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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 

Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku 
Kód projektu v ITMS 2014+ : 313000J874 (ďalej len “NP PRKP”) 

 

USMERNENIE č.3  
k  

Zmene riadnych výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis 
prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho 
priemyslu na Slovensku a k súvisiacim právnym dokumentom, ktorými sú Príručka pre žiadateľa 

o KV_R_2019 a Príručka pre príjemcu KV 2019, vrátane ich príloh  
(Usmernenie k Výzvam KV č.3)  

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

Kód výzvy  KV_A_1819/2019_M_01, KV_D_1819/2019_M_01, 
KV_P_1819/2019_M_01, KV_R_1819/2019_M_01 

Kód výzvy  KV_A_MS119, KV_D_MS119, KV_P_MS119, KV_R_MS119 
Kód výzvy  KV_A_RB119 ,KV_D_RB119,KV_P_RB119, KV_R_RB119 
Kód výzvy KV_A_RR119 ,KV_D_RR119,KV_P_RR119, KV_R_RR119 

Pozn.: žiadna zo zmien, v zmysle tohto Usmernenia k Výzvam KV č.3, nemení obsah a podstatu žiadnej z dotknutých Výziev. 
Zmeny sa týkajú výlučne zvýšenia zrozumiteľnosti, zlepšenia administrácie systému poskytovania KV a zvýšenia rozsahu jeho 
proklientských mechanizmov.  

 

Dátum vydania usmernenia  k Výzvam KV č. 3 :    25.06.2019  
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Dátum účinnosti usmernenia k Výzvam KV č. 3 :   25.06.2019 

1. CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom usmernenia č. 3  k dotknutým Výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de 
minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja 
kreatívneho priemyslu na Slovensku a k súvisiacim právnym dokumentom, ktorými sú Príručka pre 
žiadateľa o KV_R_2019 a Príručka pre príjemcu KV 2019, vrátane ich príloh (ďalej ako „Usmernenie 
k Výzvam KV č.3“), vydaného v rámci  implementácie národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho 
priemyslu na Slovensku -kód projektu v ITMS 2014+ : 313000J874 (ďalej ako “NP PRKP”), je úprava , 
aktualizácia a spresnenie definície Podmienky poskytnutia KV č.2.3.4 z kategórie : 2.3 Kategória 
podmienok poskytnutia pomoci : Ďalšie podmienky poskytnutia KV  a zároveň zavedenie možnosti – v 
opodstatnených prípadoch – požiadať o výnimku z termínov určených príslušnou Výzvou a/alebo 
súvisiacim právnym dokumentom a možnosti takúto výnimku udeliť. 

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 (ďalej ako 
„Zmluva o NFP“).  

Usmernením k Výzvam KV č.3 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  súvisiacich právnych dokumentov (ktorými sú Príručka 
pre žiadateľa o KV_R_2019 a Príručka pre príjemcu KV 2019, vrátane ich príloh) spôsobom, ktorým 
nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia kreatívneho vouchera v rámci dotknutých 
výziev. 
 

2. ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 
Úpravy vyplývajúce z Usmernenia k Výzvam KV č.3 boli vykonané v nasledovných dokumentoch : 
 
2.A  v texte všetkých aktuálne otvorených dotknutých Výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora 
rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku :  
 
2.A.1 – kapitola 2. Podmienky poskytnutia kreatívneho vouchera, 2.3 Kategória podmienok 
poskytnutia pomoci : Ďalšie podmienky poskytnutia KV,   podmienka 2.3.4 - Časová oprávnenosť 
realizácie projektu žiadateľa o KV 

  
Pôvodné znenie :  
 

2.3.4 Časová oprávnenosť 
realizácie projektu 
žiadateľa o KV 

Maximálna celková dĺžka realizácie Projektu žiadateľa 
o KV  je stanovená na 6 mesiacov.    
... v ostatnom text nezmenený...   

 
 
Znenie po zmene :  
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2.3.4 Časová oprávnenosť 
realizácie projektu 
žiadateľa o KV 

Najskorším možným termínom začiatku realizácie 
Projektu žiadateľa o KV (t.j. najskorší možný termín 
vypracovania vlastného zadania pre zhotovenie cenovej 
ponuky) je dátum vyhlásenia príslušnej Výzvy KV. 
Najneskorším možným termínom konca realizácie 
Projektu žiadateľa o KV (t.j. najneskorší možný termín, 
v ktorom je možné riadne predložiť Žiadosť o preplatenie 
KV) je dátum stanovený ako hraničný a konečný možný  
termín končenia Projektu Žiadateľa o KV – konkretizovaný 
v každej jednej Výzve KV.  
Maximálna celková dĺžka plnenia predmetu Zmluvy PP-OR 
(t.j. dĺžka služby, resp.doba dodania diela, ktoré sú 
predmetnom podpory prostredníctvom KV zo strany 
Oprávneného realizátora v prospech Príjemcu pomoci 
prostredníctvom KV)   je stanovená na 6 mesiacov.    
... v ostatnom text nezmenený...   

 
 
Zdôvodnenie: Zohľadnenie reálnej dĺžky jednotlivých administratívnych úkonov medzi vykonaním 
elektronickej registrácie žiadateľa o KV a posúdením riadne podanej Žiadosti o KV, odvíjajúcej sa od 
množstva aktuálne administrovaných elektronických registrácií. Zároveň zosúladenie s dikciou 
príslušnej Schémy. 
 
2.A.2 – kapitola 2. Podmienky poskytnutia kreatívneho vouchera – úvodný text – DOPLNENIE na 
konci textu  
 
Pôvodné znenie :  
 
Nový text sa dopĺňa za koniec tohto odseku :  
... Podmienky poskytnutia KV stanovené v tejto riadnej Výzve KV sú predmetom overovania zo strany 
SIEA a musia byť splnené bez ohľadu na skutočnosť, či ich úplné znenie je priamo uvedené v texte 
riadnej Výzvy  KV alebo je uvádzané, resp. bližšie popísané v dokumente/dokumentoch, na ktoré sa 
táto riadna Výzva KV odvoláva.  
... nový text ...  
 
Znenie po zmene : 
 
doplnený nový text :  
 
V oddôvodnených prípadoch je Žiadateľ o KV a/alebo Príjemca KV oprávnený písomne požiadať 
o udelenie výnimky z termínov stanovených pre jednotlivé úkony príslušnou Výzvou a/alebo 
súvisiacimi právnymi dokumentami ktorými sú Príručka pre žiadateľa o KV v jej aktuálnom 
znení, Príručka pre príjemcu KV v jej aktuálnom znení, vrátane ich príloh a Zmluva o poskytnutí KV, 
vrátane jej príloh. 
Žiadateľ o KV a/alebo Príjemca KV je oprávnený – aj viacnásobne -  požiadať o predĺženie termínov 
v maximálnej kumulatívnej dĺžke 15 pracovných dní za celé obdobie trvania procesov súvisiacich 
s riadnym predložením skompletizovanej, úplnej Žiadosti o KV, s jej posúdením, uzatvorením Zmluvy 
o poskytnutí KV, vystavením KV, plnením Zmluvy PP-OR a predložením Žiadosti o preplatenie KV (t.j. : 
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od dátumu obdržania e-mailu s výzvou na riadne predloženie Žiadosti o KV od prideleného 
administrátora jeho žiadosti,  do dátumu stanoveného príslušnou Výzvou KV a súvisiacou právnou 
dokumentáciou ako najneskorší možný termín, v ktorom je možné riadne predložiť Žiadosť 
o preplatenie KV).  
Žiadosť, resp. žiadosti o výnimku z  termínov stanovených pre jednotlivé úkony príslušnou Výzvou 
a/alebo súvisiacimi právnymi dokumentami je Žiadateľ o KV a/alebo Príjemca KV oprávnený predložiť 
vo forme e-mailu, doručeného - na e-mail adresu prideleného administrátora jeho žiadosti na strane 
SIEA - najneskôr 24 hodín pred začiatkom dňa, ktorý je predmetným termínom (t.j. najneskôr 24 hod. 
pred 00:01 dňa, ktorý je predmetným termínom) 
Žiadateľ je do žiadosti o výnimku z  termínov stanovených pre jednotlivé úkony príslušnou Výzvou 
a/alebo súvisiacimi právnymi dokumentami povinný uviesť :  

a) Obchodné meno Žiadateľa o KV a/alebo Príjemcu KV  
b) Identifikačné údaje Žiadateľa o KV a/alebo Príjemcu KV 
c) Referenčné číslo príslušnej žiadosti o KV – t.j. pri elektronickej registrácii vygenerovaný „Kód 

žiadateľa“ 
d) Počet už odčerpaných prac.dní určených na výnimky z  termínov stanovených pre jednotlivé 

úkony príslušnou Výzvou a/alebo súvisiacimi právnymi dokumentami (t.j. dni už odčerpané 
z maximálneho kumulatívneho objemu 15 prac. dní, na základe predchádzajúcich, schválených 
žiadostí o výnimku podaných daným Žiadateľom o KV a/alebo Príjemcom KV) 

e) Slovný popis termínu o predĺženie ktorého žiada (napr.: „predloženie zmluvy PP-OR“, alebo 
„predloženie vyžiadaného doplnenia žiadosti o KV“ a pod.) 

f) Dátum, kedy pôvodný predmetný termín, vo vzťahu k jeho konkrétnej Žiadosti o KV / Zmluve 
o poskytnutí KV vyprší – v tvare : ddmmrrrr  

g) Počet pracovných dní, o ktoré žiada uvedený termín predĺžiť 
h) Dátum, kedy predmetný termín, vo vzťahu k jeho konkrétnej Žiadosti o KV / Zmluve 

o poskytnutí KV vyprší po jeho predĺžení v zmysle predkladanej žiadosti o výnimku – v tvare : 
ddmmrrrr  

i) Stručný popis dôvodu, pre ktorý sa o výnimku z  termínov stanovených pre jednotlivé úkony 
príslušnou Výzvou a/alebo súvisiacimi právnymi dokumentami žiada (max. 300 slov) 

 
O opodstatnenosti žiadosti a udelení výnimky z  termínov stanovených pre jednotlivé úkony príslušnou 
Výzvou a/alebo súvisiacimi právnymi dokumentami bezodkladne rozhoduje poverený riadiaci 
pracovník SIEA.  
O schválení, resp. neschválení žiadosti a udelení výnimky z  termínov stanovených pre jednotlivé úkony 
príslušnou Výzvou a/alebo súvisiacimi právnymi dokumentami bude žiadateľ informovaný 
prostredníctvom e-mail odpovede od prideleného administrátora  jeho žiadosti na strane SIEA, ktorá 
mu bude doručená do 15:00 dňa, ktorý je pôvodným predmetným termínom. 
 
Zdôvodnenie: 
Predmetný mechanizmus sa zavádza s ohľadom na množiace sa prípady, kedy sa Žiadatelia o KV 
a/alebo Príjemci KV z objektívnych dôvodov, častokrát nie z vlastnej viny,  dostávajú do časovej kolízie 
s taxatívne stanovenými lehotami na vykonanie jednotlivých úkonov. Uvedené opatrenie sa zavádza 
s cieľom maximálne vyjsť v ústrety Žiadateľom o KV a/alebo Príjemcom KV a akcelerovať počty úspešne 
dokončených procesov poskytovania podpory prostredníctvom KV.  
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2.B v Príručke pre žiadateľa o KV_R_2019 a v jej prílohách č. 1, 1A, 2 a 5 
 
2.B.1 - Text Príručky pre žiadateľa o KV_R_2019 : kap. 4.1 Preukazovane a spôsob overovania 
splnenia podmienok poskytnutia KV - podmienka 2.3.4 - Časová oprávnenosť realizácie projektu 
žiadateľa o KV 

 
Pôvodné znenie :  

2.3.4 Časová 
oprávnenosť 
realizácie 
projektu 
žiadateľa o KV  

Maximálna celková dĺžka realizácie 
Projektu žiadateľa o KV  je stanovená na 
6 mesiacov.    
Posledným hraničným a konečným 
termínom ukončenia Projektu Žiadateľa 
o KV, ktorým je predloženie Žiadosti 
o preplatenie kreatívneho vouchera po 
splnení všetkých náležitostí, a ktorý je 
možné stanoviť v rámci riadnych Výziev 
KV:  

KV_A_RB119 a KV_A_RR119, 
KV_D_RB119 a KV_D_RR119, 
KV_R_RB119 a KV_R_RR119 

a 
KV_P_RB119 a KV_P_RR119 

 
  

je 15.11.2019 
Koniec platnosti konkrétneho 
kreatívneho vouchera je daný 
stanoveným dátumom ukončenia 
realizácie konkrétneho Projektu 
žiadateľa o KV / Príjemcu KV. 
 

Žiadateľ za účelom 
preukázania splnenia tejto 
podmienky poskytnutia 
príspevku predkladá Žiadosť 
o KV.  
SIEA overuje splnenie tejto 
podmienky poskytnutia 
príspevku primárne 
prostredníctvom overenia 
údajov poskytnutých 
žiadateľom v Žiadosti o KV 
a následne ich overuje 
v súvislosti s kontrolou 
povinných ustanovení Zmluvy 
PP-OR a kontrolou Žiadosti 
o preplatenie KV. 

 

Znenie po zmene :  

2.3.4 Časová 
oprávnenosť 
realizácie 
projektu 
žiadateľa o KV  

Najskorším možným termínom začiatku 
realizácie Projektu žiadateľa o KV (t.j. 
najskorší možný termín vypracovania 
vlastného zadania pre zhotovenie 
cenovej ponuky) je dátum vyhlásenia 
príslušnej Výzvy KV. 
Najneskorším možným termínom konca 
realizácie Projektu žiadateľa o KV (t.j. 
najneskorší možný termín, v ktorom je 
možné riadne predložiť Žiadosť 
o preplatenie KV) je dátum stanovený 
ako hraničný a konečný možný  termín 

Žiadateľ za účelom 
preukázania splnenia tejto 
podmienky poskytnutia 
príspevku predkladá Žiadosť 
o KV.  
SIEA overuje splnenie tejto 
podmienky poskytnutia 
príspevku primárne 
prostredníctvom overenia 
údajov poskytnutých 
žiadateľom v Žiadosti o KV 
a následne ich overuje 
v súvislosti s kontrolou 
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končenia Projektu Žiadateľa o KV – 
konkretizovaný v každej jednej Výzve KV.  
Maximálna celková dĺžka plnenia 
predmetu Zmluvy PP-OR (t.j. dĺžka 
služby, resp.doba dodania diela, ktoré sú 
predmetnom podpory prostredníctvom 
KV zo strany Oprávneného realizátora 
v prospech Príjemcu pomoci 
prostredníctvom KV)   je stanovená na 6 
mesiacov.    
Posledným hraničným a konečným 
termínom ukončenia Projektu Žiadateľa 
o KV, ktorým je predloženie Žiadosti 
o preplatenie kreatívneho vouchera po 
splnení všetkých náležitostí, a ktorý je 
možné stanoviť v rámci riadnych Výziev 
KV:  

KV_A_RB119 a KV_A_RR119, 
KV_D_RB119 a KV_D_RR119, 
KV_R_RB119 a KV_R_RR119 

a 
KV_P_RB119 a KV_P_RR119 

 
je 15.11.2019 

Koniec platnosti konkrétneho 
kreatívneho vouchera je daný 
stanoveným dátumom ukončenia 
realizácie konkrétneho Projektu 
žiadateľa o KV / Príjemcu KV. 
 

povinných ustanovení Zmluvy 
PP-OR a kontrolou Žiadosti 
o preplatenie KV. 

 

Zdôvodnenie: Zohľadnenie reálnej dĺžky jednotlivých administratívnych úkonov medzi vykonaním 
elektronickej registrácie žiadateľa o KV a posúdením riadne podanej Žiadosti o KV, odvíjajúcej sa od 
množstva aktuálne administrovaných elektronických registrácií. Zároveň zosúladenie s dikciou 
príslušnej Schémy a znením príslušných Výziev v zmysle tohto usmernenia.  
 

 

2.B.2 –  Text Príručky pre žiadateľa o KV_R_2019 : kap. 6. Doručovanie písomností, komunikácia so 
žiadateľom a poskytovanie informácií  

Nový text sa dopĺňa za koniec tohto odseku :  
... Pokiaľ sa lehota doručenia v jednotlivých ustanoveniach Príručky pre žiadateľa o KV_R_2019 týka e-
mailovej komunikácie, za deň doručenia predpísaného e-mailu sa považuje deň nasledujúci po dni jeho 
zdokladovateľného odoslania povinným odosielateľom. 
... nový text ...  
 
Znenie po zmene : 
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doplnený nový text :  
 
V oddôvodnených prípadoch je Žiadateľ o KV a/alebo Príjemca KV oprávnený písomne požiadať 
o udelenie výnimky z termínov stanovených pre jednotlivé úkony príslušnou Výzvou a/alebo 
súvisiacimi právnymi dokumentami ktorými sú Príručka pre žiadateľa o KV v jej aktuálnom 
znení, Príručka pre príjemcu KV v jej aktuálnom znení, vrátane ich príloh a Zmluva o poskytnutí KV, 
vrátane jej príloh. 
Žiadateľ o KV a/alebo Príjemca KV je oprávnený – aj viacnásobne -  požiadať o predĺženie termínov 
v maximálnej kumulatívnej dĺžke 15 pracovných dní za celé obdobie trvania procesov súvisiacich 
s riadnym predložením skompletizovanej, úplnej Žiadosti o KV, s jej posúdením, uzatvorením Zmluvy 
o poskytnutí KV, vystavením KV, plnením Zmluvy PP-OR a predložením Žiadosti o preplatenie KV (t.j. : 
od dátumu obdržania e-mailu s výzvou na riadne predloženie Žiadosti o KV od prideleného 
administrátora jeho žiadosti,  do dátumu stanoveného príslušnou Výzvou KV a súvisiacou právnou 
dokumentáciou ako najneskorší možný termín, v ktorom je možné riadne predložiť Žiadosť 
o preplatenie KV).  
Žiadosť, resp. žiadosti o výnimku z  termínov stanovených pre jednotlivé úkony príslušnou Výzvou 
a/alebo súvisiacimi právnymi dokumentami je Žiadateľ o KV a/alebo Príjemca KV oprávnený predložiť 
vo forme e-mailu, doručeného - na e-mail adresu prideleného administrátora jeho žiadosti na strane 
SIEA - najneskôr 24 hodín pred začiatkom dňa, ktorý je predmetným termínom (t.j. najneskôr 24 hod. 
pred 00:01 dňa, ktorý je predmetným termínom) 
Žiadateľ je do žiadosti o výnimku z  termínov stanovených pre jednotlivé úkony príslušnou Výzvou 
a/alebo súvisiacimi právnymi dokumentami povinný uviesť :  

a) Obchodné meno Žiadateľa o KV a/alebo Príjemcu KV  
b) Identifikačné údaje Žiadateľa o KV a/alebo Príjemcu KV 
c) Referenčné číslo príslušnej žiadosti o KV – t.j. pri elektronickej registrácii vygenerovaný „Kód 

žiadateľa“ 
d) Počet už odčerpaných prac.dní určených na výnimky z  termínov stanovených pre jednotlivé 

úkony príslušnou Výzvou a/alebo súvisiacimi právnymi dokumentami (t.j. dni už odčerpané 
z maximálneho kumulatívneho objemu 15 prac. dní, na základe predchádzajúcich, schválených 
žiadostí o výnimku podaných daným Žiadateľom o KV a/alebo Príjemcom KV) 

e) Slovný popis termínu o predĺženie ktorého žiada (napr.: „predloženie zmluvy PP-OR“, alebo 
„predloženie vyžiadaného doplnenia žiadosti o KV“ a pod.) 

f) Dátum, kedy pôvodný predmetný termín, vo vzťahu k jeho konkrétnej Žiadosti o KV / Zmluve 
o poskytnutí KV vyprší – v tvare : ddmmrrrr  

g) Počet pracovných dní, o ktoré žiada uvedený termín predĺžiť 
h) Dátum, kedy predmetný termín, vo vzťahu k jeho konkrétnej Žiadosti o KV / Zmluve 

o poskytnutí KV vyprší po jeho predĺžení v zmysle predkladanej žiadosti o výnimku – v tvare : 
ddmmrrrr  

i) Stručný popis dôvodu, pre ktorý sa o výnimku z  termínov stanovených pre jednotlivé úkony 
príslušnou Výzvou a/alebo súvisiacimi právnymi dokumentami žiada (max. 300 slov) 

 
O opodstatnenosti žiadosti a udelení výnimky z  termínov stanovených pre jednotlivé úkony príslušnou 
Výzvou a/alebo súvisiacimi právnymi dokumentami bezodkladne rozhoduje poverený riadiaci 
pracovník SIEA.  
O schválení, resp. neschválení žiadosti a udelení výnimky z  termínov stanovených pre jednotlivé úkony 
príslušnou Výzvou a/alebo súvisiacimi právnymi dokumentami bude žiadateľ informovaný 
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prostredníctvom e-mail odpovede od prideleného administrátora  jeho žiadosti na strane SIEA, ktorá 
mu bude doručená do 15:00 dňa, ktorý je pôvodným predmetným termínom. 

 
... ďalej pokračuje pôvodný text odsekom :  
 

Preferovaná forma, ktorou spolu, vo veciach súvisiacich s procesmi podávania, overovania 
a posudzovania Žiadosti o KV,   komunikujú Žiadateľ o KV a SIEA .... 

 
 

Zdôvodnenie: 
Predmetný mechanizmus sa zavádza s ohľadom na množiace sa prípady, kedy sa Žiadatelia o KV 
a/alebo Príjemci KV z objektívnych dôvodov, častokrát nie z vlastnej viny,  dostávajú do časovej kolízie 
s taxatívne stanovenými lehotami na vykonanie jednotlivých úkonov. Uvedené opatrenie sa zavádza 
s cieľom maximálne vyjsť v ústrety Žiadateľom o KV a/alebo Príjemcom KV a akcelerovať počty úspešne 
dokončených procesov poskytovania podpory prostredníctvom KV. Zároveň zosúladenie so znením 
príslušných Výziev v zmysle tohto usmernenia. 
 

 

2.C v Príručke pre Príjemcu  KV_2019 a v jej prílohách č.1,1A a 2  

2.C.1 - Text Príručky pre Príjemcu  KV_2019  : kap. 7. Doručovanie Žiadostí o preplatenie KV, ďalších 
súvisiacich písomností, komunikácia s Príjemcom KV a poskytovanie informácií  

Nový text sa dopĺňa za koniec tohto odseku :  

... Pokiaľ sa lehota doručenia v jednotlivých ustanoveniach Príručky pre Príjemcu KV týka e-mailovej 
komunikácie, za deň doručenia predpísaného e-mailu sa považuje deň nasledujúci po dni jeho 
zdokladovateľného odoslania povinným odosielateľom.  

... nový text ...  
 
Znenie po zmene : 
 
doplnený nový text :  
 
V oddôvodnených prípadoch je Žiadateľ o KV a/alebo Príjemca KV oprávnený písomne požiadať 
o udelenie výnimky z termínov stanovených pre jednotlivé úkony príslušnou Výzvou a/alebo 
súvisiacimi právnymi dokumentami ktorými sú Príručka pre žiadateľa o KV v jej aktuálnom 
znení, Príručka pre príjemcu KV v jej aktuálnom znení, vrátane ich príloh a Zmluva o poskytnutí KV, 
vrátane jej príloh. 
Žiadateľ o KV a/alebo Príjemca KV je oprávnený – aj viacnásobne -  požiadať o predĺženie termínov 
v maximálnej kumulatívnej dĺžke 15 pracovných dní za celé obdobie trvania procesov súvisiacich 
s riadnym predložením skompletizovanej, úplnej Žiadosti o KV, s jej posúdením, uzatvorením Zmluvy 
o poskytnutí KV, vystavením KV, plnením Zmluvy PP-OR a predložením Žiadosti o preplatenie KV (t.j. : 
od dátumu obdržania e-mailu s výzvou na riadne predloženie Žiadosti o KV od prideleného 
administrátora jeho žiadosti,  do dátumu stanoveného príslušnou Výzvou KV a súvisiacou právnou 
dokumentáciou ako najneskorší možný termín, v ktorom je možné riadne predložiť Žiadosť 
o preplatenie KV).  
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Žiadosť, resp. žiadosti o výnimku z  termínov stanovených pre jednotlivé úkony príslušnou Výzvou 
a/alebo súvisiacimi právnymi dokumentami je Žiadateľ o KV a/alebo Príjemca KV oprávnený predložiť 
vo forme e-mailu, doručeného - na e-mail adresu prideleného administrátora jeho žiadosti na strane 
SIEA - najneskôr 24 hodín pred začiatkom dňa, ktorý je predmetným termínom (t.j. najneskôr 24 hod. 
pred 00:01 dňa, ktorý je predmetným termínom) 
Žiadateľ je do žiadosti o výnimku z  termínov stanovených pre jednotlivé úkony príslušnou Výzvou 
a/alebo súvisiacimi právnymi dokumentami povinný uviesť :  

a) Obchodné meno Žiadateľa o KV a/alebo Príjemcu KV  
b) Identifikačné údaje Žiadateľa o KV a/alebo Príjemcu KV 
c) Referenčné číslo príslušnej žiadosti o KV – t.j. pri elektronickej registrácii vygenerovaný „Kód 

žiadateľa“ 
d) Počet už odčerpaných prac.dní určených na výnimky z  termínov stanovených pre jednotlivé 

úkony príslušnou Výzvou a/alebo súvisiacimi právnymi dokumentami (t.j. dni už odčerpané 
z maximálneho kumulatívneho objemu 15 prac. dní, na základe predchádzajúcich, schválených 
žiadostí o výnimku podaných daným Žiadateľom o KV a/alebo Príjemcom KV) 

e) Slovný popis termínu o predĺženie ktorého žiada (napr.: „predloženie zmluvy PP-OR“, alebo 
„predloženie vyžiadaného doplnenia žiadosti o KV“ a pod.) 

f) Dátum, kedy pôvodný predmetný termín, vo vzťahu k jeho konkrétnej Žiadosti o KV / Zmluve 
o poskytnutí KV vyprší – v tvare : ddmmrrrr  

g) Počet pracovných dní, o ktoré žiada uvedený termín predĺžiť 
h) Dátum, kedy predmetný termín, vo vzťahu k jeho konkrétnej Žiadosti o KV / Zmluve 

o poskytnutí KV vyprší po jeho predĺžení v zmysle predkladanej žiadosti o výnimku – v tvare : 
ddmmrrrr  

i) Stručný popis dôvodu, pre ktorý sa o výnimku z  termínov stanovených pre jednotlivé úkony 
príslušnou Výzvou a/alebo súvisiacimi právnymi dokumentami žiada (max. 300 slov) 

 
O opodstatnenosti žiadosti a udelení výnimky z  termínov stanovených pre jednotlivé úkony príslušnou 
Výzvou a/alebo súvisiacimi právnymi dokumentami bezodkladne rozhoduje poverený riadiaci 
pracovník SIEA.  
O schválení, resp. neschválení žiadosti a udelení výnimky z  termínov stanovených pre jednotlivé úkony 
príslušnou Výzvou a/alebo súvisiacimi právnymi dokumentami bude žiadateľ informovaný 
prostredníctvom e-mail odpovede od prideleného administrátora  jeho žiadosti na strane SIEA, ktorá 
mu bude doručená do 15:00 dňa, ktorý je pôvodným predmetným termínom. 

 
... ďalej pokračuje pôvodný text odsekom :  
 

V prípade, ak sa Príjemca KV rozhodne predložiť Žiadosť o preplatenie KV vrátane všetkých povinných 
príloh prostredníctvom .... 

 
 

Zdôvodnenie: 
Predmetný mechanizmus sa zavádza s ohľadom na množiace sa prípady, kedy sa Žiadatelia o KV 
a/alebo Príjemci KV z objektívnych dôvodov, častokrát nie z vlastnej viny,  dostávajú do časovej kolízie 
s taxatívne stanovenými lehotami na vykonanie jednotlivých úkonov. Uvedené opatrenie sa zavádza 
s cieľom maximálne vyjsť v ústrety Žiadateľom o KV a/alebo Príjemcom KV a akcelerovať počty úspešne 
dokončených procesov poskytovania podpory prostredníctvom KV. Zároveň zosúladenie so znením 
príslušných Výziev v zmysle tohto usmernenia. 
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Usmernením k Výzvam KV č.3  sa v plnom rozsahu nahrádza: 

 - text dotknutých pasáží otvorených výziev   

KV_A_RB119 ,KV_D_RB119,KV_P_RB119, KV_R_RB119 
a 

KV_A_RR119 ,KV_D_RR119,KV_P_RR119, KV_R_RR119 
 

-  Príručka pre žiadateľa o KV_R_2019_verzia 01  v znení z 21.05.2019  

-  Príručka pre príjemcu KV_2019_verzia 01 v znení z 21.05.2019  

Aktuálne platné znenia predmetných dokumentov sú umiestnené na www.vytvor.me  

 
V sekcii KREATÍVNE VOUCHRE / Výzvy / Žiadateľ / Kreatívne vouchre 

 
Predmetné dokumenty  v pôvodnom znení a v úplnom znení vo forme so sledovaním zmien 
vykonaných v zmysle tohto Usmernenia k Výzvam KV č.3 sú prístupné prístupná v rámci „Archívu 
dokumentov“  systému poskytovania KV na www.vytvor.me / link : https://www.vytvor.me/archiv-
dokumentov a 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 k Výzvam KV č. 3  a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 25. 
06. 2019. 

Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky Žiadosti o poskytnutie KV riadne 
predložené, resp. v budúcnosti predkladané v rámci  Výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora 
rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku 

Kód výzvy  KV_A_MS119, KV_D_MS119, KV_P_MS119, KV_R_MS119 
Kód výzvy  KV_A_RB119 ,KV_D_RB119,KV_P_RB119, KV_R_RB119 

 

a na všetky Zmluvy o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera už účinné, 
resp. v budúcnosti uzatvárané v rámci  Výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de 
minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja 
kreatívneho priemyslu na Slovensku 

Kód výzvy  KV_A_1819/2019_M_01, KV_D_1819/2019_M_01, 
KV_P_1819/2019_M_01, KV_R_1819/2019_M_01 

Kód výzvy  KV_A_MS119, KV_D_MS119, KV_P_MS119, KV_R_MS119 
Kód výzvy  KV_A_RB119 ,KV_D_RB119,KV_P_RB119, KV_R_RB119 

 


