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Usmernenie pre prijímateľov k zabezpečeniu pohľadávky poskytovateľa zo Zmluvy o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci dopytovo – orientovaných
projektov (ďalej aj ako „Usmernenie“)
1. Tento dokument sa vzťahuje na zabezpečenie vzniknutej alebo budúcej pohľadávky
Slovenskej republiky v správe Výskumnej agentúry (ďalej len „poskytovateľ“) poverenej
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako
sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej len
,,OPII“) vykonávaním časti úloh sprostredkovateľského orgánu pre OPII podľa Dohody
o plnomocenstve na vykonávanie časti úloh sprostredkovateľského orgánu v rámci OPII zo
dňa 20.12.2019, v prípadoch, ak poskytovateľ podľa článku 5 ods. 5.2 zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) vyžaduje zabezpečenie pohľadávky.
2. Tento dokument má záväzný charakter.
3. Účelom zabezpečenia je zefektívnenie vymožiteľnosti pohľadávok štátu voči prijímateľom v
súvislosti s uzatvorenými zmluvami o poskytnutí NFP s cieľom predchádzať vzniku
nedobytných pohľadávok v čo najvyššej možnej miere. Vzhľadom na povinnosť ochrany
finančných záujmov Európskej únie vyplývajúcej pre poskytovateľa zo zákona 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 (ďalej ako „zákon č.
292/2014 Z. z.“), ako aj z hľadiska dodržiavania povinností správcu majetku štátu a
pravidiel rozpočtovej disciplíny, je poskytovateľ povinný postupovať tak, aby v budúcnosti
nevznikali pochybnosti ohľadom toho, ako postupoval veriteľ/správca majetku štátu pri
nakladaní s pohľadávkami štátu vo vzťahu k ich zabezpečeniu a následnému uspokojeniu v
najväčšom možnom rozsahu.
4. Zabezpečovacie prostriedky sa budú aplikovať primerane k výstupom projektu.
5. Pokiaľ je výstupom projektu len vybudovaná/zhodnotená výskumná infraštruktúra, resp.
dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok (ďalej len „majetkový výstup“), hodnota
NFP poskytnutá na tento výstup bude krytá zabezpečovacími prostriedkami do výšky 100 %
hodnoty majetkového výstupu.
6. Pokiaľ nie je výstupom projektu vybudovaná/zhodnotená výskumná infraštruktúra, napr. ak
je projekt zameraný čisto na bežné, resp. prevádzkové výdavky (mzdy, štúdie a podobne)
(ďalej len „bežné výdavky“) poskytovateľ nebude uplatňovať zabezpečovací prostriedok na
takéto výstupy.
7. V prípade, ak je výstupom projektu majetkový výstup podľa bodu 5. tohto Usmernenia
a zároveň aj bežné výdavky podľa bodu 6. tohto Usmernenia, uplatní sa zabezpečovací
prostriedok len na majetkový výstup projektu v hodnote NFP prislúchajúcemu výdavkom, za
ktoré bol hmotný výstup obstaraný.
8. Poskytovateľom akceptovaný spôsob zabezpečenia pohľadávky v rozdelení podľa
príslušných výziev je uvedený v tabuľke nižšie.
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Podmienky uplatnenia zabezpečovacích prostriedkov v rámci Výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP vyhlásených VA:

Názov výzvy

• Výzva na predkladanie žiadostí o
poskytnutie NFP na podporu SPVVC v
doméne Dopravné prostriedky pre 21.
storočie
• Výzva na predkladanie žiadostí o
poskytnutie NFP na podporu SPVVC v
doméne Priemysel pre 21. storočie
• Výzva na predkladanie žiadostí o
poskytnutie NFP na podporu SPVVC v
doméne Zdravé potraviny a životné
prostredie
• Výzva na predkladanie žiadostí o
poskytnutie NFP na podporu SPVVC v
doméne Digitálne Slovensko a kreatívny
priemysel
• Výzva na predkladanie žiadostí o
poskytnutie NFP na podporu SPVVC v
doméne
Zdravie obyvateľstva a
zdravotnícke technológie

• Výzva na predkladanie žiadostí o
poskytnutie NFP na podporu systémovej
verejnej výskumnej infraštruktúry v
doméne
Zdravie
obyvateľstva
a

Oprávnene typy
žiadateľov/partnerov

Akceptovaný spôsob
zabezpečenia pohľadávky

Podnikateľský sektor, ktorý tvoria
podnikatelia, ktorí v rámci svojich
podnikateľských činností uskutočňujú aj
výskum a vývoj

1. záložné právo,
2. zmenka,
3. banková záruka,
4. ručenie (ako dodatočný zabezpečovací
prostriedok - nie samostatne).

Kód výzvy

• OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-09

• OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-10

• OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-11

• OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-12

• OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-13

• OPVaI-VA/DP/2019/1.1.3-11

Štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská
akadémia vied a právnické osoby
uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené
ústrednými orgánmi štátnej správy
Sektor verejných výskumných inštitúcií,
ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie
Sektor vysokých škôl, ktorý tvoria
verejné vysoké školy, štátne vysoké
školy, súkromné vysoké školy a nimi
založené právnické osoby uskutočňujúce
výskum a vývoj

Zabezpečovacie prostriedky sa budú
uplatňovať
na
základe
výsledku
likvidity/zadlženosti podnikateľského
subjektu, súkromných vysokých škôl
a neziskového sektora na základe
Usmernenia k postupu určenia bonity
subjektu v rámci dopytovo orientovaných
projektov.
V rámci štátneho sektora (Slovenská
akadémia vied a právnické osoby
uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené
ústrednými orgánmi štátnej správy),
sektora
verejných
výskumných
inštitúcií a verejných vysokých škôl sa
neuplatňuje.1

Neziskový sektor, ktorý tvoria občianske
združenia,
neziskové
organizácie,
združenia
právnických
osôb
uskutočňujúce výskum a vývoj
Štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská
akadémia vied a ústredný orgán štátnej
správy s úlohou gestora domény Zdravie
obyvateľstva a zdravotnícke technológie
a právnické osoby uskutočňujúce
výskum a vývoj zriadené ústrednými

1

1. záložné právo,
2. zmenka,
3. banková záruka,
4. ručenie (ako dodatočný zabezpečovací
prostriedok - nie samostatne).

V zmysle článku 13, ods. 1 VZP uvedené neplatí v prípade ak VA vo Výzve, alebo počas účinnosti Zmluvy o NFP urči, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o NFP, alebo v prípade využitia
preddavkových platieb.
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zdravotnícke technológie

orgánmi štátnej správy

Sektor verejných výskumných inštitúcií,
ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie
Sektor vysokých škôl, ktorý tvoria
verejné vysoké školy, štátne vysoké
školy, súkromné vysoké školy a nimi
založené právnické osoby uskutočňujúce
výskum a vývoj
Neziskový sektor, ktorý tvoria občianske
združenia,
neziskové
organizácie,
združenia
právnických
osôb
uskutočňujúce výskum a vývoj
Štátny sektor, ktorý tvoria právnické
osoby uskutočňujúce výskum a vývoj
zriadené ústrednými orgánmi štátnej
správy

• Výzva na predkladanie žiadostí o
poskytnutie
NFP
na
podporu
teamingových výskumných centier
mimo Bratislavského kraja

Sektor verejných výskumných inštitúcií,
ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie
• OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04
Sektor vysokých škôl, ktorý tvoria
verejné vysoké školy
Podnikateľský sektor, ktorý tvoria
podnikatelia, ktorí v rámci svojich
podnikateľských činností uskutočňujú aj
výskum a vývoj

• Výzva na predkladanie žiadostí o
poskytnutie
NFP
na
podporu
teamingových výskumných centier v

•OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-04

Slovenská akadémia vied
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Zabezpečovacie prostriedky sa budú
uplatňovať
na
základe
výsledku
likvidity/zadlženosti podnikateľského
subjektu, súkromných vysokých škôl
a neziskového sektora na základe
Usmernenia k postupu určenia bonity
subjektu v rámci dopytovo orientovaných
projektov.
V rámci štátneho sektora (Slovenská
akadémia vied a právnické osoby
uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené
ústrednými orgánmi štátnej správy),
sektora
verejných
výskumných
inštitúcií a verejných vysokých škôl sa
neuplatňuje.1

1. záložné právo,
2. zmenka,
3. banková záruka,
4. ručenie (ako dodatočný zabezpečovací
prostriedok - nie samostatne).
Zabezpečovacie prostriedky sa budú
uplatňovať
na
základe
výsledku
likvidity/zadlženosti podnikateľského
subjektu na základe Usmernenia
k postupu
určenia
bonity
subjektu v rámci dopytovo orientovaných
projektov.
V rámci štátneho sektora (právnické
osoby uskutočňujúce výskum a vývoj
zriadené ústrednými orgánmi štátnej
správy),
sektora
verejných
výskumných inštitúcií a verejných
vysokých škôl sa neuplatňuje.1
V rámci štátneho sektora (právnické
osoby uskutočňujúce výskum a vývoj
zriadené ústrednými orgánmi štátnej
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Bratislavskom kraji
Organizácie Slovenskej akadémie vied

správy),
sektora
verejných
výskumných inštitúcií a verejných
vysokých škôl sa neuplatňuje.1.

Sektor verejných výskumných inštitúcií,
ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie
Štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská
akadémia vied a právnické osoby
uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené
ústrednými orgánmi štátnej správy
Sektor verejných výskumných inštitúcií,
ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie
• Výzva na predkladanie žiadostí o
poskytnutie
NFP
na
podporu
výskumných medzinárodných projektov
schválených v programe H2020

•OPVaI-VA/DP/2018/1.1.2-01

Sektor vysokých škôl, ktorý tvoria
verejné vysoké školy, štátne vysoké
školy, súkromné vysoké školy a nimi
založené právnické osoby uskutočňujúce
výskum a vývoj
Podnikateľský sektor, ktorý tvoria
podnikatelia, ktorí v rámci svojich
podnikateľských činností uskutočňujú aj
výskum a vývoj

• Výzva na predkladanie žiadostí o
poskytnutie
NFP
na
podporu
mobilizácie excelentných výskumných
tímov v oblastiach špecializácie RIS3
SK mimo Bratislavského kraja

•OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05

Podnikateľský sektor, ktorý tvoria
podnikatelia, ktorí v rámci svojich
podnikateľských činností uskutočňujú aj
výskum a vývoj
Štátny sektor, ktorí tvorí Slovenská
akadémia vied a právnické osoby
uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené
ústrednými orgánmi štátnej správy
Sektor verejných výskumných inštitúcií,
ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie
Sektor vysokých škôl, ktorý tvoria
verejné vysoké školy, štátne vysoké
školy, súkromné vysoké školy a nimi
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1. záložné právo,
2. zmenka,
3. banková záruka,
4. ručenie (ako dodatočný zabezpečovací
prostriedok - nie samostatne).
Zabezpečovacie prostriedky sa budú
uplatňovať
na
základe
výsledku
likvidity/zadlženosti podnikateľského
subjektu a súkromných vysokých škôl
na základe Usmernenia k postupu
určenia bonity
subjektu v rámci dopytovo orientovaných
projektov.
V rámci štátneho sektora (Slovenská
akadémia vied a právnické osoby
uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené
ústrednými orgánmi štátnej správy),
sektora
verejných
výskumných
inštitúcií a verejných vysokých škôl sa
neuplatňuje.1
1. záložné právo,
2. zmenka,
3. banková záruka,
4. ručenie (ako dodatočný zabezpečovací
prostriedok - nie samostatne).
Zabezpečovacie prostriedky sa budú
uplatňovať
na
základe
výsledku
likvidity/zadlženosti podnikateľského
subjektu, súkromných vysokých škôl
a neziskového sektora na základe
Usmernenia k postupu určenia bonity
subjektu v rámci dopytovo orientovaných
projektov.
V rámci štátneho sektora (Slovenská
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založené právnické osoby uskutočňujúce
výskum a vývoj
Neziskový sektor, ktorý tvoria občianske
združenia,
neziskové
organizácie,
združenia
právnických
osôb
uskutočňujúce výskum a vývoj
Podnikateľský sektor, ktorý tvoria
podnikatelia, ktorí v rámci svojich
podnikateľských činností uskutočňujú aj
výskum a vývoj
Štátny sektor, ktorí tvorí Slovenská
akadémia vied a právnické osoby
uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené
ústrednými orgánmi štátnej správy
•Výzva na predkladanie žiadostí o
poskytnutie
NFP
na
podporu
mobilizácie excelentných výskumných
tímov v oblastiach špecializácie RIS3
SK v Bratislavskom kraji

•Výzva na predkladanie žiadostí o
poskytnutie NFP na podporu centier
excelentnosti nadnárodného významu –
II. Etapa

•OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-05

•OPVaI-VA/DP/2018/2.2.1-01

Sektor verejných výskumných inštitúcií,
ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie
Sektor vysokých škôl, ktorý tvoria
verejné vysoké školy, štátne vysoké
školy, súkromné vysoké školy a nimi
založené právnické osoby uskutočňujúce
výskum a vývoj
Neziskový sektor, ktorý tvoria občianske
združenia,
neziskové
organizácie,
združenia
právnických
osôb
uskutočňujúce výskum a vývoj
Podnikateľský sektor, ktorý tvoria
podnikatelia, ktorí v rámci svojich
podnikateľských činností uskutočňujú aj
výskum a vývoj
Štátny sektor, ktorí tvorí Slovenská
akadémia vied a právnické osoby
uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené
ústrednými orgánmi štátnej správy
Sektor verejných výskumných inštitúcií,
ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie
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akadémia vied a právnické osoby
uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené
ústrednými orgánmi štátnej správy),
sektora verejných výskumných
inštitúcií a verejných vysokých škôl sa
neuplatňuje.1
1. záložné právo,
2. zmenka,
3. banková záruka,
4. ručenie (ako dodatočný zabezpečovací
prostriedok - nie samostatne).
Zabezpečovacie prostriedky sa budú
uplatňovať
na
základe
výsledku
likvidity/zadlženosti podnikateľského
subjektu, súkromných vysokých škôl
a neziskového sektora na základe
Usmernenia k postupu určenia bonity
subjektu v rámci dopytovo orientovaných
projektov.
V rámci štátneho sektora (Slovenská
akadémia vied a právnické osoby
uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené
ústrednými orgánmi štátnej správy),
sektora
verejných
výskumných
inštitúcií a verejných vysokých škôl sa
neuplatňuje.1
1. záložné právo,
2. zmenka,
3. banková záruka,
4. ručenie (ako dodatočný zabezpečovací
prostriedok - nie samostatne).
Zabezpečovacie prostriedky sa budú
uplatňovať
na
základe
výsledku
likvidity/zadlženosti podnikateľského
subjektu, súkromných vysokých škôl
a neziskového sektora na základe
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Sektor vysokých škôl, ktorý tvoria
verejné vysoké školy, štátne vysoké
školy, súkromné vysoké školy a nimi
založené právnické osoby uskutočňujúce
výskum a vývoj
Neziskový sektor, ktorý tvoria občianske
združenia,
neziskové
organizácie,
združenia
právnických
osôb
uskutočňujúce výskum a vývoj
•Výzva na predkladanie žiadostí o
poskytnutie
NFP
na
podporu
dlhodobého strategického výskumu –
Dopravné prostriedky pre 21. storočie
•Výzva na predkladanie žiadostí o
poskytnutie
NFP
na
podporu
dlhodobého strategického výskumu –
Priemysel pre 21. storočie
•Výzva na predkladanie žiadostí o
poskytnutie
NFP
na
podporu
dlhodobého strategického výskumu –
Zdravé potraviny a životné prostredie
•Výzva na predkladanie žiadostí o
poskytnutie
NFP
na
podporu
dlhodobého strategického výskumu –
Digitálne Slovensko a kreatívny
priemysel
•Výzva na predkladanie žiadostí o
poskytnutie
NFP
na
podporu
dlhodobého strategického výskumu –
Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke
technológie

•OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04

•OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05

•OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06

•OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-07

•OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08

Podnikateľský sektor, ktorý tvoria
podnikatelia, ktorí v rámci svojich
podnikateľských činností uskutočňujú aj
výskum a vývoj
Štátny sektor, ktorí tvorí Slovenská
akadémia vied a právnické osoby
uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené
ústrednými orgánmi štátnej správy
Sektor verejných výskumných inštitúcií,
ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie
Sektor vysokých škôl, ktorý tvoria
verejné vysoké školy, štátne vysoké
školy, súkromné vysoké školy a nimi
založené právnické osoby uskutočňujúce
výskum a vývoj
Neziskový sektor, ktorý tvoria občianske
združenia,
neziskové
organizácie,
združenia
právnických
osôb
uskutočňujúce výskum a vývoj
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Usmernenia k postupu určenia bonity
subjektu v rámci dopytovo orientovaných
projektov.
V rámci štátneho sektora (Slovenská
akadémia vied a právnické osoby
uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené
ústrednými orgánmi štátnej správy),
sektora
verejných
výskumných
inštitúcií a verejných vysokých škôl sa
neuplatňuje. 1
1. záložné právo,
2. zmenka,
3. banková záruka,
4. ručenie (ako dodatočný
zabezpečovací prostriedok –
nie samostatne).
Zabezpečovacie prostriedky sa budú
uplatňovať
na
základe
výsledku
likvidity/zadlženosti podnikateľského
subjektu, súkromných vysokých škôl
a neziskového sektora na základe
Usmernenia k postupu určenia bonity
subjektu v rámci dopytovo orientovaných
projektov.
V rámci štátneho sektora (Slovenská
akadémia vied a právnické osoby
uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené
ústrednými orgánmi štátnej správy),
sektora verejných výskumných
inštitúcií a verejných vysokých škôl sa
neuplatňuje.1
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•Výzva na predkladanie žiadostí o
poskytnutie NFP na podporu výskumnovývojových kapacít v oblasti
Dopravných prostriedkov pre 21.
storočie
•Výzva na predkladanie žiadostí o
poskytnutie NFP na podporu výskumnovývojových kapacít v oblasti Priemysel
pre 21. storočie
•Výzva na predkladanie žiadostí o
poskytnutie NFP na podporu výskumnovývojových kapacít v oblasti Zdravé
potraviny a životné prostredie
•Výzva na predkladanie žiadostí o
poskytnutie NFP na podporu výskumnovývojových kapacít v oblasti Digitálne
Slovensko a kreatívny priemysel
•Výzva na predkladanie žiadostí o
poskytnutie NFP na podporu výskumnovývojových kapacít v oblasti Zdravie
obyvateľstva a zdravotnícke technológie

•OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-06
Štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská
akadémia vied a právnické osoby
uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené
ústrednými orgánmi štátnej správy
•OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07

•OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-08

Sektor verejných výskumných inštitúcií,
ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie

•OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09

•OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-10

Sektor vysokých škôl, ktorý tvoria
verejné vysoké školy a štátne vysoké
školy
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Nevyžaduje sa zriadenie
zabezpečovacieho prostriedku.
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9. Pri určení toho, či prijímateľ spĺňa kritériá bonity, bude poskytovateľ postupovať podľa
Usmernenia k postupu určenia bonity subjektu v rámci dopytovo orientovaných projektov
vydanom poskytovateľom a zverejnenom na webovom sídle www.opii.gov.sk (ďalej len
„Usmernenie k určeniu bonity“) a tohto Usmernenia, ak relevantné. V prípade rozdielov
úpravy v tomto Usmernení a v Usmernení k určeniu bonity má prednosť toto Usmernenie.
10. Pri zabezpečovaní pohľadávok, vrátane výberu zabezpečovacieho prostriedku alebo postupu
si poskytovateľ vyhradzuje právo postupovať primerane podľa metodického pokynu
Centrálneho koordinačného orgánu č. 19 v platnom znení.
11. Zo zabezpečovacích prostriedkov prichádzajú do úvahy záložné právo, banková záruka,
zabezpečovacia zmenka a ručenie (doplnkovo).
12. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky
slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia
všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o
poskytnutí NFP (príloha č. 1 zmluvy).
13. Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh
vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý
bude poskytovateľ akceptovať.
14. Ak bude prijímateľ zabezpečovať budúcu pohľadávku poskytovateľa zálohom, ktorého je
vlastníkom, zmluva o zriadení záložného práva sa uzatvorí medzi poskytovateľom ako
záložným veriteľom a prijímateľom ako záložcom (dvojstranná záložná zmluva). Ak bude
prijímateľ zabezpečovať budúcu pohľadávku poskytovateľa zálohom, ktorého vlastníkom je
tretia osoba (dodávateľ, partner alebo iná osoba), zmluva o zriadení záložného práva sa
uzatvorí medzi poskytovateľom ako záložným veriteľom, treťou osobou, ktorá je vlastníkom
zálohu ako záložcom a prijímateľom ako záložným dlžníkom (trojstranná záložná zmluva).
15. Predmetom záložného práva môžu byť najmä: nehnuteľnosti, hnuteľné veci, spoluvlastnícky
podiel k veci, súbor vecí a hromadná vec, podnik alebo jeho časť, pohľadávka, obchodný
podiel, cenné papiere, ochranné známky, patenty, topografie polovodičových výrobkov,
úžitkové vzory, dizajny.
16. Hodnota zálohu sa určí:
a) znaleckým posudkom v prípade nehnuteľností (nie starším ako 6 mesiacov ku dňu
jeho predloženia poskytovateľovi), obchodného podielu (nie starším ako 3 mesiace ku
dňu jeho predloženia poskytovateľovi) alebo hnuteľných vecí okrem prípadu podľa
písm. b) (nie starším ako 3 mesiace ku dňu jeho predloženia poskytovateľovi), alebo
b) obstarávacou cenou hnuteľnej veci, ktorá je alebo má byť predmetom projektu, bez
DPH na základe faktúry vystavenej dodávateľom tejto hnuteľnej veci alebo výnimočne
na základe iného obstarávacieho dokladu, ak k momentu predloženia podkladov
poskytovateľovi nevyhnutných na uzatvorenie záložnej zmluvy neuplynuli viac ako tri
mesiace odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva záložcom k hnuteľnej veci, ktorá má
byť zálohom.
17. Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo
neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní
zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného
práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
18. Pokiaľ ide o nehmotný majetok, poskytovateľ akceptuje zabezpečenie pohľadávky zriadením
záložného práva k nehmotnému majetku v prípade, ak je takýto nehmotný majetok
vytvorený pre potreby technologického zariadenia (hnuteľnej veci), je súčasťou obstarávacej
ceny technologického zariadenia a je pre fungovanie tohto zariadenia nevyhnutný, pričom
8
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prijímateľ navrhne zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa zriadením záložného práva k
nehmotnému majetku a zároveň k technologickému zariadeniu. Prijímateľ v tomto prípade
musí pri zriaďovaní záložného práva k nehmotnému majetku disponovať príslušnými
právami v rozsahu umožňujúcom zriadiť záložné právo v prospech poskytovateľa.
19. V prípade zabezpečenia budúcej pohľadávky zabezpečovacou zmenkou, zabezpečenie
vznikne v písomnej forme na základe dvoch Blankozmeniek odovzdaných vystaviteľom
poskytovateľovi na základe a v zmysle podmienok súčasne uzatvorenej Zmluvy o
vyplňovacom práve k blankozmenke (ďalej len „ZoVPB“).
20. ZoVPB podpíše vystaviteľ na mieste určenom poskytovateľom, spravidla v sídle
poskytovateľa, pokiaľ poskytovateľ zo závažných dôvodov neurčí inak; to isté platí pre
podpísanie (vystavenie) a odovzdanie Blankozmenky, pričom túto podpíšu na mieste
určenom poskytovateľom spolu s vystaviteľom aj avalisti (zmenkoví ručitelia), ak je to
relevantné.
21. Vystaviteľ sa v ZoVPB zaviaže, že pokiaľ poskytovateľ v súlade so ZoVPB využije
zmenkové vyplňovacie právo pred momentom, kedy budú všetky pohľadávky poskytovateľa
zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo pohľadávky so Zmluvou o poskytnutí NFP súvisiace
včas a riadne uspokojené, a to bez ohľadu na skutočnosť, či boli obe Blankozmenky
vystaviteľovi v dôsledku zaplatenia zmenkovej pohľadávky poskytovateľom vydané,
opätovne, za účelom zachovania zmenkového zabezpečenia pohľadávok poskytovateľa,
vystaví a odovzdá poskytovateľovi ďalšiu, vedome neúplnú vlastnú Blankozmenku, s
identickými náležitosťami a podmienkami ako sú dojednané v článku 13 Všeobecných
zmluvných podmienok (ďalej len „VZP“), ktoré sú ako príloha č. 1 neoddeliteľnou súčasťou
Zmluvy o poskytnutí NFP.
22. Ručenie vznikne písomným vyhlásením osoby prijímajúcej ručiteľský záväzok, že uspokojí
veriteľa, ak dlžník nesplnil vo vyhlásení vymedzený záväzok. Ak dlžník nesplnil svoj
splatný záväzok v primeranej dobe napriek písomnej výzve veriteľa, v ktorej ho vyzýval na
splnenie záväzku, je veriteľ oprávnený sa domáhať splnenia záväzku od ručiteľa.
23. Inštitút ručenia možno použiť na zabezpečenie akéhokoľvek záväzku (či už platného,
budúceho, alebo závislého od splnenia podmienky), pričom bude poskytovateľom
akceptované najmä ako ďalší podporný zabezpečovací prostriedok, t.j. nie samostatne ako
jediný zabezpečovací prostriedok.
Obmedzenie využitia
žiadateľa/partnera

zabezpečovacích

inštitútov

s poukazom

na

právnu

formu

Štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie
24. Poskytovateľ nebude vyžadovať od štátnej rozpočtovej a štátnej príspevkovej organizácie
žiadny zabezpečovací prostriedok, nakoľko tieto organizácie nadobúdajú majetok len do
vlastníctva štátu. Zároveň majú tieto subjekty zákaz vystavovanie zmeniek.
Štátna vysoká škola
25. Štátna vysoká škola má v Slovenskej republike právnu formu štátnej rozpočtovej
organizácie. Poskytovateľ nebude vyžadovať od štátnej rozpočtovej organizácie ako štátnej
vysokej školy žiadny zabezpečovací prostriedok.
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Verejná vysoká škola
26. Poskytovateľ nebude vyžadovať od verejnej vysokej školy žiadny zabezpečovací
prostriedok, hoci záložné právo na vlastný majetok verejnej vysokej školy by prichádzalo do
úvahy. Verejná vysoká škola má zo zákona zákaz vystavovania zmeniek.
S ohľadom na typ právnej formy, účel, oblasť podpory a najmä finančné napojenie na štátny
rozpočet nebude poskytovateľ vyžadovať od verejnej vysokej školy žiadny zabezpečovací
prostriedok.
Verejná výskumná inštitúcia
27. V prípade verejnej výskumnej inštitúcie je možné zriadiť záložné právo len na iný ako
prioritný majetok. Verejná výskumná inštitúcia nie je oprávnená vystavovať zmenky.
S ohľadom na typ právnej formy, účel, oblasť podpory (výskum a vývoj) a najmä finančné
napojenie na štátny rozpočet nebude poskytovateľ vyžadovať od verejnej výskumnej
inštitúcie žiadny zabezpečovací prostriedok
k.
Ostatné právne formy (súkromná vysoká škola, neziskové organizácie, občianske združenia,
právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie)
28. Pri ostatných právnych formách prijímateľov/partnerov bude poskytovateľ vyžadovať
zriadenie zabezpečovacích prostriedkov s rešpektovaním obmedzení týkajúcich sa majetku
štátu a prioritného majetku po posúdení podmienok uvedených v Usmernení k postupu
určenia bonity subjektu v rámci dopytovo orientovaných projektov.
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