
 
 

   
 

  
  
Predkladanie otázok ku školeniu môžete cez stránka aplikáciu:  
 
Link: 
https://app.sli.do/event/yawrtm27 
 
Prístupový kód:  
# 775910 
 
 
 
 
 

Najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky v MS (výročná/záverečná) – národné 
a dopytové projekty:  

  
 

1. Nedostatočný alebo chýbajúci popis k horizontálnym princípom (tab. č. 3 MS)  
  
Popis nedostatku:   
Vzhľadom na charakter projektu je potrebné uvádzať detailnejšie deklarácie tykajúce sa opatrení a aktivít na podporu 
HP UR (Udržateľný rozvoj) a  HP RMŽ a ND (Rovnosť mužov a žien a nediskriminácia) a konkrétnych výsledkov 
k dosiahnutiu vybraných HP UR a HP RMŽ a ND vrátane prepojení informácií so ŽoNFP k daným HP. 
   

 
Návrh riešenia:  
Každý projekt už v Žiadosti o poskytnutí NFP deklaruje príspevok k HP Udržateľný rozvoj a k HP Rovnosť mužov 
a žien a nediskriminácia. V monitorovacej správe prijímateľ vyjadruje/deklaruje dve roviny:  

1. Opatrenia a aktivity – v tejto časti prijímateľ deklaruje, že plánovaný projekt, jeho ciele a plánované výsledky 
budú realizované a navrhované v súlade s princípmi HP UR a HP RMŽ a ND (deklarácia budúceho stavu)  
2. Konkrétne výsledky – v tejto časti prijímateľ už popisuje výsledky (ak už také dosiahol prostredníctvom 
realizácie projektu) projektu v súlade s deklarovanými princípmi HP UR a HP RMŽ a ND. V prípade, že ešte neboli 
projektom vytvorené výsledky, ciele, je možne v texte uviesť, že výsledky budú popísané po realizácii aktivity XYZ   

 
Návrh riešenia NP / DOP: text vychádza primárne zo Žiadosti o poskytnutie NFP . V prípade ak ešte neboli dosiahnuté 
výsledky projektu, je možné v časti “konkrétne výsledky” uviesť, že výsledky XYZ projektu budú dosiahnuté po ukončení 
aktivity XYZ a budú prispievať k horizontálnemu princípu UR alebo RMŽ a ND. 
 



 
 

   
 

 

 
  

  
  

2. Nedostatočné popísanie priebehu aktivít - text je aj v časti merateľných ukazovateľov (tab. č. 4 a č. 
5 MS)  
  
Popis nedostatku:  

Prijímatelia nepopisujú dostatočne poznámku k aktivite, alebo aktivitám, tak aby bolo zrejmé v akom stave je 
projekt a čo sa v danom období vykonalo.   
 
Návrh riešenia:   
V rámci tejto poznámky musí byť zohľadnené:  
  

1. Celé monitorovacie obdobie monitorovacej správy (nie je potrebné uvádzať kumulatívne. Ak je zvolená forma 
kumulatívneho uvádzania činností, je potrebné to v textoch jednoznačne odlíšiť ku ktorému obdobiu sa dná činnosť 
vzťahuje) – popis všetkých činností, ktoré prijímateľ vykonal pre realizáciu aktivity, aj prípravu projektu, verejného 
obstarávania, realizácie, preberania častí diela, predloženie žiadosti o zmenu, dodatok k Zmluve alebo k Zmluve 
o dielo... 
2. Z uvedeného popisu musí byť aj nezaujatej osobe zrejmé, aké činnosti prijímateľ vykonal a v akom štúdiu sa 
projekt práve nachádza  
3. Prípadné problémy na projekte prepojiť s informáciami v časti 10 MS a prílohou Zoznam rizík (aktualizovať 
v súvislosti s informáciami v tejto časti MS)  
4. Nezabudnúť uviesť hodnoty merateľného ukazovateľa (ak boli realizáciou projektu vytvorené/nasadené)  

 
Je potrebné uviesť jasný popis priebehu a pokroku aktivity za monitorované obdobie, popis prípadných zmien 

počas realizácie aktivít a taktiež prípadné problémy s predmetnou aktivitou, zdôvodnenie ich vzniku a opatrenia prijaté 
na elimináciu týchto problémov vrátane uvedenia priebehu a pokroku napĺňania merateľných ukazovateľov od začiatku 
realizácie projektu do posledného dňa monitorovaného obdobia  
  
  



 
 

   
 

  
  

  
  
 

 
 
 
3. Nesprávne uvedené termíny reálneho začiatku aktivít (tab. č. 6)  
  
Popis nedostatku:  
Boli identifikované chyby pri nezadaní skutočných termínov začiatku a ukončenia aktivity (hlavných ako aj podporných 
vrátane).   
  
Návrh riešenia:   
 V rámci tejto časti je potrebné zohľadniť nasledovné okolnosti:  
  

1. Ak ste začali aktivitu  v monitorovacom období, uveďte dátum, ktorý je v súlade so Zmluvou o dielo/poskytnutí 
služieb (externý dodávateľ), Hlásením o začatí aktivity (podávané cez ITMS2014+). Ak ide o aktivitu 
zabezpečované internými kapacitami, nie je nutné  to mať v súlade so Zmluvou o dielo/poskytnutí služieb (externý 
dodávateľ),  
2. Ak ste ukončili aktivitu  v monitorovacom období, uveďte dátum, ktorý je v súlade so Zmluvou 
o dielo/poskytnutí služieb (externý dodávateľ), Hlásením o ukončení aktivity (podávané cez ITMS2014+).   
3. UPOZORNENIE - V prípade, že plánované dátumy nie sú aktuálne, je potrebné riešiť zmenové konanie 
(NP,DOP – Žiadosť o zmenu). V prípade, že prekročíte termín stanovený Zmluvou NFP, ide o porušenie 
zmluvných podmienok !  

 
 zosúladenie s dokumentom – Hlásenie o začatí realizácie aktivít projektu resp. Hlásením o ukončení realizácie 
aktivít projektu  
 aktualizácia časového harmonogramu prostredníctvom zmenového konania  
  
  
  

  



 
 

   
 

  
  
   

4. Žiadny resp. nedostatočný popis pri Iných údajoch na úrovni projektu (tab. č. 9)  
  
Popis nedostatku: 

Pre každú Výzvu sú definované tzv. Iné údaje, čiže údaje, ktoré sa počas realizácie projektu monitorujú. 
Častým nedostatkom je nevyplnenie, alebo nesprávne vyplnenie hodnôt a poznámok k “Iným údajom”. Nástrojom pre 
monitoring týchto údajov je monitorovacia správa. Je potrebné vyplniť poznámky v zmysle popisu zadefinovaného 
v prílohe Výzvy – Zoznam iných údajov na úrovni projektu daného typu projektu.  
  

  
  
  
Návrh riešenia NP / DOP:   

Iný údaj D0128 – údaj vychádza zo skutočného stavu projektu (hodnotu treba viazať 
na ne/začatie realizácie hlavnej aktivity projektu) - deklarovať hodnoty v tejto časti je možné až po ukončení aktivity, 
ktorá dosahuje ciele projektu  

Iné údaje D0249, D0250, D0251, D0256, D0257, D0261, D0262, D0263, D0264 – údaje vychádzajú zo 
Žiadosti o platbu predloženej na SO do konca monitorovacieho obdobia vo veci refundácie miezd (za prijímateľa aj za 
partnera)   

Iný údaj D0266, D0267 - tento údaj (poznámku/hodnotu) je možné vyplniť od účinnosti zmluvy o poskytnutí 
NFP, vzhľadom na skutočnosť, že na projekte administráciu dokumentov (príprava verejného obstarávania, príprava 
monitorovacích správ, administrácia žiadosti o zmenu, ...) niekto vykonáva, za prijímateľa je už vytvorený projektový 
tím. Pri týchto údajoch treba dodržiavať stanovenú mernú jednotku (percento). Ďalej je nutné uvádzať percentuálny 



 
 

   
 

podiel mužov (nielen žien). Zároveň zoznam osôb, ktoré boli deklarované v ŽoNFP kap. 7.4  musia byť v týchto údajoch 
spomenuté (či už je to žena alebo muž) ak ich participácia na projekte je zachovaná. V rámci uvedených ukazovateľov 
je potrebné rátať hodnoty spolu za prijímateľa aj partnera aj dodávateľa (za ženy aj mužov). Je potrebné uvádzať aj 
bližšiu špecifikáciu (aká pozícia, činnosti, koľko osôb) aktuálne minimálne za činnosti (riadenie, monitorovanie), ktoré 
sú prijímateľom vykonávané priebežne, následne aj ostatné činnosti.  
   

 

 
  
  

5. Chýbajúca príloha zoznam rizík resp. nedostatočne popísaná (tab. č. 10 + príloha MS)  
  
Popis nedostatku: 

1. V monitorovacích správach chýba zoznam rizík ako taký 
2. V zozname rizík nie sú uvedené riziká, ktoré si prijímateľ zadefinoval už v Žiadosti o poskytnutie NFP (časť 

13) 
3. Zoznam rizík nie je aktualizovaný k termínu monitorovacieho obdobia (nielen dátumy, ale aj samotné znenia 

rizík) 
4. Nedostatočný popis eliminácie rizík, čiže prípravy takých opatrení, ktoré vznik problému zabráni, alebo zníži 

dopad na projekt 
5. Nedostatočná identifikácia rizík – pre akýkoľvek projekt je možné identifikovať hneď niekoľko rizík (aj bez 

začatia implementácie) – časové oneskorenie, personálne kapacity, legislatíva, právny rámec, technické, 
riziko dosiahnutia cieľov projektu  

 
Návrh riešenia:  
 
Riziko = udalosť, ktorá môže nastať v budúcnosti a môže mať ;dopad na realizáciu aktivít, ovplyvniť schopnosť 
dosiahnuť výsledky/ciele projektu. V prípade rizík je vhodné evidovať niekoľko parametrov (sú uvedené vo 
vzore  prílohy Zoznam rizík)  
  
Problém = negatívny udalosť, ktorá na projekte nastala a má dopad na projekt. Taktiež ide aj o zreálnenie rizika. V 
prípade rizika ide o predpoklad, problém indikuje už reálny dopad na projekt, čiže riziko nastalo.  

 
Každý projekt má riziká, aj malý, časovo krátky projekt. Neexistuje projekt bez rizík ! Už len to, že sa ide implementovať 
možno evidovať ako riziko.   

Riziko aj problém požadujeme uvádzať v bode 10 MS (resp. príloha Zoznam rizík). Zoznam rizík by mal 
projektovému manažérovi pomáhať pri predchádzaní vzniku problémov a vyvarovať sa im (ak je to možné). Inými 
slovami, táto časť má slúžiť primárne Vášmu projektovému manažérovi.   
  
 Prijímateľ musí identifikovať riziká projektu, ktoré sú prierezového charakteru k všetkým aktivitám projektu s 
väzbou na merateľné ukazovatele v povinnej samostatnej prílohe MS „Zoznam evidencie rizík“.   



 
 

   
 

 V zozname musia byť uvedené všetky riziká identifikované na projekte, tzn. musia tam byť uvedené nielen 
novovzniknuté riziká, ale tiež riziká, ktoré Prijímateľ deklaroval v žiadosti o poskytnutie NFP s uvedeným ich 
aktualizovaného stavu ku koncu monitorovacieho obdobia pre MS s vyplnením všetkých ich atribútov vrátane opatrení 
na ich elimináciu.  
 Prijímateľovi odporúčame do zoznamu zadefinovať nové riziko k „udržateľnosti“ projektu, s vyplnením 
všetkých jeho atribútov, vrátane opatrení na jeho elimináciu (toto riziko ostane „otvorené“ a bude sledované počas 
celého obdobia 5 rokov po zrealizovaní hlavných aktivít)   
 Poznámka - odporúčame pri rizikách uvádzaných zo žiadosti o poskytnutie NFP o ich preklopenie v tom istom 
znení resp. uvedeným jednoznačnej identifikácie, na základe ktorej bude možné jasne identifikovať, o ktoré riziko zo 
žiadosti o poskytnutie NFP sa jedná.  
  
  

  
  
  
   

6. Nedostatočný popis aktivity pre publicitu projektu (tab. č. 11 + príloha MS)  
  
Popis:  

Prijímateľ je povinný pri zabezpečení svojich povinnosti ohľadom publicity ísť podľa aktuálne 
platnej verzie Manuálu pre informovanie a komunikáciu:  
https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie  
 
Najčastejšie nedostatky: 

1. Web stránka - informácie o projekte nie sú ľahko prístupné (schované v štruktúre web stránky) 
2. V rámci informácií na web stránkach chýbajú jednotlivé povinné informácie (napr. roky pre OPII – 2014 – 2020) 
3. Plagát A3 nemá dostatočné povinné informácie (výška NFP) – malé projekty do 500 tis. 
4. Plagát A3 nie je zdokumentovaný, či je vyvesený na verejne dostupnom mieste 

5. Dočasný pútač nemá povinné informácie, alebo nebol nainštalovaný/obstaraný v požadovanom čase v zmysle 
požiadaviek RO  

 
Návrh riešenia:  

Každý projekt musí mať zverejnené informácie o projekte na web stránkach (ak má web stránku k dispozícii) 
– tu sa treba riadiť hore uvedeným manuálom - Manuály má v gescii Riadiaci orgán, ktorý môže vydať nové znenie 
Manuálu, preto je potrebné si uvedomiť, či neboli zmenené podmienky v novej verzii Manuálu – aktuálne platná je 
verzia 2.1  
  

Podľa veľkosti projektu musí byť zabezpečený dočasný veľkoplošný pútač, alebo plagát vo formáte A3. 
Uvedené musí byť zabezpečené najneskôr pri začatí realizácie aktivít projektu ! Pokiaľ sú pútač a plagát inštalované 

https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie


 
 

   
 

na verejne dostupnom mieste, je potrebné predložiť fotodokumentáciu o tom, kde je inštalovaný. Zároveň musí byť z 
fotodokumentácie zrejmé, že je umiestnené na verejne prístupnom mieste (ak je to možné).  
 

V prípade ukončenia projektu prijímateľ zabezpečí inštaláciu stálej tabule najneskôr do 3 mesiacov od 
ukončenia realizácie aktivít projektu v zmysle platnej verzie Manuálu pre informovanie a komunikáciu.  
 
Web stránka:  
 predloženie informácií o realizácie projektu na web stránkach prijímateľa ako príloha MS, uvedenie funkčného 
linku webovej stránky do tab. č. 11. Rešpektovanie požiadaviek Manuálu pre informovanie a komunikáciu  
  
Plagát / dočasná tabula (pútač)  
 nutnosť predloženia fotodokumentácie ako prílohu MS, tak aby bolo z fotografii možné jednoznačne preukázať 
splnenie povinnosti ohľadom jeho umiestnenia na ľahko viditeľnom mieste a predpísaný formát ako aj obsahová 
stránka definovanú Manuálom pre informovanie a komunikáciu  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

 

7. Chýbajúca deklarácia – Čestné vyhlásenie o negenerovaní príjmu projektu  
  
Popis nedostatku: 

Deklarovanie ohľadne generovania/negenerovania príjmu projektu nie je súčasťou ani samostatnej prílohy 
(čestné vyhlásenie) ani v časti 13 - Poznámky. V takomto prípade nie je možné jednoznačne vyhodnotiť uvedenie 
údajov v časti 7 - Príjmy projektu. Častým nedostatkom je aj neaktuálny dátum podpisu štatutára. 
 



 
 

   
 

 
Návrh riešenia: 
Deklaráciu ku generovaní/negenerovaní príjmu projektu je možné vyriešiť nasledovnými spôsobmi:  
  

1. samostatnou prílohou MS – čestné vyhlásenie o generovaní/negenerovaní príjmu projektu  
2. uvedením prehlásenia v o generovaní/negenerovaní príjmu projektu v časti 13- Poznámky MS  
 
Upozornenie: Pozor na aktuálny dátum podpisu na samostatnej prílohe čestného prehlásenia  

  
  

  
  
  

8. Chýbajúca príloha – Zoznam právnych predpisov 
  
Popis nedostatku: 
V prípade povinnej prílohy Zoznamu legislatívnych (hlavne NP a DOP) sa najčastejšie vyskytuje: 

1. Chýbajúca samotná príloha 
2. Nesprávne vyplnenie zoznam právnych noriem týkajúcich sa projektu 

3. Nesprávne určenie gestora právneho predpisu 

4. Neaktualizované stavy právnej normy v zmysle legislatívnych krokov 

 
 
Návrh riešenia: 
 

Zoznam právnych predpisov by mala obsahovať všetky právne normy, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie 
cieľa projektu, ako napr. nasadenie elektronických služieb, modulov, SW komponentov, merateľných ukazovateľov. 
Gestor tejto legislatívy môže byť aj iný úrad ako úrad prijímateľa.  
  V prípade, že potrebný rozsah legislatívnych zmien bude súčasťou aktivity Analýzy a dizajn, je možné 
v prílohe deklarovať, že podrobný zoznam legislatívnych noriem bude doplnený až po ukončení aktivity Analýza 
a dizajn (NP a DOP).   
  
Projekty NP/DOP – predkladajú povinne samostatnú prílohu a postupujú pri vypĺňaní v zmysle požiadaviek vzoru tejto 
prílohy 
 
  

  
  
 
 



 
 

   
 

 
9. Zoznam príloh  
  
Popis nedostatku:  
 SO preferuje aby prílohy boli individuálne vymenované v časti 14 MS, aby pri spracovaní MS bolo jednoduchšie sa v 
dokumentácii orientovať. Dôležité je to hlavne v prípade NP a DOP projektov. V prípade NP a DOP projektov, aj 
vzhľadom na väčší rozsah dokumentácie, je povinné tieto prílohy jasne označiť v časti 14 MS.  

 

 
Návrh riešenia: 
Uviesť jednoznačné označenie príloh a takéto pomenovanie zachovať aj pri evidencii príloh v ITMS2014+ 
 

 
  
10. Príjmy projektu  
  
V prípade, že predkladáte prílohu o generovaní/negenerovaní príjmov projektu (resp. Prehlásenie uvádzate v časti - 
Poznámky)  a prehlasujete, že projekt negeneruje príjem, ponechajte časť 7 MS prázdnu (bez hodnôt, ani nulové 
hodnoty)  
  

  
Ďalšie upozornenia pre prijímateľov v súvislosti s predkladaním monitorovacích správ:  
  
Upozornenie:  
 upozornenie pre vyplnenie/zmenu monitorovacieho obdobia pre ZMS – musí byť uvedené v časti 1 MS celé 
monitorovacie obdobie 
 povinnosť Prijímateľa pri rôznych zmenách ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP je odkontrolovať nadväznosť 
týchto zmien na ustanovenia Zmluvy o dielo (napr. zmena časového harmonogramu Zmluvy o poskytnutí NFP 
má priamu väzbu na časový harmonogram Zmluvy o dielo (dielo je nutné zrealizovať do vypršania platnosti Zmluvy o 
dielo). V prípade nesúladu týchto časových harmonogramov je nutné upraviť Zmluvu o dielo prostredníctvom Dodatku 
k Zmluve o dielo). Je v kompetencii prijímateľa, aby si odkontroloval údaje a v prípade potreby vykonal nevyhnutné 
úkony bez vyzvania SO.  
 Nedodržanie lehoty na predloženie MS = porušenie zmluvných podmienok. Je povinnosťou prijímateľa 
dodržiavať stanovené lehoty. 
 Nesplnenie povinnosti zaslať hlásenie o ukončení realizácie hlavných aktivít projektu, čo súvisí s povinnosťou 
do 30 pracovných dní po fyzickom ukončení realizácie hlavných aktivít predložiť záverečnú monitorovaciu správu, čo 
bez zaslania hlásenia o ukončení realizácie nie je možné.  


