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Slovenská inovačná a energetická agentúra  

(ďalej len „SIEA“) 

ako vykonávateľ Schémy na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v znení 
dodatku č. 1  - Schéma DM – 1/2018    

vydáva 

v rámci implementácie národného projektu 
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USMERNENIE č.1  

k  

Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho 
vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku  
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1. CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom usmernenia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis 

prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho 

priemyslu na Slovensku – odvetvie Architektúra, kód výzvy KV_A_01/2018  je úprava jej prílohy č.1, 

ktorou je Príručka pre žiadateľa o KV  v súvislosti so zverejnením výzvy na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu 

Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku – odvetvie Dizajn, kód výzvy KV_D_01/2018 

a nasledujúcich plánovaných zverejnení výziev pod kódovými označeniami KV_R_01/2018 (odvetvie 

Reklama a Marketing)  a KV_P_01/2018 (odvetvie IKT – programovanie) , a súvisiace spresnenie 

a úprava ustanovenia 2.3.7 výzvy KV_A_01/2018  .  

Právnym základom usmernenia je Schéma na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v 

znení dodatku č. 1  - Schéma DM – 1/2018 , § 3 ods. 2 písm. d) Zák. č. 292/2014 Z. z. o príspevku 

poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, reg. 

č. 323/2017-2060-2242 uzatvorená medzi MH SR a SIEA za účelom implementácie NP PRKP.  

Usmernením č. 1 SIEA mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok 

poskytnutia kreatívneho vouchera v zmysle pôvodnej výzvy. 

 

2. ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

Úpravy vyplývajúce z Usmernenia č. 1 boli vykonané v nasledovných dokumentoch výzvy: 

2.A  v texte výzvy  

V bode 2.3.7 dotknutej výzvy bol pôvodný text, nahradený textom, ktorý zohľadňuje otvorenie 

viacerých, súbežných výziev pre jednotlivé podporované odvetvia KP, pri zachovaní pôvodne 

stanoveného pravidla pre rok 2018.  

 

Pôvodné znenie :  

2.3.7 Podmienka oprávnenosti 
predloženia žiadosti o KV 

Žiadateľ je oprávnený, v rámci tejto Výzvy KV_A_01/2018,   
podať iba jednu Žiadosť o KV. Opakovane môže, v rámci 
tejto Výzvy KV_A_01/2018, podať novú Žiadosť o KV len 
v prípade, že mu predchádzajúca Žiadosť o KV nebola 
schválená 

 

Znenie po zmene :  

2.3.7 Podmienka oprávnenosti 
predloženia žiadosti o KV 

Žiadateľ môže -  v rámci Výziev na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie KV,  zverejňovaných v r.2018 pre jednotlivé 
podporované odvetvia KV,  t.j. v rámci výziev 
:  KV_A_01/2018, KV_D_01/2018, KV_R_01/2018 
a KV_P_01/2018 -  podať iba jednu Žiadosť o KV.  
 
Novú Žiadosť o KV môže Žiadateľ podať – v rámci 
ktorejkoľvek Výzvy  na predkladanie žiadostí 
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o poskytnutie KV zverejnenej v r.2018  - len v prípade, že 
mu predchádzajúca Žiadosť o KV nebola schválená 
a dostupné revízne postupy Žiadateľ buď nevyužil, alebo 
bola jeho námietka vyhodnotená ako neopodstatnená. 
 

 

Zdôvodnenie: Spresnenie a rozšírenie podmienky, ktorá bola prijatá vzhľadom na zámer umožniť 

v úvodnom roku poskytovania KV prístup ku KV maximálnemu počtu jedinečných Žiadateľov, aj vo 

vzťahu k ostatným Výzvam KV, postupne zverejňovaným SIEA v r.2018.   

 

2.B  v  prílohe č. 1 – Príručka pre žiadateľa o KV – verzia 01 

2.B.1  

V Prílohe č. 1 Výzvy KV - Príručka pre žiadateľa o KV – verzia 01  boli vykonané formálne zmeny 

a spresnenia,  súvisiace so zavedením Príručky pre žiadateľa o KV – verzia 02 ako jednotného 

metodického dokumentu pre všetky Výzvy KV postupne zverejňované SIEA v r.2018 – t.j. pre Výzvy 

s číselným a kódovým označením : KV_A_01/2018 (odvetvie Architektúra), KV_D_01/2018 (odvetvie 

Dizajn), KV_R_01/2018 (odvetvie Reklama a Marketing) a  KV_P_01/2018 (odvetvie IKT – 

programovanie), ďalej formálne zmeny a upresnenia vykonané v nadväznosti na zmeny podľa 

ustanovenia 2.B.2  a formálne úpravy vyplývajúce z tohto Usmernenia č.1 ako celku. 

2.B.2   

Okrem zmien podľa ustanovenia 2.B.1 tohto Usmernenia č.1, boli v Prílohe č. 1 Výzvy KV - Príručka pre  

žiadateľa o KV – verzia 01 vykonané nasledujúce zmeny, ktorých cieľom je spresnenie popisu logicky 

nadväzujúcich procesov a ich jednotlivých krokov, spresnenie výkladu aktuálneho znenia  podmienky 

2.3.7 ako aj zohľadnenie rôznorodosti možností využívania KV v jednotlivých podporovaných 

odvetviach kreatívneho priemyslu :  

2.B.2.1  V časti 1.2 Definície pojmov a použité skratky : 

Upresnenie definície termínu ukončenia projektu žiadateľa v rámci jeho zosúladenia s obdobím 

platnosti KV v písm. d) v rámci definovania pojmu „Projekt žiadateľa o KV“. 

Pôvodné znenie :  

určenie termínu ukončenia projektu, ktorým je hraničný a konečný termín, v ktorom  Žiadateľ 

plánuje  úspešne ukončiť spoluprácu s definovaným oprávneným realizátorom, a to úhradou faktúry 

za poskytnutie služby/realizáciu diela, ktoré sú predmetom Žiadosti o KV, pričom platí, že úhrada 

takejto faktúry, ktorej 50%tná refundácia sumy bez DPH  je pomocou de minimis poskytovanou 

v zmysle tejto Výzvy, musí byť preukázateľne odpísaná z účtu Príjemcu najneskôr v deklarovanom 

plánovanom termíne ukončenia projektu Príjemcom. 

Znenie po zmene :  

určenie termínu ukončenia projektu, ktorým je hraničný a konečný termín, do uplynutia ktorého  je 

Žiadateľ o KV povinný predložiť SIEA Žiadosť o preplatenie KV, pričom tomuto úkonu musí povinne 

predchádzať úspešné ukončenie spolupráce s definovaným oprávneným realizátorom, za ktoré sa 

považuje úhrada faktúry oprávneného realizátora za poskytnutie služby/realizáciu diela, ktoré sú 
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predmetom Žiadosti o KV. Zároveň platí, že úhrada takejto faktúry, ktorej 50% refundácia sumy bez 

DPH  je pomocou de minimis poskytovanou v zmysle Schémy, musí byť preukázateľne odpísaná z účtu 

Príjemcu najneskôr v deklarovanom plánovanom termíne ukončenia projektu Príjemcom. 

Zdôvodnenie : Zmenou sa sleduje zosúladenie dĺžky platnosti KV so samotnou dĺžkou realizácie 

projektu žiadateľa o KV na ktorý je príslušný KV udelený. Odstraňujú sa tým možné problémy na strane 

žiadateľa, ktoré mohlo spôsobovať pôvodné nadstavenie previazania termínov úhrady faktúry 

oprávnenému realizátorovi a termínu konca platnosti KV.  

 

2.B.2.2  V časti 1.2 Definície pojmov a použité skratky : 

Spresnenie definície pojmu „výzva“ v súlade so zmenami vyplývajúcimi z tohto Usmernenia č.1  

 

Pôvodné znenie :  

výzva výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis 
prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu 
Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku s kódom 
KV_A_01 /2018. 

 

Znenie po zmene :  

Výzva KV  Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis 
prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu 
Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku, vyhlasovaná za 
príslušný kalendárny rok s číselným a kódovým  označením podľa 
všeobecného vzorca KV_zz_xx /20yy, kde „xx“ je poradové číslo výzvy 
v danom roku, „yy“ je koncové dvojčíslie príslušného kalendárneho 
roka a „zz“ je špecifické označenie príslušného odvetvia kreatívneho 
priemyslu (označované veľkým písmenom abecedy : A,D,R alebo P) . 

 

Zdôvodnenie : Spresnenie pojmu Výzva KV a jeho zovšeobecnenie pre potreby všetkých súčasných aj 

budúcich výziev. Vysvetlenie spôsobu označovania jednotlivých výziev a ich špecifických označení pre 

jednotlivé podporované odvetvia kreatívneho priemyslu.  

 

2.B.2.3  V časti 2.  Prípravná fáza predchádzajúca Žiadosti o KV 

Doplnenie textu, ktorým je spresnenie výkladu aktuálneho znenia  podmienky 2.3.7 

Pôvodné znenie :  - - -  

Znenie po zmene :  

Zároveň sa odporúča, aby si žiadateľ zvážil rozhodnutie, v rámci ktorého z podporovaných odvetví 

kreatívneho priemyslu sa bude o KV uchádzať svojou prvou podávanou Žiadosťou o KV, s ohľadom 

na podmienku stanovenú v bode 2.3.7 Výzvy KV, ktorá v praxi znamená :  
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a)      Žiadateľ môže v r.2018 podať v rámci výziev KV_A_01/2018, KV_D_01/2018, KV_R_01/2018 

a KV_P_01/2018 len jednu Žiadosť o KV, ktorá je predmetom aktuálneho procesu overovania 

a schvaľovania. 

b)      Pokiaľ  bol úspešnému žiadateľovi poskytnutý  KV v rámci jedného z podporovaných odvetví 

KV hneď na jeho prvú podanú Žiadosť o KV, nie je ďalej oprávnený vo Výzvach KV zverejnených 

SIEA v r.2018 podávať ďalšie Žiadosti o KV. 

c)      Úspešný žiadateľ, s ktorým bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí KV, môže podať ďalšiu žiadosť 

o KV - vo Výzvach KV zverejnených SIEA v r.2018 – jedine v prípade, ak by táto Zmluva 

o poskytnutí KV zanikla odstúpením jednej zo zmluvných strán pred termínom 31.12.2018 

a nedošlo k jej plneniu.  

d)      Pokiaľ bola Žiadateľovi jeho prvá podaná Žiadosť o KV zamietnutá  z iného dôvodu, než je 

neoprávnenosť žiadateľa samotného v zmysle ustanovení 2.1 Výzvy KV  (napr. :  z dôvodu na 

strane oprávneného realizátora a/alebo samotného predmetu Projektu žiadateľa o KV a pod.), 

je oprávnený podať si – v rámci ľubovoľnej, ním zvolenej, otvorenej Výzvy KV zverejnenej SIEA 

v r.2018  – svoju ďalšiu, v poradí druhú Žiadosť o poskytnutie KV.  

e)   Uvedené v písm. a) až d)  platí aj pre prípadné podanie v poradí tretej a ďalších Žiadostí o KV 

podaných Žiadateľom v rámci výziev KV_A_01/2018, KV_D_01/2018, KV_R_01/2018 

a KV_P_01/2018. 

Zdôvodnenie : Umiestnenie podrobného vysvetlenia podmienky 2.3.7 do tejto časti Príručky pre 

Žiadateľa o KV má za cieľ uľahčiť Žiadateľom o KV výber z aktuálne otvorených Výziev KV v r.2018,  už 

v procese prípravy ich Žiadostí o KV.   

 

2.B.2.4  V časti 2.1 Zhotovenie zadania pre vypracovanie cenovej ponuky – krok 1 

Rozšírenie popisu a pokynov súvisiacich s krokom 1 Prípravnej fázy predchádzajúcej Žiadosti o KV  

Pôvodné znenie :  

Zadanie pre vypracovanie cenovej ponuky zhotovuje budúci žiadateľ o KV v predpísanej podobe, v 

preddefinovanom formulári a postupuje podľa pokynov v ňom uvedených. Vzor formulára je 

zverejnený v rámci príslušnej Výzvy KV ( príloha č. 7 Výzvy KV). Toto zadanie je štruktúrovaným 

opisom toho, o čo má  budúci žiadateľ o KV záujem, čo – aká služba/ dielo - by malo byť predmetom 

budúcej pomoci poskytnutej prostredníctvom KV.  

Znenie po zmene :  

Zadanie pre vypracovanie cenovej ponuky zhotovuje budúci žiadateľ o KV v predpísanej podobe, v 

preddefinovanom formulári a postupuje podľa pokynov v ňom uvedených. Vzor formulára je 

zverejnený v rámci príslušnej Výzvy KV ( príloha č. 7 Výzvy KV). Toto zadanie je štruktúrovaným 

opisom toho, o čo má  budúci žiadateľ o KV záujem, čo – aká služba/ dielo - by malo byť predmetom 

budúcej pomoci poskytnutej prostredníctvom KV. Pre jednotlivé odvetvia kreatívneho priemyslu 

môže byť zverejnených aj viacero typov predpísaných, preddefinovaných formulárov na 

zhotovenie zadania pre vypracovanie cenovej ponuky, pokiaľ si to vyžaduje rozsah a variabilita 

oprávnených činností a možností poskytovaných daným odvetvím kreatívneho priemyslu. V takom 

prípade je Žiadateľ o KV oprávnený zvoliť si sám konkrétny typ formulára tak, aby čo najviac 

vyhovoval jeho potrebám. Odporúča sa pritom brať ohľad na skutočnosť, že výber najvhodnejšieho 

typu predpísaného formulára na zhotovenie zadania pre vypracovanie cenovej ponuky by mal byť 

podmienený najmä charakterom a obsahom služby a/alebo diela, ktoré má byť predmetom 
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pomoci poskytovanej prostredníctvom KV.  Pred samotným výberom vhodného typu formulára, 

resp. pred začiatkom jeho vypĺňania, sa žiadateľom o KV odporúča podrobne sa oboznámiť s jeho 

štruktúrou a všetkými možnosťami, ktoré sú k dispozícii v podobe výberu z jednotlivých selektorov 

( t.j. s možnosťami, z ktorých si žiadateľ pri vypĺňaní formulára, v rámci jeho jednotlivých buniek, 

môže vyberať, ako aj s rozsahom polí, ktoré sú určené na vpísanie vlastného textu žiadateľa)  

Zdôvodnenie : Rozšírenie zohľadňuje rôznorodosť možností využívania kreatívnych voucherov vo 

všetkých podporovaných odvetviach kreatívneho priemyslu, ktorá je dôvodom existencie viacerých 

typov predpísaných, preddefinovaných formulárov na zhotovenie zadania pre vypracovanie cenovej  

ponuky v niektorých z podporovaných odvetví kreatívneho priemyslu (uvedené platí konkrétne aj pre 

odvetvie Dizajn).  

 

Usmernením č. 1 sa v plnom rozsahu nahrádza: 

 - text výzvy;  

- príloha č. 1 výzvy – Príručka pre žiadateľa o KV_verzia 01  

 

Výzva, vrátane jej príloh, v znení platnom po nadobudnutí účinnosti tohto Usmernenia č.1 je 

zverejnená na www.vytvor.me v časti Žiadateľ.  

Výzva a jej príloha č. 1 _ verzia 01 v pôvodnom znení a v úplnom znení vo forme so sledovaním zmien 

vykonaných v zmysle tohto usmernenia č. 1 je prístupná na webovom sídle www.siea.sk v sekcii  

Inovácie – v časti Podpora kreatívneho priemyslu – kategória Metodické dokumenty. Priamy link : 

http://www.siea.sk/metodicke-dokumenty/ Inovácie – Podpora kreatívneho priemyslu - Metodické 

dokumenty.  

 

 

3. ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽIADOSTI o KV   

Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 21. 08. 2018. 

Nakoľko Usmernenie č.1 nadobúda účinnosť pred termínom technického sprístupnenia povinnej on-

line registrácie žiadostí o KV podľa pôvodne stanovených podmienok, zmeny vykonané týmto 

usmernením sa vzťahujú na všetky Žiadosti o KV predložené po nadobudnutí jeho účinnosti. 

 

http://www.vytvor.me/
http://www.siea.sk/
http://www.siea.sk/metodicke-dokumenty/

