrojového merania pulzovej frekvencie. alej slúži ako kontrolný mechanizmus pri praktickej výučbe
kardiovaskulárnej a športovej rehabilitácie. Minimálne technické parametre: okamžitá, priemerná a maximálna srdcová
frekvencia; 3 nastaviteľné zóny srdcovej frekvencie so signalizáciou zvukom a opticky pri prekročení; nastaviteľné športové
zóny (5 zón).

1.1.

13 816,32

0,00

1.1.

1 134,00

1 680,00

1 134,00

1 575,84

1 169,28

1 340,64

1 016,40

2.2.1.4.1. Čítačka kníh

633002

ks

50

260,400

13 020,00

0,00

Čítačka elektronických kníh, vysoko kvalitný displej s veľkosťou 6" (15,3 cm) s G-senzorom pre pohodlné čítanie alebo
počúvanie audio kníh. Čítačky by sa požičiavali študentom na čítanie elektronických kníh a publikácií offline. Minimálne
technické parametre: technológia displeja: eink, uhlopriečka displeja 6", rozlíšenie 1024 x 758, podporované formáty: PDF,
MOBI, EPUB, DOC, FB2, HTML, DOCX, PRC, TXT, RTF, dotykový displej, vnútorná pamäť 4GB, typ pamäťovej karty:
microSD, micro SDHC, bezdrôtové pripojenie WiFi, konektory Micro USB.

2.2.1.4.2. Univerzálna čítačka čipových kariet (USB)

633002

ks

2

398,160

796,32

0,00

Zariadenie na overovanie členstva v knižnici ako náhrada za členské karty kartami ISIC a študentskými kartami. Minimálne
technické parametre: pracovná frekvencia 125 Khz, 13.56 Mhz, rozhranie USB.

1.1.

0,00

Základné elektronické vybavenie biochemického laboratória. Mikropipeta s nastaviteľným objemom 0,5-10 µl. Minimálne
technické parametre: autoklávovateľná, s odhadzovačom špičiek.

1.1.

0,00

Základné elektronické vybavenie biochemického laboratória. Mikropipeta s nastaviteľným objemom, 2-20 µl. Minimálne
technické parametre: autoklávovateľná, s odhadzovačom špičiek.

1.1.

0,00

Základné elektronické vybavenie biochemického laboratória. Mikropipeta s nastaviteľným objemom 10-100 µl; krokom 1 µl.
Minimálne technické parametre: autoklávovateľná, s odhadzovačom špičiek.

1.1.

2.2.1.5 Laboratóriá
2.2.1.5.1. Mikropipeta s nastaviteľným objemom
2.2.1.5.2. Mikropipeta s nastaviteľným objemom
2.2.1.5.3. Mikropipeta s nastaviteľným objemom

72 500,48

633005
633005
633005

ks
ks
ks

5
5
5

223,713
223,713
223,713

1 118,57
1 118,57
1 118,57
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Názov položky rozpočtu

A

1

B

2.2.1.5.4. Mikropipeta jednokanálová, nastaviteľný objem
2.2.1.5.5. Manuálna mikropipeta s nastaviteľným objemom
2.2.1.5.6. Mechanická pipeta s nastaviteľným objemom
2.2.1.5.7. Byreta automatická podľa Pelleta
2.2.1.5.8. Byreta digitálna
2.2.1.5.9. Dávkovač

2.2.1.5.10. Analytické váhy

2.2.1.5.11. Laboratórne váhy

Číselník
výdavkov

B1
633005
633005
633005
633005
633005
633005

633005

633005

Jednotka

Počet
jednotiek
(predpokladan
ý rozsah)

Jednotková cena
(max. cena)2

Výdavky
projektu spolu

Oprávnené
výdavky
projektu
spolu po
FA

C

D

E

F1=D*E

F2

ks
ks
ks
ks
ks
ks

ks

ks

5
5
5
3
2
2

1

1

223,713
223,713
223,713
68,928
900,010
430,181

1 536,360

846,485

1 118,57
1 118,57
1 118,57
206,78
1 800,02
860,36

1 536,36

846,48

Komentár k rozpočtu

Priradenie k aktivitám
projektu (čísla aktivít
sú uvedené v Opise
projektu - časť F1)3

G

H

0,00

Základné elektronické vybavenie biochemického laboratória. Mikropipeta jednokanálová, nastaviteľný objem 20-200 mkl.
Minimálne technické parametre: autoklávovateľná, s odhadzovačom špičiek.

1.1.

0,00

Základné elektronické vybavenie biochemického laboratória. Manuálna mikropipeta s nastaviteľným objemom 100 - 1000 µl.
Minimálne technické parametre: jednokanálová, nie je autoklávovateľná, mechanizmus odhadzovania špičiek.

1.1.

0,00

Základné elektronické vybavenie biochemického laboratória. Mechanická pipeta s nastaviteľným objemom. Minimálne
technické parametre: nastaviteľný objem 1000-5000 µl, autoklávovateľná, s odhadzovačom špičiek.

1.1.

0,00

Základné elektronické vybavenie biochemického laboratória. Byreta automatická podľa Pelleta. Minimálne technické
parametre: tr. B. s výp. a prep. koh., skleneným kladivkom, zásobnou fľašou a balónikom.

1.1.

0,00

Základné elektronické vybavenie biochemického laboratória. Byreta digitálna. Minimálne technické parametre: 50 ml, triteda
presnosti A.

1.1.

0,00

Základné elektronické vybavenie biochemického laboratória. Dávkovač. Minimálne technické parametre: jednoduchá
digitálna kalibrácia, objem 1,0 - 10ml, delenie 0,05ml.

1.1.

0,00

Základné elektronické vybavenie biochemického laboratória. Analytické váhy. Minimálne technické parametre: váživosť 220
g, odčítateľnosť 0,1 mg, priemer panvičky 85 mm, reprodukovateľnosť 0,1 mg, LCD displej, odolná mikrospínačová
klávesnica a priehľadný plastový kryt proti znečisteniu, voliteľné jednotky hmotnosti-g, mg, kg, karát, % váženie, počítanie
kusov, tarovanie v celom rozsahu, výstup na prídavný displej, sieťový adaptér 220 V 50Hz, automatická interná kalibrácia so
zabudovaným závažím, indikácia 0,1 mg, reprodukovateľnosť 0,1 mg.

1.1.

0,00

Základné elektronické vybavenie biochemického laboratória. Laboratórne váhy. Minimálne technické parametre: váživosť
4500 g, odčítateľnosť 0,01 g, vnútorná kalibrácia, podsvietený LCD displej, odolná mikrospínačová klávesnica, možná
samokalibrácia so zmenou teploty alebo času, voliteľné jednotky hmotnosti, % váženie, počítanie kusov, tarovanie v celom
rozsahu, možnosť spodného váženia, meranie hustoty tuhých látok a kvapalín, výstup na prídavný displej, sieťový adaptér
220 V 50 Hz, výstupný záznam zodpovedá požiadavkám GL.

1.1.

1.1.

2.2.1.5.12. Laboratórny biologický mikroskop

633005

ks

9

842,520

7 582,68

0,00

Základné elektronické vybavenie biochemického laboratória. Laboratórny biologicky mikroskop. Minimálne technické
parametre: určený pre rutinnú výukovú a klinickú mikroskopiu v rôzných odboroch vedy, školstva, zdravotníctva,
poľnohospodárstva, ekológii a priemyslu. Špecifikácia :Hlavica BINOKULÁRNA s 45 sklonom, okuláre širokouhlé,
objektívy 4x, 10x, 40x(S), 100x(S) olej, stolík 125 x 120mm s mikrometrickým mechanizmom, rozsah pohybu stolíka 70 - 30
mm, zaostrovanie makro aj mikro s koaxiálnym ovládaním.

Laboratórny biologický mikroskop s trinokulárnou
2.2.1.5.13. hlavicou

633005

ks

1

1 476,888

1 476,89

0,00

Základné elektronické vybavenie biochemického laboratória. Laboratórny biologický mikroskop s trinokulárnou hlavicou.
Minimálne technické parametre: digitálna kamera na prenos obrazu do PC cez USB; formát: 2048x1536 pixel.

1.1.

0,00

Základné elektronické vybavenie biochemického laboratória. Zariadenie na výrobu demineralizovanej vody s výstupnou
vodivosťou pod 1 µS/cm. Minimálne technické parametre: Výkon zariadenia je 5 L/hod. Zariadenie pracuje na princípe
reverznej osmózy bez potreby elektrickej energie. Predúpravu vody zaisťuje filter mechanických nečistôt, ktorý je vyrobený
zo 100 % polypropylénu, alej filter so spekaným aktívnym uhlím na odstránenie voľného chlóru. Reverznú osmózu zaisťuje
membrána modulového typu. Zaručené minimálne odsolenie je 95 % pri životnosti 1-2 roky. Zariadenie je alej vybavené
kolónou na dočistenie, ktorá obsahuje zmes silne kyslého katexu a silne zásaditého anexu. Ionexová náplň je umiestnená v
osobitnom púzdre. Takto je zabezpečená stabilne vysoká čistota vody s vodivosťou do 1 µS/cm.

1.1.

0,00

Základné elektronické vybavenie hematologického laboratória. Chladnička. Minimálne technické parametre: energetická
trieda: A, objem chladničky min. 388 litrov, (chlanička do 300 l, mraznička do 100 litrov).

1.1.

0,00

Základné elektronické vybavenie hematologického laboratória. Laboratórny biologicky mikroskop. Minimálne technické
parametre: určený pre rutinnú výukovú a klinickú mikroskopiu v rôzných odboroch vedy, školstva, zdravotníctva,
poľnohospodárstva, ekológii a priemyslu. Špecifikácia: hlavica BINOKULÁRNA s 45° sklonom, okuláre širokouhlé,
objektívy 4x, 10x, 40x(S), 100x(S) olej, stolík 125 x 120mm s mikrometrickým mechanizmom, rozsah pohybu stolíka 70 - 30
mm, zaostrovanie makro aj mikro s koaxiálnym ovládaním.

1.1.

Zariadenie na výrobu demineralizovanej vody s
2.2.1.5.14. výstupnou vodivosťou pod 1 µS/cm.
2.2.1.5.15. Chladnička

2.2.1.5.16. Laboratórny biologický mikroskop

633005

633005

633005

ks

ks

ks

1

1

7

1 253,868

739,435

842,520

1 253,87

739,44

5 897,64

Laboratórny biologický mikroskop s trinokulárnou
2.2.1.5.17. hlavicou

633005

ks

1

1 476,888

1 476,89

0,00

2.2.1.5.18. Digitálne počítadlo krvných buniek

633005

ks

1

842,520

842,52

0,00

Strana 15

Základné elektronické vybavenie hematologického laboratória. Laboratórny biologický mikroskop s trinokulárnou hlavicou.
Minimálne technické parametre: digitálna kamera na prenos obrazu do PC cez USB. Formát 2048x1536 pixel.
Základné elektronické vybavenie hematologického laboratória. Digitálné počítadlo krvných buniek. Minimálne technické
parametre: displej, akustická signalizácia stlačenia tlačídla a dopočítania, korekcia chyby, listovanie, výpočet percentuálneho
pomeru.

1.1.

1.1.

Názov položky rozpočtu

A

1

B

2.2.1.5.19. Infračervený analyzátor

2.2.1.5.20. Imunohematologická diagnostika
2.2.1.5.21. Chladnička
2.2.1.5.22. Mikropipeta, 8-kanálová
2.2.1.5.23. Mikropipeta s nastaviteľným objemom
2.2.1.5.24. Mikropipeta s nastaviteľným objemom
2.2.1.5.25. Mikropipeta s nastaviteľným objemom

Jednotka

Počet
jednotiek
(predpokladan
ý rozsah)

Jednotková cena
(max. cena)2

Výdavky
projektu spolu

Oprávnené
výdavky
projektu
spolu po
FA

Komentár k rozpočtu

Priradenie k aktivitám
projektu (čísla aktivít
sú uvedené v Opise
projektu - časť F1)3

B1

C

D

E

F1=D*E

F2

G

H

633005

ks

5

521,332

2 606,66

0,00

Základné elektronické vybavenie hematologického laboratória. Infračervený analyzátor. Minimálne technické parametre:
maximálna teplota 815C/1500F.

1.1.

0,00

Základné elektronické vybavenie hematologického laboratória. Imunohematologická diagnostika. Minimálne technické
parametre: Rôzne diagnostické séra na segundárne protilátky - rôzne varianty, na antiglobulínové testy - rôzne varianty, na
hematologické symptómy - rôzne varianty, na autoprotiláty - rôzne varianty a podobné.

1.1.

0,00

Základné elektronické vybavenie hematologického laboratória. Chladnička. Minimálne technické parametre: energetická
trieda: A, objem chladničky min. 388 litrov, (chlanička do 300 l, mraznička do 100 litrov).

1.1.

0,00

Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória. Mikropipeta, 8-kanálová. Minimálne technické parametre:
nastaviteľný objem 5-100 µl, autoklávovateľná, s odhadzovačom špičiek.

1.1.

0,00

Mikropipeta s nastaviteľným objemom 10-100 µl; krokom 1 µl. Minimálne technické parametre: autoklávovateľná, s
odhadzovačom špičiek.

1.1.

0,00

Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória. Mikropipeta s nastaviteľným objemom 0,5-10 µl. Minimálne
technické parametre: autoklávovateľná, s odhadzovačom špičiek.

1.1.

0,00

Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória. Mikropipeta s nastaviteľným objemom, 2-20 µl. Minimálne
technické parametre: autoklávovateľná, s odhadzovačom špičiek.

1.1.
1.1.

Číselník
výdavkov

633005
633005
633005
633005
633005

633005

ks
ks
ks
ks
ks

ks

10
1
2
5
5

5

629,412
739,431
729,345
223,714
223,714

223,714

6 294,12
739,43
1 458,69
1 118,57
1 118,57

1 118,57

2.2.1.5.26. Mikropipeta, jednokanálová s nastaviteľným objemom

633005

ks

5

223,714

1 118,57

0,00

Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória. Mikropipeta jednokanálová, nastaviteľný objem 20-200 mkl.
Minimálne technické parametre: autoklávovateľná, s odhadzovačom špičiek.

2.2.1.5.27. Manuálna mikropipeta s nastaviteľným objemom

633005

ks

5

223,714

1 118,57

0,00

Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória. Manuálna mikropipeta s nastaviteľným objemom 100 - 1000
µl. Minimálne technické parametre: autoklávovateľná, s odhadzovačom špičiek.

1.1.

1.1.

2.2.1.5.28. Mechanická pipeta s nastaviteľným objemom

633005

ks

5

223,714

1 118,57

0,00

Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória. Mechanická pipeta s nastaviteľným objemom 1000 - 5000
µl. Minimálne technické parametre: nastavenie objemu pomocou mechanického krokového počítadla krok 50 µl,
mechanizmus na odhadzovanie špičiek, filter na ochranu proti vniknutiu kvapaliny do tela pipety, nie je autoklávovateľná, s
doporučenými špičkami.

2.2.1.5.29. Monoklonálne krvné činidlo

633005

ks

1

446,040

446,04

0,00

Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória. Monoklonálne krvné činidlo. Minimálne technické
parametre: pre určnie antigénu ABO1.

1.1.
1.1.

2.2.1.5.30. Monoklonálne krvné činidlo

633005

ks

1

446,040

446,04

0,00

Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória. Monoklonálne krvné činidlo. Minimálne technické
parametre: pre určnie antigénu ABO2.

2.2.1.5.31. Činidlo pre detekciu červených krviniek

633005

ks

1

446,040

446,04

0,00

Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória. Činidlo pre detekciu červených krviniek. Minimálne
technické parametre: pre detekciu antigénu D.

1.1.

0,00

Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória. Laboratórny biologický mikroskop. Minimálne technické
parametre: určený pre rutinnú výukovú a klinickú mikroskopiu v rôzných odboroch vedy, školstva, zdravotníctva,
poľnohospodárstva, ekológii a priemyslu. Špecifikácia: Hlavica BINOKULÁRNA so 45° sklonom, okuláre širokouhlé,
objektívy 4x, 10x, 40x(S), 100x(S) olej, stolík 125 x 120mm s mikrometrickým mechanizmom, rozsah pohybu stolíka 70 - 30
mm, zaostrovanie makro aj mikro zaostrovanie s koaxiálnym ovládaním.

1.1.

1.1.

2.2.1.5.32. Laboratórny biologický mikroskop

633005

ks

8

842,520

6 740,16

Laboratórny biologický mikroskop s trinokulárnou
2.2.1.5.33. hlavicou

633005

ks

1

1 476,888

1 476,89

0,00

Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória. Laboratórny biologický mikroskop s trinokulárnou hlavicou.
Minimálne technické parametre: digitálna kamera na prenos obrazu do PC cez USB. Formát 2048x1536 pixel.

2.2.1.5.34. Chladnička

633005

ks

1

748,356

748,36

0,00

Základné elektronické vybavenie hematologického laboratória. Chladnička. Minimálne technické parametre: energetická
trieda: A, objem chladničky min. 388 litrov, (chlanička do 300 l, mraznička do 100 litrov).

1.1.

0,00

Základné elektronické vybavenie histologického laboratória. Mikropipeta s nastaviteľným objemom 0,5-10µl. Minimálne
technické parametre: autoklávovateľná, s odhadzovačom špičiek.

1.1.

0,00

Základné elektronické vybavenie histologického laboratória. Mikropipeta s nastaviteľným objemom 10-100 µl; krokom 1 µl.
Minimálne technické parametre: autoklávovateľná, s odhadzovačom špičiek.

1.1.

0,00

Základné elektronické vybavenie histologického laboratória. Mikropipeta s nastaviteľným objemom, 2-20 µl. Minimálne
technické parametre: autoklávovateľná, s odhadzovačom špičiek.

1.1.

0,00

Základné elektronické vybavenie histologického laboratória. Mikropipeta jednokanálová, nastaviteľný objem 20-200 mkl.
Minimálne technické parametre: autoklávovateľná, s odhadzovačom špičiek.

1.1.

2.2.1.5.35. Mikropipeta s nastaviteľným objemom
2.2.1.5.36. Mikropipeta s nastaviteľným objemom
2.2.1.5.37. Mikropipeta s nastaviteľným objemom
2.2.1.5.38. Mikropipeta jednokanálová s nastaviteľným objemom

633005
633005
633005
633005

ks
ks
ks
ks

5
5
5
5

223,714
223,714
223,714
223,714

1 118,57
1 118,57
1 118,57
1 118,57
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Názov položky rozpočtu

A

1

B

2.2.1.5.39. Manuálna mikropipeta s nastaviteľným objemom

2.2.1.5.40. Mechanická pipeta s nastaviteľným objemom
2.2.1.5.41. Byreta automatická
2.2.1.5.42. Byreta digitálna
2.2.1.5.43. Dávkovač

2.2.1.5.44. Magnetické miešadlo s ohrevom

2.2.1.5.45. Laboratórne magnetické miešadlo
2.2.1.5.46.

Trepačka na skúmavky

Číselník
výdavkov

B1
633005

633005
633005
633005
633005

633005

633005
633005

Jednotka

Počet
jednotiek
(predpokladan
ý rozsah)

Jednotková cena
(max. cena)2

Výdavky
projektu spolu

Oprávnené
výdavky
projektu
spolu po
FA

C

D

E

F1=D*E

F2

ks

ks
ks
ks
ks

ks

ks
ks

5

5
2
2
5

1

2
3

223,714

223,714
68,928
900,010
430,181

580,843

307,272
386,568

2.2.1.6 Urgentná zdravotná starostlivosť

2.2.1.6.1. Simulátor ženskej panvy v životnej veľkosti

Videokonferečná platforma (licencia pre študenta na
2.2.1.7.2. prepojenie s Lync 2013)
2.2.1.7.3. PKI certifikát

2.2.1.7.4. Vizualizér
2.2.1.7.5. Wireless Presenter
Tablet (Tablet PC - Intel Atom Z2760 1.8GHz,
Dotykový 10 "1366x768 LED IPS matný, RAM 2GB,
64GB, MicroSD, WiFi, Bluetooth 4.0, 2x Webkamera,
2.2.1.7.6. MiniHDMI, Li-Pol batéria 30WHr, Windows 8 32 - bit)

1 118,57
137,86
1 800,02
2 150,90

580,84

614,54
1 159,70

Priradenie k aktivitám
projektu (čísla aktivít
sú uvedené v Opise
projektu - časť F1)3

G

H

0,00

Základné elektronické vybavenie histologického laboratória. Manuálna mikropipeta s nastaviteľným objemom 100 - 1000 µl.
Minimálne technické parametre: autoklávovateľná, s odhadzovačom špičiek.

1.1.

0,00

Základné elektronické vybavenie histologického laboratória. Mechanická pipeta s nastaviteľným objemom 1000 - 5000 µl.
Minimálne technické parametre: nastavenie objemu pomocou mechanického krokového počítadla krok 50 µl, mechanizmus
na odhadzovanie špičiek, filter na ochranu proti vniknutiu kvapaliny do tela pipety, nie je autoklávovateľná, doporučené
špičky.

1.1.

0,00

Základné elektronické vybavenie histologického laboratória. Byreta automatická. Minimálne technické parametre: tr. B. s
výp. a prep. koh., skleneným kladivkom, zásobnou fľašou a balónikom.

1.1.

0,00

Základné elektronické vybavenie histologického laboratória. Byreta digitálna. Minimálne technické parametre: 50 ml, trieda
presnosti A.

1.1.

0,00

Základné elektronické vybavenie histologického laboratória. Dávkovač s objemom 1,0-10,00 ml. Minimálne technické
parametre: jednoduchá digitálna kalibrácia, delenie 0,05ml.

1.1.

0,00

Základné elektronické vybavenie histologického laboratória. Magnetické miešadlo s ohrevom. Minimálne technické
parametre: keramická platňa 200 x 200 mm, digitálny displej, indikátor upozorňujúci, že platňa je horúca. Pre objemy do 10
litrov otáčky od 100 do 1500 / min. teplotný rozsah: od 50 do 500 °C, fixný bezpečnostný okruh, možnosť pripojiť externý
teplotný snímač, ktorý meria aj hodnoty pH.

1.1.

0,00

Základné elektronické vybavenie histologického laboratória. Laboratórne magnetické miešadlo. Minimálne technické
parametre: nastaviteľné otáčky miešania, so sadou magnetických miešadielok, cylindrických magnetických miešačiek, oválnou
magnetickou miešačkou, octagonálnym magnetickým miešadlom.

1.1.

0,00

Základné elektronické vybavenie histologického laboratória. Trepačka na skúmavky. Minimálne technické parametre:
nastaviteľná rýchlosť 1000 – 2800 ot./min, vymeniteľné nastavce na rôzne typy skúmaviek a fliaš.

1.1.

0,00

Vybavenie pracoviska urgentnej zdravotnej startostlivosti. Simulátor ženskej panvy v životnej veľkosti. Minimálne technické
parametre: simulátor predstavuje anatomický model panvy ženy s plodom a placentou. Set obsahuje oddeliteľné pupočné
šnúry so svorkami, vonkajšie pohlavné orgány, kryciu kožu tehotenského brucha, priehľadný kryt brušnej dutiny, prášok na
prípravu umelej krvi a prenosnú tašku na prenos a uskladnenie simulátora.

1.1.

0,00

Vybavenie výučbových priestorov IKT. Minimálne technické parametre: licencie pre softvérový modul slúžiaci na budovanie
úložiska dát pre potreby videokonferenčnej platformy, nástroj podporujúci tímovú prácu, riadenie prístupových práv a
alokácia veľkosti dátového úložiska.

1.1.

0,00

Vybavenie výučbových priestorov IKT. Programové vybavenie pre vzdialenú interaktívnu komunikáciu medzi dvomi a
viacerými účastníkmi (pedagógom a študentom), pričom dochádza medzi nimi k prenosu zvukových a obrazových informácií
aj ke sú geograficky od seba vzdialení. Minimálne technické parametre: dostupnosť na platformách PC, Tablet, Smartfón;
audio komunikácia typu bod-bod aj konferencia; video+audio komunikácia typu bod-bod aj konferencia; dátový prenos
(zdieľanie obrazovky, posielanie súborov) paralélne s komunikáciou; plánovanie audio/video+audio konferencií; uskutočnenie
záznamu z audio/video+audio konferencií a indikácia dostupnosti účastníkov.

1.1.

0,00

Vybavenie výučbových priestorov IKT. Minimálne technické parametre: certifikát vydaný akreditovanou certifikačnou
autoritou na zebezpečenie bezpečnej komunikácie (SSL prístup na webové stránky a pod.).

1.1.

0,00

Vybavenie výučbových priestorov IKT. Minimálne technické parametre: vysoko kvalitná 5 megapixelová kamera na kĺbovom
ramene (otočná hlava ramena s rozsahom 90 stupňou); formát A3; automatické zaostrovanie; prepínanie medzi vstupmi (PC
alebo kamera vizualizéru); zväčšovanie alebo zmenšovanie a záznam videa.

1.1.
1.1.

1.1.

478,80

633005

ks

1

478,800

2.2.1.7. IKT

Licencia pre úložisko dát (licencia pre študenta na modul
2.2.1.7.1. LMS na platforme SharePoint 2010)

1 118,57

Komentár k rozpočtu

478,80
244 446,72

633002

633002
633002

633002

ks

ks
ks

ks

1020

1020
1

2

92,400

140,196
1 638,000

722,400

94 248,00

142 999,92
1 638,00

1 444,80

633002

ks

5

50,400

252,00

0,00

Vybavenie výučbových priestorov IKT. Minimálne technické parametre: bezdrôtová technológia; dosah min. 3 m; tlačidlá
ovládania prezentácie; laserové ukazovátko s LED indikátorom; USB, plug & play technológia.

633002

ks

4

966,000

3 864,00

0,00

Vybavenie výučbových priestorov IKT. Minimálne technické parametre: dotykový LED IPS matný; RAM 2GB; 64GB;
MicroSD; WiFi; Bluetooth; MiniHDMI.
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Jednotka

Počet
jednotiek
(predpokladan
ý rozsah)

Jednotková cena
(max. cena)2

Výdavky
projektu spolu

Oprávnené
výdavky
projektu
spolu po
FA

Komentár k rozpočtu

Priradenie k aktivitám
projektu (čísla aktivít
sú uvedené v Opise
projektu - časť F1)3

C

D

E

F1=D*E

F2

G

H

0,00

0,00

2.2.2.1. Počítač

ks

0

0,000

0,00

0,00

2.2.2.2. Aplikačný software

ks

0

0,000

0,00

0,00

ks

0

0,000

0,00

0,00

1 672 229,43

0,00

16 858,80
0,00

0,00
0,00

Názov položky rozpočtu

A

1

B

Číselník
výdavkov

B1

2.2.2. Stavba/stavebný objekt 2

2.2.2.3.

alšie položky podľa charakteru projektu

2. Spolu
3.

Riadenie projektu, publicita a informovanosťnepriame výdavky10

3.1. Personálne výdavky interné
3.1.1. Pracovník pre verejné obstarávanie

3.1.2. Asistent projektového manažéra

3.1.3. Projektový manažér

osobohodina

610620

610620

osobohodina

osobohodina

0

540

1 080

0,000

8,000

11,610

3.2. Dodávka služieb - personálne výdavky

3.2.1. Pracovník pre verejné obstarávanie
3.2.2. Asistent projektového manažéra
3.2.3. Projektový manažér

637004
637004
637004

osobohodina
osobohodina
osobohodina

0,00
0
0

0,000
0,000
0,000

3.3. Publicita a informovanosť

Riadenie projektu

0,00

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. Typ vzťahu: pracovnoprávny vzťah v zmysle
zákonníka práce (pracovná zmluva). Rozsah práce: hodiny stanovené odborným odhadom pre riadenie projektu. Cena práce:
hodinová sadza vrátane zákonných odvodov zamestnávateľa. Náplň práce: Asistent projektového manažéra kontroluje stav
plnenia úloh projektu, robí zápisy z porád projektového tímu, vedie celú administratívu projektu; vypracováva monitorovacie
správy a plní všetky ostatné úlohy súvisiace s vypracovávaním pravidelných priebežných monitorovacích správ, ako aj
záverečnej správy o implementácii projektu; zabezpečí všetky povinné a plánované aktivity publicity v rámci projektu,
pripravuje podklady pre finančné zúčtovanie platieb a iné.

Riadenie projektu

12 538,80

0,00

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. Typ vzťahu: pracovnoprávny vzťah v zmysle
zákonníka práce (pracovná zmluva). Rozsah práce: hodiny stanovené odborným odhadom pre riadenie projektu. Cena práce:
hodinová sadza vrátane zákonných odvodov zamestnávateľa. Náplň práce: Projektový manažér zodpovedá najmä za celkové
riadenie a administráciu projektu, riadi celý projektový tím a vykonáva ostatné riadiace činnosti v súvislosti s implementáciou
projektu.

Riadenie projektu

0,00

0,00

4 320,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 500,00

0,00

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. Typ vzťahu: pracovnoprávny vzťah v zmysle
zákonníka práce (pracovná zmluva). Rozsah práce: hodiny stanovené odborným odhadom pre činnosti verejného obstarávanie
vzťahujúce sa na projekt. Cena práce: hodinová sadza vrátane zákonných odvodov zamestnávateľa. Náplň práce: odborne
spôsobilá osoba, ktorá vykonáva aktivity verejného obstarávania v súvislosti s realizáciou aktivít projektu.

Riadenie projektu
Riadenie projektu
Riadenie projektu

3.3.1. Veľkoplošná reklamná tabuľa (panel)

637003

projekt

1

480,000

480,00

0,00

3.3.2. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

637003

projekt

1

120,000

120,00

0,00

Zabezpečenie základnej publicity projektu. Minimálne technické parametre: 1 ks, formát 250 x 150 cm, farebnosť 4+0,
autoplachta, uchytenie, jednotková cena 480 EUR vrát. DPH.
Zabezpečenie základnej publicity projektu
Minimálne technické parametre: 1 ks trvalá vysvetľujúca tabuľa, formát 30x20 cm, farebnosť 4+0, pokovovaný plast,
jednotková cena 120 € vrát. DPH.

900,00

0,00

Zakúpenie 300 ks informačných letákov v cene 2 eur, pre účely publicity projektu. Cena zodpovedá zásadám hospodárnosti,
účelnosti a efektívnosti. Leták vo forme skladačky "veľká lyra" A4 - 99x210mm, 4+4, 135gr., NP lesklý, s grafickým
návrhom a spracovaním. Zakúpenie 60 ks x 5 eur informačných brožúrok pre účely publicity projektu. Cena zodpovedá
zásadám hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti. Brožúrky A5, obálka 150gr., 4+0 , vnútro 115gr., 4+4, počet strán: 8 väzba
V1 väzba V1, 2x spinka, s grafickým návrhom a spracovaním.

0,00

0,00

0,00

0,00

Riadenie projektu

18 358,80

0,00

0,00

3.3.3. Informačné a propragačné materiály

637003

projekt

1

900,000

Publicita a
informovanosť
Publicita a
informovanosť

Publicita a
informovanosť

11
3.4. Monitoring a hodnotenie projektu

3.5. Poistenie
12

3.5.1 Poistenie
3. Spolu

projekt

1

0,000
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Názov položky rozpočtu

A

1

B

Číselník
výdavkov

B1

4. Rezerva na nepredvídané stavebné práce
13
4.1. Rezerva na nepredvídané stavebné práce

Jednotka

Počet
jednotiek
(predpokladan
ý rozsah)

Jednotková cena
(max. cena)2

Výdavky
projektu spolu

Oprávnené
výdavky
projektu
spolu po
FA

Komentár k rozpočtu

Priradenie k aktivitám
projektu (čísla aktivít
sú uvedené v Opise
projektu - časť F1)3

C

D

E

F1=D*E

F2

G

H

projekt

1

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

1 749 928,23

0,00

4. Spolu
VÝDAVKY PROJEKTU

Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu
1,05%
KE1

Nepriame výdavky projektu

Dodávky - nepriame výdavky

z celkových
oprávnených
priamych výdavkov
rozpočtu projektu

max. 1%

z celkových
oprávnených
nepriamych výdavkov
rozpočtu projektu

18 358,800

0,00%
KE2

max. 3%

0,000

,
Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):
1 Použité názvy podpoložiek sú ilustratívne. Použiť stručný názov výdavku, ktorý jednoznačne vystihuje jeho podstatu. Pri zariadení, vybavení nepoužívať pomenovanie výrobcu.
2 Jednotková cena sa môže uvádzať maximálne na tri desatinné miesta. Pokiaľ je žiadateľ pomerným platcom DPH podľa §49 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, jednotková cena je vrátane celej DPH, v komentári k príslušnej podpoložke sa uvedie, že "Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH
stanovenému daňovým úradom“. Pokiaľ je žiadateľ platcom DPH podľa §49 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, jednotková cena je bez DPH. Pokiaľ žiadateľ nie je platcom DPH podľa §49 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, jednotková cena je vrátane DPH.
3 K danej podpoložke priradiť len jednu odbornú aktivitu z opisu projektu, v ktorej sa výdavok na danú podpoložku zrealizuje. Ostatné aktivity, v ktorých sa daná podpoložka využíva, uvádzať v opise projektu.
4 Neoprávnené sú výdavky na akékoľvek služby, predovšetkým zaškolenie v súvislosti s obstaraným, resp. technicky zhodnoteným zariadením, vybavením, strojmi, prístrojmi, laboratórnym zariadením vrátane IKT, IKT sietí, a pod.; predĺžená záruka, resp. nadštandardný alebo dodatočný záručný servis; support a/alebo maintenance
at ..
5 Neoprávnené sú výdavky na spotrebný, prevádzkový materiál alebo materiál a pomôcky pre vedecké účely.
6 Položka 1.1. Pozemok je nerelevantná.
7 Stavebný dozor je povinný, ak sa budú vykonávať stavebné činnosti.
8 Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok.
9 Drobný hmotný a nehmotný majetok.
10 V rámci hlavnej položky 3. Riadenie projektu, publicita a informovanosť- nepriame výdavky nie je možné pridávať nové podpoložky.
11 Položka 3.4. Monitoring a hodnotenie projektu je nerelevantná.
12 Poistenie majetku obstaraného v rámci projektu + poistenie stavby počas realizácie projektu.
13 Rezerva na nepredvídané stavebné práce - max. vo výške 5% z oprávnených výdavkov položky 1.2. Stavebné práce - žiadna iná projektová rezerva nie je oprávnená. V prípade zaradenia rezervy na nepredvídané straty pri stavebných prácach do rozpočtu projektu musí byť projekt podporený analýzou rizík (rizikom nie je nárast cien),
* Žiadateľ uvedie v percentách skutočnú hodnotu limitu príslušnú pre výdavky v rozpočte projektu.
** Žiadateľ uvedie v eurách skutočnú hodnotu limitu príslušnú pre výdavky v rozpočte projektu.
Výdavky projektu spolu - stĺpec F1 zahŕňa všetky výdavky projektu oprávnené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ERDF a vlastného spolufinancovania. Údaje v stĺpci sú vypočítavané na základe vzorcov uvedených v daných bunkách, ktoré je potrebné zachovať.
Oprávnené výdavky projektu spolu po FA - stĺpec F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov projektu vypočítaných na základe finančnej analýzy.
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v EUR

TABUĽKA č. 1: PREDPOKLADANÉ ZDROJE FINANCOVANIA
OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV PROJEKTU

2.
3.
4.

Rok
2013
2014
2015
Spolu
%

Celkové oprávnené
výdavky projektu
A
0,00
657 003,24
1 092 924,99
1 749 928,23
100

Požadovaná výška
NFP
B
0,00
657 003,24
1 092 924,99
1 749 928,23
100

Vlastné zdroje
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C
0,00
0,00
0,00
0,00
0

ITMS kód Projektu: 26250120074

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP- PREHĽAD AKTIVÍT PROJEKTU

Číslo a Názov aktivity

Aktivita 1.1
Aktivita 2.1
Riadenie projektu
Publicita a informovanosť

Číslo a Názov aktivity

Harmonogram realizácie projektu
Začiatok realizácie aktivity
Ukončenie realizácie aktivity
(štvrťrok/rok)
(štvrťrok/rok)
Hlavné aktivity
IV./2014
IV./2015
IV./2014
IV./2015
Podporné aktivity
IV./2014
IV./2015
IV./2014
IV./2015
Podrobný opis aktivity
Aktivita č. 1.1 Modernizácia technologického vybavenia odborných
učební Fakulty zdravotníctva v Banskej Bystrici.

Cieľ aktivity

Termín realizácie
aktivity (štvrťrok/rok)
Opis aktivity

IV./2014 - IV./2015

1

ITMS kód Projektu: 26250120074

Metodológia aktivity

2

ITMS kód Projektu: 26250120074

Výstupy (výsledky)
aktivity

3

ITMS kód Projektu: 26250120074

4

ITMS kód Projektu: 26250120074

5

ITMS kód Projektu: 26250120074

6

ITMS kód Projektu: 26250120074

7

ITMS kód Projektu: 26250120074

8

ITMS kód Projektu: 26250120074

9

ITMS kód Projektu: 26250120074

10

ITMS kód Projektu: 26250120074

11

ITMS kód Projektu: 26250120074

12

ITMS kód Projektu: 26250120074

Číslo a Názov aktivity
Cieľ aktivity

Termín realizácie
aktivity (štvrťrok/rok)
Opis aktivity

Podrobný opis aktivity
Aktivita č. 2.1 Rekonštrukcia elektroinštalácie

IV./2014 – IV./2015

13

ITMS kód Projektu: 26250120074

Metodológia aktivity

Výstupy (výsledky)
aktivity

14

