
 

 

 

Príloha k výzve č. 3 

Zoznam oprávnených výdavkov 

Všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov v rámci Investície 5: Granty so zjednodušenou 

administratívou (“Fast Grants”) – Hackathony 

 

Všeobecné pravidlá obsahujú zoznam oprávnených výdavkov v rámci implementácie projektu Granty so 

zjednodušenou administratívou (“Fast Grants”) – Hackathony. Tento dokument žiadateľovi poskytuje pomoc pri 

plánovaní rozpočtu.  

 

Zoznam oprávnených výdavkov 

Skupina oprávnených výdavkov 

Softvér 

Oceniteľné práva 

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 

Ostatné služby 

Mzdové výdavky 

 

Softvér - ak je kúpený samostatne a nie je súčasťou dodávky hardvéru a jeho ocenenia 

 Nákup softvéru – výdavky na obstaranie softvéru vrátane výdavkov na obstaranie licencií súvisiacich s 

používaním softvéru - napr. multilicencie, skupinové licencie, atď.; 

 Modernizácia softvéru – napr. upgrade (pridávanie nových funkcionalít zhodnocujúcich softvér). 

Oceniteľné práva  - výsledky tvorivej duševnej činnosti, ktoré boli obstarané za úhradu (vynálezy, licencie, 

ochranné známky, autorské práva, know-how) 

 Nákup licencií - výdavky na obstaranie licencií, autorských práv a patentov, okrem výdavkov na obstaranie 

licencií súvisiacich s používaním softvéru, ktoré sa triedia na podpoložke 711003. 

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí - napr. výrobné zariadenia, zariadenia a predmety slúžiace 

na poskytovanie služieb, účelové predmety a iné zariadenia, ktoré s budovou alebo stavbou netvoria jeden funkčný 

celok, aj keď je s ňou pevne spojené. 

 Nákup a modernizácia výpočtovej techniky, vrátane príslušenstva; 

 Nákup a modernizácia telekomunikačnej techniky; 

 Nákup a modernizácia prevádzkových / špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (napr. 

v súvislosti s kontrolou a dozorom nad premávkou, pre laboratóriá, meracie a monitorovacie technické 

prostriedky / zariadenia vrátane prvého zaškolenia obsluhy, ak verejné obstarávanie je realizované 

samostatne mimo stavebných prác); 



 

 

  Modernizácia komunikačnej infraštruktúry. 

Ostatné služby 

 nájom výpočtovej techniky a softvéru; 

 propagácia, reklama a inzercia – služby spojené so zabezpečením informovanosti a komunikácie; 

 všeobecné služby (dodávateľským spôsobom) – napr. výroba informačných tabúľ, tlmočnícka a 

prekladateľská činnosť; 

 špeciálne služby (dodávateľským spôsobom) –notárske, komerčné, právne, advokátske, audítorské, 

poradenstvo – konzultačné služby, služby externého riadenia na projekty pre čerpanie finančných 

prostriedkov z EÚ a pod.; 

Mzdové výdavky (vrátane odmien za prácu vykonávanú mimo pracovného pomeru, platov, povinných odvodov za 

zamestnávateľa a iných zákonných náhrad) 

 Mzdové výdavky a poistné za zamestnancov prijímateľa; 

 Odmeny za práce vykonané mimo pracovného pomeru vrátane povinných odvodov zamestnávateľa, 

pričom mimopracovným pomerom sa rozumejú vzťahy uzatvorené v zmysle ustanovení §§ 223-228 z. č. 

311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (t. j. dohoda o vykonaní práce, ak ide o 

prácu, ktorá je vymedzená výsledkom; dohoda o pracovnej činnosti ak ide o príležitostnú činnosť 

vymedzenú druhom práce a dohoda o brigádnickej práci študentov) bezprostredne súvisiace s riadením 

projektu - interné (nepriame výdavky). 

Mzdové výdavky, ktoré sú oprávnenými výdavkami, sú najmä: 

 Mzdy zamestnancov pracujúcich na projekte v rámci Prípravnej fázy Projektu a Hlavnej aktivity Projektu 

(prípadne ich alikvotná časť̌ zodpovedajúca počtu hodín/času odpracovaného na projekte); 

 Zákonné odvody zamestnávateľa na sociálne, dôchodkové a zdravotné poistenie; 

 Ďalšie odvody, ku ktorým je zamestnávateľ povinný na základe právnych predpisov, vrátane nákladov 

zamestnávateľa na dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti osôb, ktoré nie sú v internom 

zamestnaneckom vzťahu k zamestnávateľovi; 

Mzdové výdavky, ktoré nie sú oprávnenými výdavkami, sú najmä: 

Ostatné výdavky na zamestnanca, ku ktorým nie sú zamestnávatelia zaviazaní podľa osobitných právnych 

predpisov; 

 príspevky na penzijné pripoistenie; 

 dary; 

 odmeny; 

 prémie; 

 práca nadčas a príplatok za prácu nadčas, ktorá bola vykonávaná mimo projektu; 

 príspevok zo sociálneho fondu; 

 pomerná časť odvodov v prípade príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie 



 

 

 v prípade vzniku neoprávneného výdavku na základe DDS je nutné do výšky neoprávneného výdavku 

započítať aj pomernú časť odvodov, ktorá priamo súvisí s príspevkom zamestnávateľa na DDS; 

 všetky ostatné možné odmeny, ktoré nie je možné zahrnúť do kategórie oprávnených výdavkov; 

 preplatenie dovolenky pri odchode; 

 príplatok za pohotovosť na pracovisku. 

 

Dôležité upozornenie: 

 Pri stanovení výšky mzdových výdavkov je potrebné, za účelom zachovania hospodárnosti a efektívnosti 

vynaložených prostriedkov, popísať spôsob stanovenia výšky výdavku (hodinovú mzdovú tarifu), pričom 

je potrebné uviesť̌, na základe čoho bola uvedená konkrétna výška výdavku, napr. podľa príslušnej 

pracovno-právnej legislatívy (zákonník práce, zákon o štátnej službe, zákon o výkone práce vo verejnom 

záujme, a pod.), oficiálne zverejnené výsledky štatistického úradu týkajúce sa miezd vyplácaných za danú 

pracovnú činnosť. 

 Pri stanovení výšky výdavkov na odmeny za práce vykonané mimo pracovného pomeru je potrebné 

preukázať spôsob výpočtu hodinovej mzdovej tarify, ktorá je obsiahnutá v Dohode o vykonaní 

práce/Dohode o vykonaní pracovnej činnosti. Pri výpočte musia byť použité podklady ako napr. prieskum 

trhu, t. j. priemerná mzda, ktorá sa vypláca za daný druh vykonávanej pracovnej činnosti, prípadne 

oficiálne zverejnené výsledky štatistického úradu týkajúce sa miezd vyplácaných za danú pracovnú 

činnosť. 

 Z prostriedkov mechanizmu je možné financovať tie výdavky nevyhnutné na implementáciu riešenia z 

hackathonu. Nie je možné financovať operatívne náklady (OPEXy) podľa Nariadenia EÚ, ktorým sa 

zriaďuje mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti 2021/241. 

 Pri implementácii Plánu obnovy a odolnosti SR a financovaní investícií a reforiem z prostriedkov 

mechanizmu na národnej úrovni platí, že DPH nie je oprávneným výdavkom s výnimkou prípadov, keď je 

DPH nevratná podľa vnútroštátnych právnych predpisov o DPH. 

 Referenčný cenník podľa profesií, ktorý je vhodný pre obstarávateľov, predovšetkým pri príprave 

ekonomickej analýzy IT projektov, pri príprave podkladov pre verejné obstarávanie a všeobecne pre lepšiu 

informáciu o cenách bežných na trhu pri komunikácii s IT dodávateľmi: https://www.mirri.gov.sk/wp-

content/uploads/2019/09/Publikacia-priemernych-sadzieb-za-clovekoden-jednotlivych-roli-spojenych-s-

vyvojom-aplikacii.pdf  
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