
Príloha č. 3 - Detailný popis pravidiel podľa foriem pomoci, jednotlivých zdrojov a prijímateľov 
 
1.1.1 Financovanie projektov prijímateľa – organizácie štátnej správy, Sociálna poisťovňa  
Pre prijímateľa – organizácie štátnej správy1, Sociálnu poisťovňu sa stanovujú nasledovné pravidlá spolufinancovania pomoci: 

Celkové oprávnené výdavky 
Zdroje EÚ Národné verejné zdroje 

ERDF, ESF alebo Kohézny fond Štátny rozpočet 
Spolu 

Organizácie 
štátnej správy, 

príp. RozO 
a PO, Sociálna 

poisťovňa 85,0 % 15,0 % 100,0 % 

V prípade, ak je prijímateľom organizácia štátnej správy, Sociálna poisťovňa, uhrádzajú sa oprávnené výdavky vo výške 100,0 
% z celkových oprávnených verejných výdavkov, pričom príspevok z ERDF, ESF a Kohézneho fondu sa stanovuje vo výške 
85,0 % a príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 15,0 %. 

1.1.2 Financovanie projektov prijímateľa – iné subjekty verejnej správy 
Pre prijímateľa  - iné subjekty verejnej správy2 sa stanovujú nasledovné pravidlá spolufinancovania pomoci: 

Celkové oprávnené výdavky 
Zdroje EÚ Národné verejné zdroje 

ERDF, ESF alebo 
Kohézny fond Štátny rozpočet Iný subjekt verejnej 

správy 
Spolu Iné subjekty 

verejnej správy 

85,0 % 10,0 % 5,0 % 100,0 % 

V prípade, ak je prijímateľom iný subjekt verejnej správy, uhrádzajú sa oprávnené výdavky vo výške 100,0 % z celkových 
oprávnených verejných výdavkov, pričom príspevok z ERDF, ESF a Kohézneho fondu sa stanovuje vo výške 85,0 %, príspevok 
zo štátneho rozpočtu vo výške 10,0 % a príspevok iného subjektu verejnej správy vo výške 5,0 %. 

1.1.3 Financovanie projektov prijímateľa – VÚC 
Pre prijímateľa – VÚC, príp. rozpočtové organizácie (ďalej len „RozO“) a príspevkové organizácie (ďalej len „PO“) zriadené VÚC 
sa stanovujú nasledovné pravidlá spolufinancovania pomoci: 

Celkové oprávnené výdavky 
Zdroje EÚ Národné verejné zdroje 

ERDF, ESF alebo 
Kohézny fond Štátny rozpočet VÚC 

Spolu 
VÚC, príp. 
RozO a PO 

zriadené VÚC 
85,0 % 10,0 % 5,0 % 100,0 % 

V prípade, ak je prijímateľom VÚC, príp. RozO alebo PO zriadená VÚC, uhrádzajú sa oprávnené výdavky vo výške 100,0 % 
z celkových oprávnených verejných výdavkov, pričom príspevok z ERDF, ESF a Kohézneho fondu sa stanovuje vo výške 85,0 
%, príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 10,0 % a príspevok VÚC vo výške 5,0 %.  

1.1.4 Financovanie projektov prijímateľa – obec 
Pre prijímateľa – obec, príp. RozO a PO zriadené obcou sa stanovujú nasledovné pravidlá spolufinancovania pomoci: 

Celkové oprávnené výdavky 
Zdroje EÚ Národné verejné zdroje 

ERDF, ESF alebo 
Kohézny fond Štátny rozpočet Obec 

Spolu 
Obec, príp. 
RozO, PO 

zriadené obcou 
85,0 % 10,0 % 5,0 % 100,0 % 

V prípade, ak je prijímateľom obec, príp. RozO, PO zriadená obce, uhrádzajú sa oprávnené výdavky vo výške 100,0 % 
z celkových oprávnených verejných výdavkov, pričom príspevok z ERDF, ESF a Kohézneho fondu sa stanovuje vo výške 85,0 
%, príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 10,0 % a príspevok obce vo výške 5,0 %.  

1.1.5 Financovanie projektov prijímateľa – súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci 
Pre prijímateľa zo súkromného sektora (vrátane mimovládnych organizácií) mimo schém štátnej pomoci sa stanovujú 
nasledovné pravidlá spolufinancovania pomoci: 

Celkové oprávnené výdavky 
Zdroje EÚ Národné verejné zdroje Súkromné zdroje 

ERDF, ESF alebo 
Kohézny fond Štátny rozpočet Prijímateľ 

Spolu 
Súkromný 

sektor mimo 
schém štátnej 

pomoci 
80,75 % 14,25 % 5,0 % 100,0 % 

 
 
                                                 
1 ministerstvá a ostatné štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie, ŽSR 
2 verejné vysoké školy a ďalšie subjekty, ktoré sú zapísané a zaradené v registri podľa odseku 1 § 3 zákona č. 523/2004 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov okrem obcí, VÚC a organizácií štátnej 
správy 



Spôsob financovania jednotlivých prijímateľov v súlade so 
"Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 2.1" 

  

Spôsob financovania  
Prijímateľ 

Predfinancovanie Refundácia Zálohové  
platby 

Prijímatelia  zo sektora verejnej správy – subjekty definované v § 3  zákona č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:       

• subjekty ústrednej správy       
-         štátne rozpočtové organizácie;   X X 
-         štátne príspevkové organizácie; X X   
-         verejné vysoké školy; X X   

-         iné subjekty, ktoré sú zapísané v registri organizácií vedených Štatistickým  úradom 
SR podľa § 19 až 21 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z.z. X X   

• subjekty územnej samosprávy:       
-         obce alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie; X X   
-         vyššie územné celky alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie. X X   
Prijímatelia zo súkromného sektora - subjekty, ktoré nespadajú pod definíciu 
uvedenú v § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy: 

      

-          združenia právnických osôb z verejnej správy; X X   
-          iné právnické osoby (vrátane cirkví);   X   
-          fyzické osoby.   X   


