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Slovenská inovačná a energetická agentúra  

(ďalej len „SIEA“) 

ako vykonávateľ Schémy na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v znení 
neskorších dodatkov - Schéma DM – 1/2018    

vydáva 

v rámci implementácie Národného projektu 

Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku 

Kód projektu v ITMS 2014+: 313000J874 (ďalej len “NP PRKP”) 

 

USMERNENIE č. 01  

k  

zmene riadnych Výziev KV na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis 

prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci Národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho 

priemyslu na Slovensku, zverejnených 15.10.2021 s kódovým označením: KV_D_RR221, 

KV_R_RR221, KV_P_RR221, KV_D_RB221, KV_R_RB221 a KV_P_RB221, vrátane  súvisiacich 

právnych a metodických dokumentov, ktorými sú PRÍRUČKA KV_2021 verzia 03, Zmluva o poskytnutí 

KV a pod., vrátane ich príloh  

(ďalej ako „Usmernenie č. 01 k Výzvam KV 2021 vyhláseným 15.10.2021“) 

 
Dotknuté odvetvia  KP:  DIZAJN, REKLAMA a MARKETING, IKT-PROGRAMOVANIE  

Dotknuté Výzvy KV:  

Kód výzvy  KV_D_RR221, KV_R_RR221, KV_P_RR221, KV_D_RB221, KV_R_RB221 a KV_P_RB221 

 
 

Dátum vydania Usmernenia č. 01 k Výzvam KV 2021 vyhláseným 15.10.2021:   26.11.2021  

Dátum účinnosti Usmernenia č. 01 k Výzvam KV 2021 vyhláseným 15.10.2021: 26.11.2021 

 

VŠEOBECNÁ PREAMBULA 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako vykonávateľ Schémy na podporu rozvoja kreatívneho 
priemyslu na Slovensku v znení neskorších dodatkov - Schéma DM – 1/2018  (ďalej len SIEA), v rámci 
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implementácie Národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku, kód 
projektu v ITMS 2014+: 313000J874 (ďalej len „NP PRKP“), z dôvodu odstránenia chyby v písaní 
v dokumente „Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KREATÍVNEHO VOUCHERA a 
súvisiaceho odborného poradenstva“ (ďalej len: „Zmluva o poskytnutí KV“), vydáva Usmernenie č. 01 
k Výzvam KV vyhláseným 15.10.2021, s kódovým označením: 

KV_D_RR221, KV_R_RR221, KV_P_RR221, KV_D_RB221, KV_R_RB221 a KV_P_RB221. 

Cieľom úprav stanovených týmto Usmernením č. 01 k Výzvam KV 2021 vyhláseným 15.10.2021 je 
odstránenie formálnych nedostatkov vo zverejnenom záväznom vzore Zmluvy o poskytnutí KV 
a súčasné prispôsobenie systému poskytovania kreatívnych voucherov podmienkam súvisiacim 
s núdzovým stavom, vyhláseným dňom 25.11.2021 Vládou SR na celom území Slovenskej republiky.   

 

1. CIEĽ USMERNENIA č. 01 k  VÝZVAM KV 2021 A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 01 k Výzvam KV 2021 vyhláseným 15.10.2021 , vydaného v rámci implementácie 

Národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku - kód projektu v ITMS 

2014+ : 313000J874 (ďalej ako „NP PRKP“), je zohľadnenie spoločného cieľa definovaného vo 

Všeobecnej preambule vyššie a jeho aplikácia na dotknuté odvetvia kreatívneho priemyslu na území 

Slovenskej republiky premietnuté do predĺženia termínov na predkladanie Žiadostí o poskytnutie KV a 

Žiadostí o preplatenie KV pre oprávnene registrovaných záujemcov o KV, zaradených do „zásobníka 

ŽoKV“ v zmysle bodu 1.4. dotknutých Výziev KV 2021 a v súlade s ustanovením 2.2 PRÍRUČKY 

KV_2021_verzia 03 a oprava súvisiaceho dokumentu Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis 

prostredníctvom KREATÍVNEHO VOUCHERA a súvisiaceho odborného poradenstva. 

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

znení neskorších dodatkov - 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 (ďalej ako 

„Zmluva o NFP“).  

Usmernením č. 01 k Výzvam KV 2021 vyhláseným 15.10.2021  SIEA mení text dotknutých Výziev na 

predkladanie Žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci 

Národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku a dotknutého dokumentu 

Zmluva o poskytnutí  pomoci de minimis prostredníctvom KREATÍVNEHO VOUCHERA a súvisiaceho 

odborného poradenstva  a  nadväzujúcich súvisiacich právnych dokumentov (ktorými sú PRÍRUČKA 

KV_2021 verzia 03, Vzor Zmluvy o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KREATÍVNEHO 

VOUCHERA a súvisiaceho odborného poradenstva, záväzné vzory formulárov a pod. - vrátane ich príloh, 

ak relevantné) spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia 

kreatívneho vouchera v rámci dotknutých výziev. 

  
 

2. ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA  č. 01 k VÝZVAM KV 2021 VYHLÁSENÝM 

15.10.2021 

 

A) Zmena dotknutých Výziev KV 2021 vyhlásených 15.10.2021_ č. 01:  

Dotknuté ustanovenie (vo všetkých dotknutých Výzvach KV 2021 – vyhlásených 15.10.2021):  
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1.2 Dĺžka trvania Výzvy KV_D_RB221  

Pôvodné znenie: 

Dátum uzavretia tejto riadnej Výzvy KV (dátum, do ktorého je možné 

skompletizované a riadne vyplnené žiadosti predkladať SIEA spôsobom podľa 
bodu 1.7 a 1.8 tejto riadnej Výzvy KV) 

15.12.2021 

 

Nové znenie: 

Dátum uzavretia tejto riadnej Výzvy KV (dátum, do ktorého je možné 

skompletizované a riadne vyplnené žiadosti predkladať SIEA spôsobom podľa 
bodu 1.7 a 1.8 tejto riadnej Výzvy KV)  

31.01.2022 

 

Zdôvodnenie zmeny: zohľadnenie predpokladaného spomalenia procesov systému poskytovania 

kreatívnych voucherov vzhľadom na vyhlásenie núdzového stavu na území Slovenskej republiky zo dňa 

25.11.2021 a súčasné umožnenie čerpania finančnej podpory poskytovanej prostredníctvom 

kreatívnych voucherov pre všetkých oprávnene registrovaných záujemcov o KV, zaradených do 

„zásobníka ŽoKV“.  

 

 

B) Zmena dotknutých Výziev KV 2021 vyhlásených 15.10.2021_ č. 02:  

Dotknuté ustanovenie (vo všetkých dotknutých Výzvach KV 2021 – vyhlásených 15.10.2021):   

2.3.4  Časová oprávnenosť realizácie Projektu KV 2021 

 
Pôvodné znenie: 

„Posledným hraničným a konečným termínom na predloženie Žiadosti o preplatenie KV po splnení 

všetkých náležitostí, a posledným hraničným a konečným termínom, ktorý je možné stanoviť v rámci 

tejto riadnej Výzvy KV_D_RB221 ako termín ukončenia platnosti KV je 15.03.2022.“ 

 
Nové znenie: 

„Posledným hraničným a konečným termínom na predloženie Žiadosti o preplatenie KV po splnení 

všetkých náležitostí, a posledným hraničným a konečným termínom, ktorý je možné stanoviť v rámci 

tejto riadnej Výzvy KV_D_RB221 ako termín ukončenia platnosti KV je 02.05.2022.“ 

 
Zdôvodnenie zmeny: zohľadnenie predpokladaného spomalenia procesov systému poskytovania 

kreatívnych voucherov vzhľadom na vyhlásenie núdzového stavu na území Slovenskej republiky zo dňa 

25.11.2021 a súčasné umožnenie čerpania finančnej podpory poskytovanej prostredníctvom 

kreatívnych voucherov pre maximálny počet oprávnene registrovaných záujemcov o KV, zaradených 

do „zásobníka ŽoKV“.  
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C) Zmena dotknutých Výziev KV 2021 vyhlásených 15.10.2021_  č. 03 – Zmluva 

o poskytnutí KV:  

Dotknuté ustanovenie: Zmluva o poskytnutí KV Čl. I, ods. 10. 

Pôvodné znenie: 

Faktúra OR je faktúra za poskytnutie služby/realizáciu diela, ktoré sú predmetom pomoci de minimis 
poskytnutej prostredníctvom KV. Je vystavená výlučne na základe platného Odovzdávacieho a 
preberacieho protokolu k odovzdávanej službe/dielu, ktoré boli predmetom podporeného Projektu 
KV 2021. Úhrada faktúry Oprávneného realizátora musí byť preukázateľne odpísaná z účtu Príjemcu 
KV najneskôr v deklarovanom plánovanom termíne ukončenia podporeného Projektu KV 2021. 
Zároveň platí, že suma uvedená na takejto faktúre musí byť maximálne dvojnásobkom hodnoty 
poskytnutého KV, a to podľa nasledujúceho pravidla: 

a) pokiaľ je Príjemca KV platcom DPH, minimálne dvojnásobkom hodnoty KV môže byť výlučne 
na faktúre Oprávneného realizátora uvedená cena bez DPH, 

b) pokiaľ Príjemca KV nie je platcom DPH, minimálne dvojnásobkom hodnoty KV môže byť na 
faktúre Oprávneného realizátora uvedená cena vrátane DPH. 

Uvedené pravidlo sa uplatňuje aj v momente preplatenia KV, pričom v prípade, že sa status 
Príjemcu KV od momentu vystavenia KV zmenil z neplatcu DPH na platcu DPH pred dátumom 
zdaniteľného plnenia uvedenom na príslušnej Faktúre  OR, bude vyplatená suma znížená o hodnotu 
príslušnej DPH. 
Polovica sumy uvedenej na Faktúre OR podľa vyššie uvedeného pravidla, zároveň nesmie byť nižšia 
ako minimálna výška pomoci, stanovená vo Výzve KV. 

 

Nové znenie: 

Faktúra OR je faktúra za poskytnutie služby/realizáciu diela, ktoré sú predmetom pomoci de minimis 
poskytnutej prostredníctvom KV. Je vystavená výlučne na základe platného Odovzdávacieho a 
preberacieho protokolu k odovzdávanej službe/dielu, ktoré boli predmetom podporeného Projektu 
KV 2021. Úhrada faktúry Oprávneného realizátora musí byť preukázateľne odpísaná z účtu Príjemcu 
KV najneskôr v deklarovanom plánovanom termíne ukončenia podporeného Projektu KV 2021. 
Zároveň platí, že suma uvedená na takejto faktúre musí byť minimálne dvojnásobkom hodnoty 
poskytnutého KV, a to podľa nasledujúceho pravidla: 

a) pokiaľ je Príjemca KV platcom DPH, minimálne dvojnásobkom hodnoty KV môže byť výlučne na 
faktúre Oprávneného realizátora uvedená cena bez DPH, 

b) pokiaľ Príjemca KV nie je platcom DPH, minimálne dvojnásobkom hodnoty KV môže byť na 
faktúre Oprávneného realizátora uvedená cena vrátane DPH. 

Uvedené pravidlo sa uplatňuje aj v momente preplatenia KV, pričom v prípade, že sa status 
Príjemcu KV od momentu vystavenia KV zmenil z neplatcu DPH na platcu DPH pred dátumom 
zdaniteľného plnenia uvedenom na príslušnej Faktúre  OR, bude vyplatená suma znížená o hodnotu 
príslušnej DPH. 
Polovica sumy uvedenej na Faktúre OR podľa vyššie uvedeného pravidla, zároveň nesmie byť nižšia 
ako minimálna výška pomoci, stanovená vo Výzve KV. 

 

Zdôvodnenie zmeny: Oprava chyby v písaní v texte Zmluvy o poskytnutí KV. 
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3. ÚČINNOSŤ ZMIEN NA ZÁKLADE USMERNENIA 

 

Toto usmernenie č. 01 k Výzvam KV 2021 vyhláseným 15.10.2021 a zmeny z neho vyplývajúce sú 
účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 26.11.2021. 

Zmeny vykonané týmto Usmernením k KV 2021 vyhláseným 15.10.2021  sa vzťahujú na všetky 
registrácie vykonané v rámci dotknutých výziev a na všetky súvisiace Žiadosti o poskytnutie 
kreatívneho vouchera. 


