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I. Cieľ usmernenia
Cieľom Usmernenia č.3/2011 Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre Operačný program
Informatizácia spoločnosti (ďalej len „SORO OPIS“) je zjednodušiť implementáciu projektov v rámci prioritných
osí 1 a 3, zjednodušiť administratívnu kontrolu ţiadostí o platbu za účelom zabezpečenia efektívnejšieho
financovania projektov OPIS zo strany SORO OPIS. Usmernenie č.3/2011 však zároveň neobmedzuje právomoc
SORO OPIS doţiadať všetku podpornú dokumentáciu v prípade nejasností pri preukazovaní výdavkov počas
výkonu administratívnej kontroly a kontrolovať kompletnú podpornú dokumentáciu pri výkone kontroly na mieste.

II. Zmena rozsahu podpornej dokumentácie a zjednodušenie preukazovania
oprávnenosti výdavkov pre účely administratívnej kontroly ŽoP
V súvislosti s plnením úloh 2.3 a 2.4 v zmysle uznesenia vlády SR č. 323/2011 zo dňa 18.5.2011 SORO OPIS
prehodnotil rozsah podpornej dokumentácie predkladanej prijímateľom k preukázaniu oprávnenosti výdavkov
v rámci ţiadostí o platbu (zúčtovanie ţiadosti o zálohovú platbu, ţiadosti o predfinancovanie a ţiadosti
o refundáciu) a zároveň navrhol zjednodušený spôsob preukazovania realizovaných výdavkov podporených
projektov.
A.) Personálne výdavky
1. Personálne výdavky financované v plnej miere z rozpočtu projektu
V rámci preukazovania personálnych výdavkov (mzdových výdavkov vrátane odvodov zamestnávateľa),
ktoré vznikli na základe pracovno-právnych vzťahov alebo obdobného vzťahu (napr. podľa zákonníka
práce, zákona o štátnej sluţbe...) medzi zamestnávateľom (prijímateľ) a jeho zamestnancom v prípade
ak zamestnanec prijímateľa zastáva pozíciu, ktorej financovanie v plnej miere (100%) je realizované
z rozpočtu projektu a jedná sa prevažne o pravidelne opakujúcu sa pracovnú činnosť, bude pre
preukazovanie oprávnenosti ním realizovaných činností pouţívaná zjednodušená forma pracovného
výkazu (príloha U3_1a) a prijímateľ bude postupovať v zmysle pokynov (príloha U3_1b).
2. Personálne výdavky financované pomerne z rozpočtu projektu
V rámci preukazovania personálnych výdavkov (mzdových výdavkov vrátane odvodov zamestnávateľa),
ktoré vznikli na základe pracovno-právnych vzťahov alebo obdobného vzťahu (napr. podľa zákonníka
práce, zákona o štátnej sluţbe...) medzi zamestnávateľom (prijímateľ) a jeho zamestnancom v prípade
ak zamestnanec prijímateľa zastáva pozíciu, ktorej financovanie je realizované čiastočne (pomerne)
z rozpočtu projektu, bude pre preukazovanie oprávnenosti ním realizovaných činností pouţívaná
základná forma pracovného výkazu (príloha U3_3a) a prijímateľ bude postupovať v zmysle pokynov
(príloha U3_3b).
3. Spoločné ustanovenia pre oblasť personálnych výdavkov
Pri prvom uplatnení personálnych výdavkov prijímateľom, má prijímateľ povinnosť predloţiť kompletnú
dokumentáciu k ţiadosti o platbu (v zmysle TAB.č1 časť A). Pri predloţení nasledovných ŢoP, v ktorých
si prijímateľ bude uplatňovať rovnaký druh výdavku, predloţí namiesto pracovných výkazov len
sumarizačný hárok pracovných výkazov - SHPV (príloha U3_2a), zoznam zamestnancov
s identifikáciou účtov (príloha U3_5), na ktoré je im mzda zasielaná, tabuľku s rozpisom mzdových
členov podľa ekonomickej klasifikácie (príloha U3_4a) a bankový výpis preukazujúci úhradu (v prípade
špecifických výdavkov aj evidenčný list úprav rozpočtu ELÚR) a aţ v prípade aktualizácie
pracovnej zmluvy aj platnú pracovnú zmluvu alebo opis pracovného miesta a iné (viď Zhrnutie v TAB č.
1 časť B).
Prijímateľ sa však týmto zjednodušením preukazovania výdavkov predkladaných v rámci podpornej
dokumentácie k ţiadosti o platbu (ŢoP) na SORO nezbavuje zodpovednosti za vypracovávanie
zjednodušených pracovných výkazov pri personálnych výdavkoch (100% hradených z rozpočtu

2

projektu) a pracovných výkazov pri pomerne financovaných personálnych výdavkoch z rozpočtu
projektu. Všetky PV musia byť k dispozícii u prijímateľa pre vzorkovú kontrolu pri realizácii
kontroly na mieste alebo pri vyžiadania doplnenia predkladanej podpornej dokumentácie v rámci
administratívnej kontroly ŽoP na SORO OPIS.
V prípade výkonu práce prostredníctvom dohody o vykonaní práce ( DoVP, EK 637 027), preukazovanie
odpracovaných hodín (človekodní) sa realizuje prostredníctvom základného pracovného výkazu, ktorý je
v platnosti od septembra 2010 (Príloha U3_3a a U3_3b). Pracovné výkazy k dohode o vykonaní
práce sú predkladané pri každej žiadosti o platbu, pri ktorej sa tento výdavok zo strany prijímateľa
uplatňuje.
Zároveň prijímateľ predkladá na SORO elektronickú verziu zoznamu všetkých zamestnancov
zahrnutých v konkrétnej ŢoP. Uvedený zoznam nie je striktne definovaný zo strany SORO,
odporúčame, aby obsahoval základné atribúty ako sú:
-

Titul, meno a priezvisko zamestnanca;

-

Obdobie výkonu jednotlivých činností na projekte v zmysle vystaveného pracovného výkazu.

Uvedený zoznam môţe prijímateľ zaslať vo formáte xml na SORO prostredníctvom elektronickej pošty
alebo priloţiť priamo k ŢoP na neprepisovateľnom optickom médiu (CD, DVD).
Predloţenie elektronického zoznamu zefektívni postupy SORO pri kontrole duplicity deklarovaných
výdavkov na úrovni OPIS.
Na základe aktualizácie Interného manuálu procedúr SORO, sa pri niektorých druhoch podpornej
dokumentácie bude vyţadovať od prijímateľa v rámci predloţenej ŢoP na SORO len 1 verzia originálu
alebo príslušne overenej kópie. Uvedené je znázornené v tabuľke TAB č.1 za názvom jednotlivých
druhov podpornej dokumentácie.
Zhrnutie (TAB):
REFUNDÁCIA

ČASŤ A: 1.uplatnenie si daného typu
výdavku v ŢoP zo strany prijímateľa

ČASŤ B: Nasledovné uplatnenie si daného
výdavku zo strany prijímateľa

Personálne
výdavky

Podporná
dokumentácie
/
predkladaných vyhotovení na SORO

počet

Podporná
dokumentácie
/
počet
predkladaných vyhotovení na SORO

1.
Personálne
výdavky
financované
v plnej
miere
z rozpočtu
projektu

- Pracovná zmluva, opis pracovného miesta
(napr. Opis ŠZM)/1x;

- Ak je relevantné, aktualizovaná
pracovná zmluva, opis pracovného
miesta (napr. Opis ŠZM)/1x;

- Pracovný
forma)/1x;

výkaz

- Sumarizačný
výkazov/1x;

(zjednodušená

hárok

pracovných

- Zoznam refundovaných zamestnancov /
2x;
- Rozpis mzdových členov/2x;
- Výplatné pásky/2x;
- Bankové
výpisy
(s
identifikáciou
konkrétnych
platieb,
zároveň
sú
identifikované aj kumulatívne platby za
odvody a daň)/2x
2.
Personálne
výdavky
financované
pomerne
z rozpočtu
projektu / DoVP

- Pracovná zmluva, opis pracovného miesta
(napr. Opis ŠZM)/1x;
- Pracovný výkaz (základná forma)/1x;
- Sumarizačný
výkazov)/1x;

hárok

(pracovných

- Sumarizačný
výkazov/1x;

hárok

- Zoznam
zamestnancov/2x;

pracovných
refundovaných

- Rozpis mzdových členov/2x;
- Bankové výpisy (s identifikáciou
konkrétnych platieb, zároveň sú
identifikované aj kumulatívne platby za
odvody a daň)/2x

- Ak je relevantné, aktualizovaná
pracovná zmluva, opis pracovného
miesta (napr. Opis ŠZM)/1x;
- Sumarizačný
výkazov)/1x;
- Zoznam

hárok

(pracovných
refundovaných
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- Zoznam refundovaných zamestnancov/2x;
- Rozpis mzdových členov/2x;
- Výplatné pásky/2x;
- Bankové
výpisy
(s
identifikáciou
konkrétnych
platieb,
zároveň
sú
identifikované aj kumulatívne platby za
odvody a daň)/2x

zamestnancov/2x;
- Rozpis mzdových členov/2x;
- Bankové výpisy (s identifikáciou
konkrétnych platieb, zároveň sú
identifikované aj kumulatívne platby za
odvody a daň)/2x

TAB č.1

V prípade moţnosti financovania personálnych výdavkov z poskytnutej zálohovej platby (za splnenia
podmienky definovania špecifických výdavkov v konkrétnej výzve) je potrebné, pre všetky časové verzie
predloţenia daného druhu výdavku v ŢoP, doplniť do zoznamu podpornej dokumentácie aj ELÚR,
prevod prostriedkov na základný výdavkový účet a BV z účtu, z ktorého sa realizovali úhrady
jednotlivých miezd.
Ak prijímateľ uţ pred platnosťou tohto Usmernenia č.3 predkladal konkrétny druh výdavku v rámci ŢoP
na SORO a táto mu bola zo strany SORO spracovaná a postúpená na spracovanie PJ, môţe od
dátumu platnosti tohto usmernenia pristúpiť k následnému predloţeniu daného výdavku v zmysle
zjednodušenej formy podpornej dokumentácie (TAB č.1 ČASŤ B).
B.) Pracovné výkazy vypracovávané pre preukazovanie výdavkov nepersonálneho charakteru
Pri prvom uplatnení si nepersonálnych výdavkov prijímateľom, má prijímateľ povinnosť predloţiť
kompletnú dokumentáciu k ţiadosti o platbu (v zmysle TAB.č2 časť A).
Preukazovanie výdavkov nepersonálneho charakteru (dodávky na základe obchodného zákonníka) sa
bude realizovať pri druhom uplatnení si daného druhu výdavku prostredníctvom sumarizačného hárku
pracovných výkazov (príloha U3_2a). Sumarizačný hárok bude pre účel administratívnej kontroly ŢoP
nahrádzať všetky pracovné výkazy, ktoré na základe zmluvného vzťahu s dodávateľom danej aktivity
(činnosti) boli podkladom k účtovnému dokladu (faktúre) za zrealizované činnosti. Samotné pracovné
výkazy bude prijímateľ naďalej vyžadovať od dodávateľa a tieto zostávajú u prijímateľa a budú
predložené na požiadanie v rámci výkonu kontroly na mieste, teda len vo vzorke, ktorú si členovia
kontrolnej skupiny zvolia pre účel kontroly alebo v prípade doţiadania v rámci administratívnej kontroly
ŢoP. Z uvedeného dôvodu bude prijímateľ povinný aj naďalej venovať pozornosť pri akceptácii
a prijímaní realizovaných míľnikov projektu nie len zo strany dodržania požiadaviek funkčnosti
(konkrétnej časti dodávky), ale aj formálnej a vecnej správnosti pracovných výkazov. Prijímateľ
bude na SORO zároveň predkladať elektronickú verziu sumarizačného hárku pracovných výkazov (stačí
zaslať mailom). Uvedené ustanovenie platí pre daný druh výdavkov, všetky poloţky rozpočtu NFP, ktoré
sú definované do úrovne osobohodina alebo osobodeň (človekodeň - ČD, manday - MD).
Zároveň prijímateľ predkladá na SORO elektronickú verziu zoznamu pracovníkov, za ktorých sú
výdavky prijímateľa predmetom konkrétnej ŢoP. Uvedený zoznam nie je striktne definovaný zo strany
SORO, odporúčame, aby obsahoval základné atribúty ako sú:
-

Titul, meno a priezvisko zamestnanca/pracovníka;

-

Obdobie výkonu jednotlivých činností na projekte v zmysle vystaveného pracovného výkazu

-

Názov dodávateľa prijímateľa (existuje zmluva medzi prijímateľom a dodávateľom), pre
ktorého daný pracovník pracoval

Uvedený zoznam môţe prijímateľ zaslať vo formáte xml na SORO prostredníctvom elektronickej pošty
alebo priloţiť priamo k ŢoP na neprepisovateľnom optickom médiu (CD, DVD).
Predloţenie elektronického zoznamu zefektívni postupy SORO pri kontrole duplicity deklarovaných
výdavkov na úrovni OPIS.
Na základe aktualizácie Interného manuálu procedúr SORO, sa pri niektorých druhoch podpornej
dokumentácie bude vyţadovať zo strany prijímateľa v rámci predloţenej ŢoP na SORO len 1 verzia
originálu alebo príslušne overenej kópie. Uvedené je znázornené v tabuľke TAB č.2 za názvom
jednotlivých druhov podpornej dokumentácie.

4

Zhrnutie (TAB):
ZÚČTOVANIE
ZP

ČASŤ A: 1.uplatnenie si daného typu
výdavku v ŢoP zo strany prijímateľa

ČASŤ B: Nasledovné uplatnenie si daného
výdavku zo strany prijímateľa

Výdavky
nepersonálneho
charakteru
vykazované
v MD, ČD, OH,
OD, ...

Podporná
dokumentácia
/
predkladaných vyhotovení na SORO

počet

Podporná
dokumentácia
/
počet
predkladaných vyhotovení na SORO

1.
Výdavky
nepersonálneho
charakteru
vykazované
v MD, ČD, OH,
OD, ...

- Dodávateľská zmluva (v prípade
zverejnenia v CRZ nie je povinnosť
predloţiť), /1x;

- Ak je relevantné, aktualizovaná
dodávateľská zmluva (v prípade
zverejnenia v CRZ nie je povinnosť
predloţiť), /1x;

- Pracovný výkaz (základná forma)/1x;
- Sumarizačný
výkazov/1x;

hárok

pracovných

hárok

pracovných

- Účtovný doklad (faktúra)/2X;

- Účtovný doklad (faktúra)/2X;

- Likvidačný list/2x;

- Likvidačný list/2x;

- Dodací list/2x;

- Dodací list/2x;
- Akceptačný a/alebo preberací protokol/2x;
- Prezenčné listiny (v prípade školení)/2x
- Zaraďovací protokol (v prípade zaradenia
do majetku)/2x
- ELÚR (celá história spracovania ZP –
prijatie, nový stav po zmene EK, čerpanie,
zostatok)/2x
- Bankové
výpisy
(s
konkrétnych platieb)/2x

- Sumarizačný
výkazov/1x;

identifikáciou

- Akceptačný
protokol/2x;

a/alebo

preberací

- Prezenčné listiny (v prípade školení)/2x
- Zaraďovací protokol (v
zaradenia do majetku)/2x

prípade

- ELÚR (celá história spracovania ZP –
prijatie, nový stav po zmene EK,
čerpanie, zostatok)/2xBankové výpisy (s
identifikáciou konkrétnych platieb)/2x
TAB č.2

V prípade systému refundácie nie je potrebné predkladať ELÚR. V prípade systému predfinancovania a
predloţenia ţiadosti o predfinancovanie, nie je moţné ešte predloţiť bankové výpisy a zároveň nie je
potrebné predkladať ELÚR.
Ak prijímateľ uţ pred platnosťou tohto Usmernenia č.3 predkladal konkrétny druh výdavku v rámci ŢoP
na SORO a táto mu bola zo strany SORO spracovaná a postúpená na spracovanie PJ, môţe od
dátumu platnosti tohto usmernenia pristúpiť k následnému predloţeniu daného výdavku v zmysle
zjednodušenej formy podpornej dokumentácie (TAB č.2 ČASŤ B).
C.) Zmluvy a dodatky s dodávateľom
Prijímateľ, ktorý má zákonnú povinnosť zverejňovať zmluvné vzťahy - zmluvy s dodávateľmi tovarov
a sluţieb (dodatky k zmluvám) v rámci Centrálneho registra zmlúv (CRZ) a tieto aj zverejnil, nebude
musieť predkladať takto verejne dostupné dokumenty pre účel administratívnej kontroly ţiadosti o platbu
na SORO v tlačenej forme. (Podmienkou je, aby boli dodrţané všetky pravidlá zverejňovania zmlúv
a teda aj podmienka moţnosti fulltextového vyhľadávania v rámci dokumentov vo formáte „PDF“)
Originál takejto dokumentácie však musí prijímateľ vedieť kedykoľvek predloţiť pri výkone kontroly na
mieste zo strany SORO. V prípade, ţe zverejnená zmluva v systéme CRZ obsahuje nečitateľné
(začiernené) údaje, musí prijímateľ tieto na SORO predloţiť v čitateľnej verzii.
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D.) Prílohy :
-

Pracovný výkaz zjednodušená forma U3_1a a pokyn k jeho vypracovaniu U3_1b;

-

Sumarizačný hárok pracovných výkazov (SHPV) U3_2a a pokyny k jeho vypracovaniu U3_2b;

-

Pracovný výkaz základná forma U3_3a a pokyn k jeho vypracovaniu U3_3b;

-

Rozpis mzdových členov U3_4a a pokyn k jeho vypracovaniu U3_4b;

-

Zoznam refundovaných zamestnancov U3_5;

-

Prezenčná listina, ktorú bude prijímateľ pouţívať pri realizácii školení v rámci projektu U3_6;
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