
 
Informácia pre prijímateľov NFP vo veci vedenia účtovníctva 
o skutočnostiach týkajúcich sa realizácie projektu/projektov 
v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP (ďalej len „Zmluva“) z 
prostriedkov poskytnutých v rámci štrukturálnych fondov  
a kohézneho fondu v programovom období 2007-2013 
 
V oblasti účtovania o skutočnostiach, súvisiacich s realizáciou aktivít 

projektu/projektov, ktoré sú predmetom účtovníctva podľa zákona 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov, je prijímateľ povinný viesť samostatný 

účtovný systém alebo vhodnú analytickú evidenciu účtov pre všetky transakcie 

súvisiace s projektom  v súlade so zákonom 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore 

poskytovanej z fondov EÚ (ďalej len „Zákon“). To znamená, že účtuje o všetkých 

skutočnostiach, týkajúcich sa projektu: 

- na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej 

evidencii v technickej forme (napr. podľa stredísk, prvkov ŠPP) v členení podľa 

jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa 

jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,  

- v účtovných knihách so slovným a číselným označením projektu v účtovných 

zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva v členení podľa 

jednotlivých projektov.  

 

Skutočnosti, ktoré majú byť predmetom analytického účtovania určuje ich vzťah 

k projektu. Podľa § 2 písm. a) Zákona je projektom súhrn aktivít a činností, na ktoré 

sa vzťahuje poskytnutie pomoci, ktoré popisuje žiadateľ v žiadosti o poskytnutie 

NFP, a ktoré realizuje prijímateľ v súlade so Zmluvou. Zákon nevylučuje, že 

predmetom analytického účtovania nemôžu byť aj iné skutočnosti ako účtovanie 

o poskytnutom NFP, t.j. príjmy a náklady vznikajúce v dôsledku realizácie projektu 

mimo poskytnutého NFP (nad rámec usmernenie MF SR č. MF/6801/2010-55 k 

poskytnutiu, účtovaniu a zdaňovaniu  NFP). 

Riadiaci orgán preto v zmysle stanoviska Sekcie európskych fondov MF SR 

(Certifikačného orgánu), upozorňuje prijímateľov na povinnosť analytického 

účtovania o iných skutočnostiach (príjmy a náklady vznikajúce v dôsledku 

realizácie projektu mimo účtovania o poskytnutom  NFP), a to v prípade projektov, 

ktoré spĺňajú kritéria čl. 55 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 Projekty generujúce 

príjmy. V tomto prípade je prijímateľ v zmysle Zmluvy povinný zdokladovať 

a preukázať skutočnosti týkajúce sa čistého príjmu uvedeného v následných 

monitorovacích správach.  

Projekty OP ŽP spĺňajúce ustanovenia čl. 55 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 

o generovaní príjmov ako aj nariadenia Rady (ES) č. 1341/2008 čl. 1, sú v zmysle 

podmienok jednotlivých výziev na predloženie žiadostí o NFP začlenené 

k projektom podľa č. 55 ods. 2) nariadenia, pri ktorých je/bolo generovanie príjmov 



odhadnuté žiadateľom  ex ante vo fáze žiadosti o NFP v predloženej finančnej 

analýze.  

Následne má prijímateľ podľa prílohy č. 1 Zmluvy, všeobecných zmluvných 

podmienok, článok 1, bod 9) povinnosť predloženia konsolidovanej finančnej 

analýzy v rámci predloženia poslednej následnej monitorovacej správy. 

K správnemu a presnému preukázaniu skutočností v rámci konsolidovanej finančnej 

analýzy je prijímateľ povinný viesť a vedieť preukázať analytické účtovanie 

o príjmoch a nákladoch vznikajúcich v dôsledku zrealizovania projektu. 

 


