
Poznámka: za účelom zachovania dôvernosti informácií sa Vykonávateľ rozhodol niektoré otázky 
skrátiť. 

1. V prípade, že žiadateľ predkladá žiadosť elektronicky, je postačujúce, pokiaľ je žiadosť a 
prílohy, ktoré majú byť podpísané štatutárnym orgánom spoločnosti opatrená 
kvalifikovanou elektronickou pečaťou žiadateľa a tak zaslaná Vykonávateľovi elektronicky 
prostredníctvom elektronickej schránky MŽP SR cez Ústredný portál verejnej správy? 
Áno, uvedený postup je správny v zmysle 4. kapitoly Príručky pre žiadateľa (str. 6). Žiadosť o 
poskytnutie prostriedkov mechanizmu a ostatné prílohy žiadateľ opatrí kvalifikovanou 
elektronickou pečaťou. Tieto dokumenty budú súčasťou jedného elektronického podania. 
Zároveň odporúčame žiadateľom, aby predložili formulár žiadosti v editovateľnom formáte 
.xlsx.  
Upozorňujeme žiadateľov, ktorí predkladajú formulár žiadosti do elektronickej schránky MŽP 
SR, aby sa prihlásili pod tým subjektom, ktorý je v rámci výzvy oprávneným žiadateľom, a 
podpísali aj prílohu elektronického podania, ktorou je samotný formulár žiadosti. 
V prípade, ak za žiadateľa koná splnomocnená osoba, je žiadateľ povinný predložiť ako prílohu 
žiadosti úradne osvedčené plnomocenstvo, ktorým štatutárny orgán žiadateľa oprávňuje danú 
osobu/osoby na konanie za žiadateľa. 
 

2. Je možné sa do výzvy zapojiť aj s projektom, v ktorom pôjde o novú výrobu, ktorá sa predtým 
nerealizovala? (omissis). Vyrábalo by sa z druhotných surovín, pomocou indukčných pecí a 
využitia fotovoltaiky. 
Žiadateľ sa môže zapojiť do výzvy s projektom, v rámci ktorého bude inštalovať aj nové 
technológie, ale len ak splní podmienky stanovené vo Výzve a v Schéme štátnej pomoci, najmä: 
 
- prijímateľ prostriedkov musí byť podnik vykonávajúci priemyselné hospodárske činnosti 
(Priemyselnou výrobou sa rozumejú odvetvia podľa Sekcie C Priemyselná výroba Štatistickej 
klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.) v jednom alebo viacerých oprávnených 
sektoroch spadajúcich pod prílohu č. 1 zákona o obchodovaní, 
 
a zároveň 
 
- množstvo skleníkových plynov (v jednotkách CO2eqv) emitovaných podnikmi podporenými 
zo schémy klesne v porovnaní s referenčným obdobím aspoň o 30 % (každý podporený podnik 
musí dosiahnuť zníženie emisií aspoň o 30%, berúc pri tom do úvahy prípadný nárast/pokles 
emisií CO2eqv z procesov priamo súvisiacich s projektom). 
 

3. Je možné podať žiadosť aj na výrobu hliníka? Taktiež by sa vyrábalo z druhotných surovín a 
následne by sa spracovával na ďalšie konečné výrobky (omissis). Taktiež sa pri projekte 
uvažuje využiť fotovoltaické panely, aby sa maximalizovalo zníženie CO2. 
Prijímateľom prostriedkov mechanizmu v rámci výzvy je vždy podnik vykonávajúci priemyselné 
hospodárske činnosti v jednom alebo viacerých oprávnených sektoroch spadajúcich pod 
prílohu č. 1 zákona č. 414/2012 Z. z. z 28. novembra 2012 o obchodovaní s emisnými kvótami 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Priemyselnou výrobou sa rozumejú odvetvia podľa 
Sekcie C Priemyselná výroba Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 
 

4. Je možné v rámci výzvy realizovať nákup fotovoltaických panelov? 
Áno, ale len ak Žiadateľ spĺňa podmienky stanovené vo Výzve a v Schéme štátnej pomoci 
(najmä podmienky oprávnenosti žiadateľa a projektu).  
Spomedzi tých najrelevantnejších vyberáme: 

 Prijímateľom prostriedkov mechanizmu v rámci výzvy je podnik vykonávajúci 
priemyselné hospodárske činnosti (Priemyselnou výrobou sa rozumejú odvetvia podľa 
Sekcie C Priemyselná výroba Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE 
Rev. 2.) v jednom alebo viacerých oprávnených sektoroch spadajúcich pod prílohu č. 1 
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zákona č. 414/2012 Z. z. z 28. novembra 2012 o obchodovaní s emisnými kvótami a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov; 

 Realizácia opatrení sa musí týkať činností spadajúcich pod prílohu č. 1 zákona o 
obchodovaní; 

 Realizovaná aktivita musí spadať aspoň pod jednu z troch kategórií (a,b,c) uvedených 
v kap. 2.7 Výzvy; 

 Množstvo skleníkových plynov (v jednotkách CO2eqv) emitovaných podnikmi 
podporenými zo schémy klesne v porovnaní s referenčným obdobím aspoň o 30 % 
(každý podporený podnik musí dosiahnuť zníženie emisií aspoň o 30% berúc pri tom 
do úvahy prípadný nárast/pokles emisií CO2eqv z procesov priamo súvisiacich s 
projektom; 

 Preukázanie existencie stimulačného účinku poskytovanej štátnej pomoci; 
 (ďalšie podmienky uvedené vo Výzve); 

 
5. Dátum uzavretia výzvy je: 20. 1. 2023 

Podľa  bodu 2.7 Podmienky oprávnenosti projektu (účel využitia prostriedkov mechanizmu) 
Výzvy, odsek v., poznámka pod čiarou 27 
„...Množstvo zníženia emisií skleníkových plynov (v jednotkách CO2eqv) emitovaných 
podnikmi pre účely tohto bodu Žiadateľ preukáže v rámci žiadosti porovnaním množstva 
emisií v rámci navrhovaného projektu a referenčného množstva emisií CO2eqv, ktoré sa určí 
na základe priemeru z údajov posledných 5 overených ročných správ o emisiách skleníkových 
plynov z prevádzky podniku predchádzajúcich predloženiu žiadosti, s možnosťou vylúčiť 
jeden nereprezentatívny rok. Pri výpočte Žiadateľ zohľadní aj prípadný nárast/pokles emisií 
CO2eqv z naviazaných procesov priamo súvisiacich (naviazaných) s realizáciou projektu. ...“ 
Je možné pri pracovaní žiadosti v referenčnom období zohľadniť aj 4x overenú ročnú správu 
o emisiách skleníkových plynov z prevádzky podniku predchádzajúcich predloženiu žiadosti 
a 1x neoverenú ročnú správu (v čase predkladania žiadosti správa o emisiách za rok 2022 
(resp. informácie o emisiách v roku 2022) nebude k dispozícii overená)? 
Alebo je pri referenčnom období nevyhnutné pracovať iba s overenými ročnými správami a 
na neskôr overené správy (napr. za rok 2022) sa  v procese posudzovania 
žiadosti/implementácie projektu nebude prihliadať? 
Chceli by sme upriamiť pozornosť záujemcu na zodpovedanú otázku č.12 zverejnenú na 
webstránke Vykonávateľa 07.12.2022.  
V zmysle výzvy je referenčné obdobie pre redukčné ciele definované ako priemer z údajov 
posledných 5 overených ročných správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky 
predchádzajúcich predloženiu žiadosti s možnosťou vylúčiť jeden nereprezentatívny rok. Pri 
referenčnom období je nevyhnutné pracovať iba s overenými ročnými správami a na neskôr 
overené správy (napr. za rok 2022) sa  v procese posudzovania žiadosti/implementácie 
projektu nebude prihliadať. 
 
 

6. Pri vypĺňaní predmetného formulára Žiadosti (časť A - Identifikácia žiadateľa a projektu) nám 
pri zadávaní hodnoty v riadku č. 41 Výška žiadaných prostriedkov POO (EUR) pri zadaní 
akejkoľvek hodnoty vyhadzuje chybu "nesprávna hodnota". Prosíme Vás o spätnú väzbu ako 
ďalej postupovať. 
Ďakujeme za upozornenie. V bunke I41 je nastavené povinné zobrazenie chybového hlásenia 
v kombinácii s overovaním údajov pre nesprávne bunky a nesprávne nastavenou funkciou. 
Overovanie údajov sme upravili a formulár žiadosti o poskytnutie prostriedkov aktualizovali. 
 

7. Kontrafaktuálny scenár nepredstavuje zníženie oprávnených výdavkov projektu?   
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Dovolili by sme si upriamiť Vašu pozornosť na formulár žiadosti, konkrétne na text v bunke A3 
v časti D. Normy únie_kontrafaktuál a zároveň na poznámku pod čiarou č. 19 v kapitole 2.7 
Výzvy.  
V zmysle výzvy sú celkové oprávnené výdavky projektu počítané ako rozdiel celkových 
investičných výdavkov na projekt uvedených v časti B. „Rozpočet“ formulára a celkových 
investičných výdavkov na referenčnú investíciu pre súlad s Normami Únie v časti D. „Normy 
Únie_kontrafaktual“ formulára.     
 

8. Znamená uvedená podmienka vo výzve: množstvo skleníkových plynov (v jednotkách 
CO2eqv) emitovaných podnikmi podporenými zo schémy klesne v porovnaní s referenčným 
obdobím aspoň o 30 % (každý podporený podnik musí dosiahnuť zníženie emisií aspoň o 30%, 
berúc pri tom do úvahy prípadný nárast/pokles emisií CO2eqv z procesov priamo súvisiacich 
s projektom - merateľný ukazovateľ); že predmetom projektu musia byť investície, ktorých 
vplyvom sa zníži produkcia CO2 celého podniku žiadateľa o 30% a viac, alebo stačí ak sa o 
viac ako 30% zníži produkcia CO2 tej časti výroby, ktorá je predmetom predkladaného 
projektu? 
Množstvo zníženia emisií skleníkových plynov (v jednotkách CO2eqv/ rok) emitovaných 
podnikmi žiadateľ preukáže porovnaním množstva emisií po realizácii navrhovaného projektu 
a referenčného množstva emisií CO2eqv, ktoré sa určí na základe priemeru z údajov 
posledných 5 overených ročných správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky podniku 
bezprostredne predchádzajúcich predloženiu žiadosti, s možnosťou vylúčiť jeden 
nereprezentatívny rok. Pri výpočte žiadateľ zohľadní aj prípadný nárast/pokles emisií CO2eqv 
z naviazaných procesov priamo súvisiacich (naviazaných)  s realizáciou projektu. Súčasťou 
emisií z naviazaných procesov sú napr. emisie, ktoré vznikajú ako nevyhnutný vedľajší dôsledok 
priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu o obchodovaní a to aj pokiaľ sú presunuté na 
iný subjekt, ktorý je pod kontrolou žiadateľa (podľa bodu F.5 schémy), kde prichádza k ich 
energetickému využitiu.   
 

9. Je možné úsporu tvorby CO2, ktorá je vo výzve povinné, preukázať aj, alebo len zásadným 
znížením spotreby elektrickej energie vo výrobnom procese? 
V rámci projektu sa musí dosiahnuť zníženie emisií (v jednotkách CO2eqv) a zároveň výsledkom 
realizácie podporeného projektu musí byť zvýšenie energetickej účinnosti. Konečná spotreba 
energie (v GJ/rok) na projekt musí klesnúť v porovnaní s referenčným obdobím (1). Žiadateľ 
uvedené preukáže v rámci energetického auditu (2), ktorý tvorí samostatnú prílohu 
predloženej žiadosti. 
 
 (1) Konečná spotreba energie na projekt pred realizáciou projektu (referenčné obdobie) [GJ/rok] sa 
rovná súčtu všetkých foriem energie spotrebovanej na projekt pred realizáciou projektu na ročnom 
základe. Suma sa vypočíta ako súčet všetkých foriem energie spotrebovanej na projekt pred projektom 
na ročnom základe (priemer za posledných 5 rokov bezprostredne pred podaním žiadosti, s možnosťou 
vylúčiť jeden nereprezentatívny rok). 
Konečná spotreba energie na projekt po realizácii projektu [GJ/rok] – sa rovná súčtu všetkých foriem 
energie spotrebovanej na projekt po ukončení vecnej realizácie projektu na ročnej báze. Suma sa 
vypočíta ako súčet všetkých foriem energie spotrebovanej na projekt po ukončení vecnej realizácie 
projektu na ročnej báze. 
 
(2) V súlade so zákonom č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a v zmysle ustanovení vykonávacej 
Vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o energetickom audite č. 179/2015 Z. z. 

 
10. V prípade ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, pričom každá má inú jednotkovú cenu, 

akú sumu je potrebné uviesť v rámci stĺpca G (Jednotková cena bez DPH?)  
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Môže byť uvedená priemerná cena týchto jednotlivých položiek, alebo v stĺpci počet 
jednotiek je možné uviesť 1kus a dať celkovú kumulatívnu sumu a tú následne špecifikovať 
v stĺpci vecný popis výdavku? 
V prípade ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, pričom každá je vyčíslená v iných 
jednotkách (napríklad tony, kusy, m3), je možné takéto položky kumulovať, ak tvoria ucelený 
technologický celok (napríklad základová doska)? V takomto prípade je možné uviesť ako 
kumulatívnu mernú jednotku 1 kus a bližšie špecifikovať jednotlivé položky v stĺpci Vecný 
popis výdavku? 
 
V bunke J8 je uvedený nasledovný komentár:  
 
„V rámci vecného popisu výdavkov žiadateľ špecifikuje jednotlivé výdavky z hľadiska ich 
predmetu, resp. rozsahu, prípadne nevyhnutnosti, popíše štruktúru a obsah výdavku. To 
znamená, že v prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, je potrebné tieto položky v 
rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať, t.j. uviesť z akých položiek pozostáva cena 
výdavku vrátane výšky týchto položiek“. 
 
V prípade, že ide napr. o ucelený technologický celok, tak na základe uvedeného komentára 
odporúčame žiadateľovi uviesť v obidvoch prípadoch v stĺpci E (Merná jednotka) „1 set“  a 
následne špecifikovať jednotlivé položky aj s ich cenami v stĺpci „vecný popis výdavku“, pričom 
žiadateľ predloží ako súčasť žiadosti prílohy, na základe ktorých daný rozpočet vypracoval. 
 

11. Je pre tieto účely (otázka č. 10, pozn.red.) postačujúca interná rozpočtová kalkulácia 
žiadateľa, alebo je potrebné už pri zaslaní žiadosti predložiť konkrétne cenové ponuky od 
potenciálnych dodávateľov? 
 
Dovolili by sme si naviesť záujemcu na Príručku pre žiadateľa (bod 8. a 8.1) a na Formulár 
žiadosti (bunka A3 v záložke B. Rozpočet). 
Po rozkliknutí stĺpca „Stanovenie výšky výdavkov“ žiadateľ musí nevyhnutne vybrať jednu z 
nasledovných možností: 
 
Prieskum trhu 
Odborný posudok 
Rozpočet potvrdený oprávnenou osobou / Ocenený výkaz výmer oprávnenou osobou 
Verejné obstarávanie 
 
Na základe týchto informácií odporúčame záujemcovi, aby internú kalkuláciu potvrdil buď 
oprávnenou osobou, alebo minimálne vykonaním prieskumu trhu so zaznamenaním 
printscreenov zo stránok výrobcov/dodávateľov služieb/tovarov/prác resp. e-mailových 
komunikácií s nimi. 
 
Upozorňujeme záujemcov, že všetky typy oprávnených výdavkov musia mať priamu väzbu na 
realizáciu projektu. V prípade, ak sa preukáže, že žiadateľ uviedol v rozpočte výdavky, ktoré 
nesplnia podmienky vecnej oprávnenosti, vykonávateľ je, v závislosti od identifikovaných 
nedostatkov, oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške 
ako neoprávnený alebo vyvodiť iné právne následky v procese posudzovania žiadosti, resp. v 
súlade s podmienkami upravenými v zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. 
 

12. Je možné zahrnúť rezervu (napríklad na infláciu, neočakávane oprávnene výdavky, a pod.) 
do projektového rozpočtu?  
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Ak áno, je prípustné ju zahrnúť do projektového rozpočtu ako samostatnú rozpočtovú 
položku (t.j. „rezerva“ - %), alebo ju odporúčate aplikovať priamo na každú (relevantnú) 
položku rozpočtu projektu? 
Vzťahuje sa na túto rezervu (či už ako samostatnú položku / alebo aplikovanú priamo na 
položky v rozpočte) nejaký maximálne prípustný limit (%) ? (napr. 10%, tak ako tomu bolo v 
minulosti v pripadne štrukturálnych fondov?   
 
V zmysle záväznej dokumentácie Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov 
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameranú na podporu dekarbonizácie priemyslu 
rezervu nie je možné zahrnúť do rozpočtu. Rezerva nespadá do oprávnených výdavkov (kap. 
2.8.1 Výzvy), nie je spomenutá v Schéme štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu z 
prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti, a Formulár žiadosti (Príloha 1 Výzvy) takúto možnosť 
neponúka. 
 
Avšak v zmysle uvedeného bodu 2.8.1. Výzvy „V osobitných a riadne odôvodnených prípadoch 
sú zo strany Vykonávateľa akceptovateľné aj iné oprávnené výdavky ako tie, ktoré sú stanovené 
vo vyššie uvedenom zozname oprávnených výdavkov v rámci výzvy okrem neoprávnených 
výdavkov v zmysle bodu I. schémy.“ 
 
Ďalej, v čl. 4 ods. 6 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti (Príloha 3 Výzvy) sa uvádza, že: Vykonávateľ si v záujme dosiahnutia míľnikov a cieľov 
Plánu obnovy a odolnosti vyhradzuje v prípade rastu inflácie právo na vypracovanie dodatku k 
Zmluve, ktorým vymedzí podmienky na úpravu výšky prostriedkov mechanizmu so 
zohľadnením ročnej miery inflácie, za rok predchádzajúci roku, v ktorom sa uzatvára dodatok, 
určenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky.  
 
V zmysle odporúčaní vyplývajúcich z platnej riadiacej dokumentácie Národnej implementačnej 
koordinačnej autority (Systém implementácie Plánu obnovy a odolnosti v.1.1) Vykonávateľ 
môže navýšiť sumu prostriedkov mechanizmu v prípade, ak dôjde k významnej zmene 
podmienok, za ktorých bola zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu uzavretá. Ide 
najmä o prípady, kedy by nárast cien, najmä cien stavebných materiálov spôsobil nárast 
výdavkov prijímateľa vyplývajúcich z dodávateľským vzťahov v takej miere, že by mohla byť 
zásadným spôsobom ohrozená realizácia opatrenia Plánu obnovy. Uvedené však nezakladá 
právny nárok na navýšenie prostriedkov mechanizmu pre budúcich Prijímateľov. Právny nárok 
na poskytnutie prostriedkov mechanizmu vzniká v zmysle zákona č.368 /2021 o mechanizme 
na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudnutím 
účinnosti zmluvy (§ 14 ods. 4).  
 
Vykonávateľ odporúča záujemcom, aby za účelom zabezpečenia dohodnutých plnení zvážili 
premietnutie primeraných mechanizmov zohľadňujúcich rast cien, najmä cien stavebných 
materiálov do svojich zmluvných vzťahov s dodávateľmi.  
 
Podotýkame, že dodávateľské zmluvy budúcich Prijímateľov (uzatvorené v zmysle zákona č. 
343/2015 o verejnom obstarávaní) budú môcť byť navýšené štandardne o 10-15% a v 
odôvodnených prípadoch maximálne do 50%. 
 
Prípadné navyšovanie poskytovaných prostriedkov mechanizmu v prospech budúcich 
Prijímateľov však závisí od výšky alokácie vyhradenej pre Komponent 4 Plánu obnovy a 
odolnosti. 
 

13. Pri posielaní žiadosti elektronicky cez slovensko.sk - je možné poslať projektovú 
dokumentáciu ako skomprimovaný zip súbor (obsahujúci pdf dokumenty)? 
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skrátiť. 

Pri elektronickom podávaní žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ďalej len  „žiadosť“) 
sa v zmysle Príručky pre žiadateľa vyžaduje, aby bol elektronicky podpísaný len Formulár žiadosti 
o poskytnutie prostriedkov mechanizmu. Pri ostatných prílohách žiadosti bude postačujúci 
čitateľný scan resp. pdf podpísaného dokumentu písomného dokumentu, ktorý bude tvoriť ďalšiu 
prílohu elektronického podania. 
 
Na stránke Ústredného portálu verejnej správy (https://www.slovensko.sk/sk/faq/faq-podania/) 
sa v sekcii často kladených otázok píše nasledovné: 
„Prílohy k podaniu Všeobecnej agendy môžu byť v akomkoľvek formáte, avšak podpísať 
kvalifikovaným elektronickým podpisom sa na portáli môžu iba prílohy vo formáte .pdf, .xml (vo 
formáte elektronického formulára registrovaného na ústrednom portáli), .txt a .png.“ 
 
Ak existuje možnosť, že žiadateľ v rámci svojho elektronického podania podpíše Formulár žiadosti 
elektronicky (t.j. kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým 
podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou žiadateľa alebo 
osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa) a priloží ostatné požadované prílohy v zmysle 
požiadaviek Príručky pre žiadateľa, potom nie je dôvod, aby Vykonávateľ neakceptoval ďalšiu 
dokumentáciu aj vo formáte .zip. 

 

https://www.slovensko.sk/sk/faq/faq-podania/

