
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Telefón Internet Bankové spojenie IČO 

+421 2/59 374 111 www.minedu.sk  SK8081800000007000065236  00164381 

                     

Stromová 1,  813 30 Bratislava 1 

sekcia štrukturálnych fondov EÚ 

odbor platieb projektov 

 

 

 

                 - podľa rozdeľovníka - 

 
 

 

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava 

 2017- 15576/52029:1 -35FO Mgr. Roman Švihorík/59374577 31.10.2017 

                                             roman.svihorik@minedu.sk 
 

Vec 

Hraničné termíny predkladania žiadostí o platbu na platobnú jednotku v roku 2017 

 

V nadväznosti na aktualizáciu č. 3.1. Usmernenia MFSR č. 2/2009-U k postupu 

financovania projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné 

hospodárstvo v súvislosti s ukončením rozpočtového roka je stanovený termín na predloženie 

poslednej Súhrnnej žiadosti o platbu v roku 2017 na Certifikačný orgán pre Operačný 

program Výskum a Inovácie a Operačný program Ľudské zdroje dňa 5.12.2017. 

 

V zmysle horeuvedeného prosím riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán o predloženie 

žiadostí o platbu typu – priebežná/zúčtovanie zálohovej platby/zúčtovanie predfinancovania 

najneskôr do 4.12.2017 (žiadosti o platbu doručené po uvedenom termíne budú zaradené do 

Súhrnnej žiadosti o platbu až v roku 2018 po otvorení rozpočtového roka 2018). 

 

Zároveň Certifikačný orgán stanovil termín pre spracovanie žiadostí o platbu typu 

predfinancovanie/zálohová platba najneskôr do 10.12.2017, preto prosím riadiaci 

orgán/sprostredkovateľský orgán o predloženie žiadostí o platbu typu – 

predfinancovanie/zálohová platba najneskôr do 8.12.2017. (žiadosti o platbu doručené po 

uvedenom termíne budú uhradené až v roku 2018 po otvorení rozpočtového roka 2018). 
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V záujme čo najvyššieho čerpania horeuvedených operačných programov, a zároveň 

minimalizácie dekomitmentu v zmysle pravidla n+3 prosím riadiaci orgán/sprostredkovateľský 

orgán o informovanie o uvedených skutočnostiach Vašich zamestnancov a hlavne prijímateľov 

nenávratného finančného príspevku. 

 

S pozdravom 

 

        v. r. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Rozdeľovník: 

 

Ing. Dagmar Hrudkayová 

poverená riadením odboru 

Odbor prierezových činností 

TU 

 

Ing. Roman Hegedüš 

riaditeľ odboru 

Odbor pre programy EFRR 

TU 

 

Mgr. Stanislav Gernic 

riaditeľ odboru  

Odbor pre programy ESF 

TU 

 

PhDr. Lenka Vavreková, PhD. 

riaditeľka sekcie 

Sekcia implementácie OP Výskum a inovácie 

Výskumná agentúra 

Sliačska 1 

831 02 Bratislava 
 

 

                 Ing. Denis Knotka 

                   riaditeľ odboru 
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