
 
 

FORMA SPRÁVY MSP 

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU 

Účelom monitorovacej správy projektu je kvantifikovať efekt zo zrealizovaných investično-rozvojových aktivít 
projektu v nadväznosti na ciele Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktorého riadiacim orgánom je 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR a ktorého vnútorné zdroje sú tvorené z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
a štátneho rozpočtu SR. Garančný mechanizmus vďaka týmto finančným prostriedkom umožňuje oprávneným 
malým a stredným podnikom vo zvýšenej miere prístup k úverovým zdrojom a taktiež ich umožňuje získať za 
zvýhodnených podmienok. Kvantifikácia merateľných ukazovateľov je dôležitá pri meraní prínosu zo 
zrealizovaných projektov v oblasti tvorby nových pracovných miest a rastu konkurencieschopnosti podporených 
podnikov. Tieto oblasti patria k základným cieľom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. 

Termín doručenia: najneskôr do 20. januára nasledujúceho roku po skončení bežného účtovného obdobia. 
Monitorovacia správa projektu sa predkladá za tri bežné účtovné obdobia nasledujúce po podpise úverovej 
zmluvy, t.j. monitorovacia správa projektu sa celkovo predkladá trikrát, a to vždy po skončení bežného účtovného 
obdobia (do 20. januára).1  

Adresa doručenia: e-mailom na adresu: business@tatrabanka.sk a monitoring@sih.sk.  

 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PRIJÍMATEĽA NÁVRATNEJ FINANČNEJ POMOCI A PROJEKTU 

1.1 Prijímateľ 
 

1. Identifikácia prijímateľa 
Názov / meno / obchodné meno 
 
Sídlo 
PSČ Obec Ulica Číslo 
    
Štát  IČO Právna forma Kontakt 
    
Klasifikácia ekonomických činností2 (SK NACE) 
 

1.2 Projekt (Investičný zámer) 
 

2. Identifikácia projektu a rozpočet 

Názov a popis aktivít projektu v členení podľa skupín a podskupín Súvahy Úč POD 1 

 

Hospodárska činnosť 

 

                                                        
1  Príklad: podpis úverovej zmluvy je 1.4.2020. Monitorovaciu správu zašle prijímateľ tri krát, a to prvýkrát do 20.1.2021 za rok 2020, druhýkrát do 

20.1.2022 za rok 2021 a tretíkrát do 20.1.2023 za rok 2022. 
2  V prípade viacerých ekonomických činností uviesť len jednu prevažujúcu činnosť.  



 
 

2. MERATEĽNÉ UKAZOVATELE PROJEKTU 
 

Merateľný ukazovateľ Definícia Stav  
k 31. 12. 

Stav zamestnanosti  Vykazujú sa pracovné miesta v podporenom podniku v ekvivalentoch 
plných pracovných úväzkov (FTE)3. 
Do výpočtu sa počítajú pracovné miesta obsadené na základe 
pracovného alebo iného obdobného pomeru (na dobu neurčitú alebo na 
dobu určitú) alebo iného právneho vzťahu4 ustanoveného osobitnými 
právnymi predpismi alebo mimo pracovného pomeru, pričom pracovné 
miesto môže mať charakter plného, sezónneho5 alebo čiastkového 
pracovného úväzku v zmysle osobitných právnych predpisov. 

 

Počet podnikov,  ktoré 
dostávajú podporu s 
cieľom predstaviť 
výrobky, ktoré sú pre 
firmu nové 

Údaj zisťuje, či podporený podnik vyvíja produkt, ktorý je "nový pre 
firmu", v dôsledku projektu. Zahŕňa proces inovácií, ak tento proces 
prispieva k vývoju produktu. Projekty, ktorých cieľom nie je vytvorenie 
nového produktu, sa do tohto údaju nezapočítajú. Ak podnik uvádza 
niekoľko produktov, započíta sa ako jeden podnik. V prípade projektov 
spolupráce tento ukazovateľ berie do úvahy všetky zúčastnené podniky, 
pre ktorý je daný produkt nový. Produkt môže byť hmotný aj nehmotný, 
t.j. môže ísť o výrobok alebo službu. 
V prípade, že podnikateľský subjekt vyvíja produkt, ktorý je "nový pre 
firmu", v dôsledku projektu, vykáže sa hodnota „1“, ináč sa vykáže 
hodnota „0“. 

 

Počet podnikov, ktoré 
dostávajú podporu s 
cieľom predstaviť 
výrobky, ktoré sú pre 
trh nové 

Údaj zisťuje, či podporený podnik vyvíja produkt, ktorý je "nový pre 
trh", v dôsledku projektu na ktoromkoľvek zo svojich trhov. Zahŕňa 
proces inovácií, pokiaľ tento proces prispieva k vývoju príslušného 
produktu. Projekty, ktorých cieľom nie je vytvorenie nového produktu, 
sa do tohto údaju nezapočítajú. Ak podnik uvádza na trh niekoľko 
produktov, započíta sa ako jeden podnik. V prípade projektov 
spolupráce tento ukazovateľ berie do úvahy všetky zúčastnené podniky. 
Produkt môže byť hmotný aj nehmotný, t.j. môže ísť o výrobok alebo 
službu. 
V prípade, že podnikateľský subjekt vyvíja produkt, ktorý je "nový pre 
trh", v dôsledku projektu, vykáže sa hodnota „1“, ináč sa vykáže 
hodnota „0“. 

 

Počet prihlášok 
registrácie práv 
duševného vlastníctva 

Celkový počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva, ktoré 
boli podané (zaregistrované) podnikateľským subjektom v dôsledku 
realizácie projektu. 
Duševným vlastníctvom sa rozumie statok vytváraný konkrétnym 
duševným obsahom, ktorého objektívny výraz je spôsobilý byť 
predmetom spoločenských vzťahov bez toho, aby bolo treba jeho 
stelesnenie v hmotnej podobe.  
Právom duševného vlastníctva môže byť:  
• autorské právo, právo príbuzné autorskému právu a práva súvisiace  

s autorským právom 
• priemyselné práva a práva obdobné priemyselným právam6 

 

                                                        
3   Prepočet počtu pracovných miest na FTE predstavuje súčet všetkých pracovných miest s tým, že pred sčítaním musia byť tieto pracovné miesta 

prepočítané na plný pracovný úväzok, resp. na bežne zmluvne viazaný pracovný čas v organizácii (kolektívne dohodnutý, či zákonom upravený plný 
pracovný čas v danej organizácii (zväčša môže ísť o 8 alebo 7,5 hodinový pracovný čas)). 

4  a) súkromní podnikatelia a ich spoločníci, ktorí nemajú uzatvorenú pracovnú zmluvu v danej organizácii (nie sú zamestnancami); b) fyzické osoby  
v právnom vzťahu, ktoré podľa novely zákona o sociálnom poistení s účinnosťou od 1.1.2011 nadobudli postavenie zamestnanca (napr. členovia 
predstavenstva, štatutárneho orgánu, správnej a dozornej rady, kontrolnej komisie a iného správneho orgánu právnickej osoby, komanditisti 
komanditnej spoločnosti, osoby pracujúce na príkazné zmluvy a konatelia firiem) a ktoré nie sú v pracovnom pomere k organizácii. 

5  Pokiaľ je vytvorené ako sezónne pracovné miesto, musí sa sezónne opakovať jeho obsadenie. Sezónna práca je vykonávaná práca, ktorá je závislá na 
striedaní ročných období, každý rok sa opakuje a nepresahuje 8 mesiacov v kalendárnom roku (Zdroj: Zákonník práce). 

6  1. Priemyselné práva na výsledky tvorivej duševnej činnosti: a. patentové právo ( právo vynálezov ), b. právo (priemyselných) dizajnov, c. právo 
úžitkových vzorov, d. právo topografií polovodičových výrobkov, e. právo nových odrôd rastlín a nových plemien zvierat,  
2. Priemyselné práva na označenie: a. známkové právo (právo ochranných známok), b. právo označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení 
výrobkov, c. právo obchodných mien, 
3. práva obdobné priemyselným právam: a. zlepšovateľské právo ( právo zlepšovacích návrhov), b. právo nových spôsobov prevencie, diagnostiky  
a liečenia ľudí a zvierat a ochrany rastlín proti škodcom a chorobám, c. právo know-how, d. právo loga, e. právo doménových mien, f. právo na ochranu 
názvu a dobrej povesti právnickej osoby. 



 
 

 
 

VYSVETLENIE POJMOV: 

1. Projekt - investičný zámer, ktorý je garantovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
a štátneho rozpočtu Operačným programom Integrovaná infraštruktúra. 

2. Prijímateľ pomoci - malý alebo stredný podnik, ktorému bol poskytnutý úver. 

3. Monitorovacie obdobie - časť kalendárneho roka od podpisu úverovej zmluvy v prípade prvého 
monitorovacieho obdobia a následne kalendárny rok. 

4. V prípade prvého monitorovacieho obdobia prijímateľ pomoci vyplní iba údaje týkajúce sa počtov 
novovytvorených pracovných miest. V následných monitorovacích obdobiach prijímateľ pomoci vyplní 
všetky údaje podľa tabuľky v časti 2. Merateľné ukazovatele projektu.  

5. Začiatok realizácie projektu - deň účinnosti úverovej zmluvy. 
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