
Príloha 5a  6.1 Systém predfinancovania  SFR ŠF, KF a ENRF 2014 – 2020, verzia 1.0

Legenda:

Odkaz na príslušný bod v časti 6.1 a 6.2 Certifikačný orgán
Prijímateľ Certifikačný orgán v prípade vyčlenenia žiadosti o platbu zo súhrnnej žiadosti o platbu

0 0 Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán Výstup
Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán v prípade vyčlenenia časti výdavkov * príklad dodatočného číselného identifikátora
Platobná jednotka

Prijímateľ predkladá riadiacemu orgánu žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania)
elektronicky prostredníctvom ITMS a do 31. 12. 2015 aj písomne1 a 2
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Prijímateľ uhrádza nezaplatené účtovné doklady z poskytnutého predfinancovania a 
vlastných zdrojov

9

Ukončenie výkonu kontroly žiadosti o platbu riadiacim orgánom

Deklarované výdavky v žiadosti o platbu: schváli (schváli deklarované výdavky prijímateľa v plnej 
výške), schváli v zníženej sume (schváli deklarované výdavky vo výške zníženej o sumu 

neoprávnených výdavkov), alebo žiadosť o platbu zamietne)

Riadiaci orgán vykoná kontrolu žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) 
Riadiaci orgán  môže pozastaviť lehotu na výkon kontroly žiadosti o platbu11
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Etapa poskytnutia predfinancovania:

Etapa zúčtovania poskytnutého predfinancovania:

Prijímateľ predkladá riadiacemu orgánu žiadosť o platbu  (zúčtovanie predfinancovania) 
elektronicky prostredníctvom ITMS a do 31. 12. 2015 aj písomne10
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Ukončenie výkonu kontroly žiadosti o platbu riadiacim orgánom

Nárokované finančné prostriedky v žiadosti o platbu:  schváli (nárokované finančné prostriedky v plnej 
výške), schváli v zníženej sume (schváli nárokované finančné prostriedky vo výške zníženej o sumu 

neoprávnených výdavkov), alebo žiadosť o platbu zamietne

Výkon kontroly žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania)  riadiacim orgánom. 
Riadiaci orgán môže schvaľovanie žiadosti o platbu pozastaviť

8

V prípade schválenia  žiadosti o platbu platobná jednotka zahrnie sumu do nasledovnej súhrnnej 
žiadosti o platbu

Platobná jednotka vykoná predbežnú finančnú kontrolu žiadosti o platbu formou vnútornej 
administratívnej kontroly. 

Platobná jednotka žiadosť o platbu schváli alebo neschváli (5 dní).

Výstup z predbežnej finančnej kontroly a vnútronej administratívnej kontroly:  
Súhrnná žiadosť o platbu

V prípade neschválenia  platobná jednotka vracia žiadosť o platbu 
v stanovenej lehote (5 dní) v ITMS riadiacemu orgánu

14a)

Ukončenie výkonu kontroly žiadosti o platbu riadiacim orgánom

Deklarované výdavky v žiadosti o platbu: schváli (schváli deklarované výdavky prijímateľa v plnej 
výške), schváli v zníženej sume (schváli deklarované výdavky vo výške zníženej o sumu 

neoprávnených výdavkov), alebo žiadosť o platbu zamietne)

Výkon kontroly žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania)  riadiacim orgánom. 
Riadiaci orgán môže schvaľovanie  žiadosti o platbu  pozastaviť13a)
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V prípade schválenia žiadosti o platbu zadá platobné príkazy na úhradu prijímateľovi z rozpočtových výdavkov (3 dni). 

Platobná jednotka vykoná predbežnú finančnú kontrolu žiadosti o platbu formou vnútornej administratívnej kontroly. Platobná jednotka žiadosť o platbu schváli alebo neschváli (5 dni).

V prípade neschválenia  platobná jednotka vracia žiadosť o platbu v stanovenej lehote (5 dní ) v ITMS riadiacemu 
orgánu

7

Ukončenie výkonu kontroly riadiacim orgánom

Nárokované finančné prostriedky v žiadosti o platbu:  schváli v  plnej výške, schváli 
vo výške zníženej o sumu neoprávnených nárokovaných finančných prostriedkov, 
schváli vo výške zníženej o sumu nárokovaných finančných prostriedkov
vyčlenených na samostatnú kontrolu, schváli nárokované finančné prostriedky, ktoré 
boli predmetom samostatnej kontroly alebo zamietne

Riadiaci orgán vykoná kontrolu žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) 
Riadiaci orgán  môže pozastaviť lehotu na výkon kontroly žiadosti o platbu

Moment vyčlenenia nárokovaných finančných prostriedkov z predloženej žiadosti o platbu na 
samostatnú kontrolu

Ukončenie výkonu samostatnej kontroly riadiacim orgánom

Nárokované finančné prostriedky v žiadosti o platbu:  schváli v plnej výške,  vo výške 
zníženej o sumu neoprávnených nárokovaných finančných prostriedkov, schváli nárokované 
finančné prostriedky, ktoré boli predmetom samostatnej kontroly vo výške zníženej o sumu 
nárokovaných finančných prostriedkov, ktoré sú predmetom ďalšej samostatnej kontroly, 
schvaľovanie pozastaví alebo zamietne
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Výstup z kontroly žiadosť o platbu 3001:
Schválená žiadosť o platbu 300102*

Výstup z kontroly žiadosť o platbu 3001:
Schválená žiadosť o platbu 300101*

Moment vyčlenenia nárokovaných finančných prostriedkov z už vyčlenenej časti 
nárokovaných finančných prostriedkov na samostatnú kontrolu

Výstup z kontroly žiadosť o platbu 3001:
Schválená žiadosť o platbu 300103*

Samostatná kontrola je ukončená pred
alebo súčasne s kontolou žiadosti o 

platbu

Samostatná kontrola je ukončená po
kontrole žiadosti o platbu
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6a)

6b)

Ukončenie výkonu samostatnej kontroly riadiacim orgánom

Nárokované finančné prostriedky v žiadosti o platbu:  schváli v plnej výške,  vo výške zníženej 
o sumu neoprávnených nárokovaných finančných prostriedkov, schváli nárokované finančné 

prostriedky, ktoré boli predmetom samostatnej kontroly vo výške zníženej o sumu 
nárokovaných finančných prostriedkov, ktoré sú predmetom ďalšej samostatnej kontroly, 

schvaľovanie pozastaví alebo zamietne

6

Samostatná kontrola je ukončená pred
alebo súčasne s kontrolou žiadosti o 

platbu

Samostatná kontrola je ukončená po
kontrole žiadosti o platbu6a) 6b)

2
5

 d
n

í
1

0
 d

n
í

Výstup z predbežnej finančnej kontroly vykonanej formou vnútronej 
administratívnej kontroly:  Súhrnná žiadosť o platbu

V prípade schválenia  žiadosti o platbu zadá platobné príkazy na úhradu prijímateľovi z rozpočtových 

Platobná jednotka vykoná predbežnú finančnú kontrolu žiadosti o platbu formou vnútornej 
administratívnej kontroly. Platobná jednotka žiadosť o platbu schváli alebo neschváli.  (5 dni)

7

V prípade neschválenia  platobná jednotka 
vracia žiadosť o platbu v stanovenej lehote (5 

dní) v ITMS riadiacemu orgánu
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Výstup z predbežnej finančnej kontroly vykonanej 
formou vnútronej administratívnej kontroly:  

Súhrnná žiadosť o platbu

Platobná jednotka vykoná predbežnú finančnú kontrolu žiadosti o platbu formou vnútornej 
administratívnej kontroly. 

Platobná jednotka žiadosť o platbu schváli alebo neschváli (5 dní).

V prípade schválenia  žiadosti o platbu platobná jednotka zahrnie sumu do nasledovnej 
súhrnnej žiadosti o platbu

V prípade neschválenia  platobná jednotka vracia 
žiadosť o platbu v stanovenej lehote (5 dní) 

v ITMS riadiacemu orgánu

14a)

Upozornenie: V prípade, ak riadiaci orgán pozastaví žiadosť o platbu v zmysle čl. 132, 
nariadenia EP a Rady (EÚ) 1303/2013, dochádza k pozastaveniu lehoty na spracovanie žiadosti 
o platbu. Počas pozastavenia  sú lehoty schvaľovacieho procesu prerušené až do doby 
ukončenia pozastavenia, po ktorom príslušný subjekt prijme ďalší postup zodpovedajúci 
dôvodom ukončenia pozastavenia

Upozornenie: V prípade, ak riadiaci orgán pozastaví žiadosť o platbu v zmysle čl. 132, nariadenia EP a Rady (EÚ) 1303/2013, dochádza k pozastaveniu lehoty na spracovanie žiadosti o platbu. Počas pozastavenia  sú 
lehoty schvaľovacieho procesu prerušené až do doby ukončenia pozastavenia, po ktorom príslušný subjekt prijme ďalší postup zodpovedajúci dôvodom ukončenia pozastavenia

Upozornenie: V prípade, ak riadiaci orgán pozastaví 
žiadosť o platbu v zmysle čl. 132, nariadenia EP a Rady 
(EÚ) 1303/2013, dochádza k pozastaveniu lehoty na 
spracovanie žiadosti o platbu. Počas pozastavenia  sú 
lehoty schvaľovacieho procesu prerušené až do doby 
ukončenia pozastavenia, po ktorom príslušný subjekt 
prijme ďalší postup zodpovedajúci dôvodom ukončenia 
pozastavenia

Upozornenie: V prípade, ak riadiaci orgán 
pozastaví žiadosť o platbu v zmysle čl. 132, 
nariadenia EP a Rady (EÚ) 1303/2013, 
dochádza k pozastaveniu lehoty na 
spracovanie žiadosti o platbu. Počas 
pozastavenia  sú lehoty schvaľovacieho 
procesu prerušené až do doby ukončenia 
pozastavenia, po ktorom príslušný subjekt 
prijme ďalší postup zodpovedajúci dôvodom 
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Príloha 5a  6.1 Systém predfinancovania  SFR ŠF, KF a ENRF 2014 – 2020, verzia 1.0

Certifikačný orgán informuje  platobnú jednotku a v závislosti o zostatku na mimorozpočtovom účte prevádza prostriedky EÚ prostredníctvom štátnej pokladnice na príslušný prijímový účet Platobnej jednotky zriadený v Štátnej pokladnici

Certifikačný orgán vykoná overenie súhrnnej žiadosti o platbu (10 dní)
(administratívne, prípadne certifikačné overovanie)

Je overenie žiadosti o platbu zaradenej do súhrnnej 
žiadosti o platbu ukončené v stanovenej lehote 10 

pracovných dní?

Boli zistené nedostatky, ktoré 
majú vplyv na výšku a/alebo 
oprávnenosť výdavkov?

ÁNO NIE

A16

Platobná jednotka zahrnie žiadosť o platbu najneskôr nasledujúci pracovný deň, resp. podľa 
postupov a termínov stanovených certifikačným orgánom do mimoriadnej súhrnnej žiadosti 
o platbu, ktorú predkladá certifikačnému orgánu najneskôr nasledujúci pracovný deň po jej 

zostavení

Certifikačný orgán  administratívne overí mimoriadnu súhrnnú žiadosť o platbu

Ukončenie administratívneho overenia mimoriadnej  súhrnnej žiadosti o platbu 
(schválenie, neschválenie)

14d)

Prijatie žiadosti o platbu z certifikačného orgánu

B16

Žiadosť o platbu, v rámci ktorej boli 
zistené nedostatky, ktoré majú vplyv na 
výšku a / alebo oprávnenosť výdavkov 

certifikačný orgán vráti platobnej 
jednotke.

Týkajú sa nedostatky riadiaceho
orgánu?

ÁNO NIE

Platobná jednotka odstráni zistené nedostatky na svojej úrovni a najneskôr nasledujúci 
pracovný deň, resp. podľa postupov a termínov stanovených certifikačným orgánom, zahrnie 

predmetnú žiadosť o platbu do mimoriadnej súhrnnej žiadosti o platbu, ktorú predkladá 
certifikačnému orgánu najneskôr nasledujúci pracovný deň po jej zostavení. 

Platobná jednotka najneskôr nasledujúci pracovný deň po 
prijatí žiadosti o platbu vracia žiadosť o platbu riadiacemu 

orgánu

Výkon kontroly žiadosti o platbu (zúčtovanie 
predfinancovania)  riadiacim orgánom. 

13b)
Ukončenie výkonu kontroly žiadosti o platbu riadiacim 

orgánom

Deklarované výdavky v žiadosti o platbu: schváli (schváli 
deklarované výdavky prijímateľa v plnej výške), schváli 
v zníženej sume (schváli deklarované výdavky vo výške 

zníženej o sumu neoprávnených výdavkov), alebo žiadosť 
o platbu zamietne)

14c)

A15

14c) i.

B15

Ukončenie overenia súhrnnej žiadosti o platbu

Súhrnnú žiadosť o platbu: schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške o sumu 
žiadosti o platbu, v ktorej boli v rámci overovania zistené nedostatky, schváli 
v zníženej výške o sumu žiadosti o platbu, ktorá je predmetom overovania, 

schvaľovanie pozastaví alebo neschváli. 

ÁNONIE

A17 

Boli v overovanej žiadosti 
identifikované nedostatky?

Certifikačný orgán vráti žiadosť o platbu, v ktorej 
boli zistené nedostatky platobnej jednotke

ÁNO

A19

Certifikačný orgán do 15 pracovných dní od prijatia 
súhrnnej žiadosti o platbu ukončí overovanie žiadosti 

o platbu zo súhrnnej žiadosti o platbu, ktorá bola 
schválená v zníženej výške.

Certifikačný orgán informuje platobnú jednotku 
o záveroch certifikačného overovania

NIE

14c)

B17

14c) ii.

Upozornenie: V prípade, ak riadiaci orgán pozastaví žiadosť o platbu 
v zmysle čl. 132, nariadenia EP a Rady (EÚ) 1303/2013, dochádza k 
pozastaveniu lehoty na spracovanie žiadosti o platbu. Počas 
pozastavenia  sú lehoty schvaľovacieho procesu prerušené až do 
doby ukončenia pozastavenia, po ktorom príslušný subjekt prijme 
ďalší postup zodpovedajúci dôvodom ukončenia pozastavenia
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A16a)

A16b)

A18

Platobná jednotka vykoná predbežnú finančnú kontrolu žiadosti o 
platbu formou vnútornej administratívnej kontroly. 

Platobná jednotka žiadosť o platbu schváli alebo neschváli (3 

V prípade schválenia  žiadosti o platbu platobná jednotka zahrnie 
sumu do mimoriadnej súhrnnej žiadosti o platbu

V prípade neschválenia  platobná jednotka vracia 
žiadosť o platbu v stanovenej lehote (3 dní) v ITMS 

riadiacemu orgánu
14b)

Výstup z predbežnej finančnej kontroly vykonanej formou vnútornej 
administratívnej kontroly:  Mimoriadna súhrnná žiadosť o platbu
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Príloha 5b  6.3 Systém zálohových platieb SFR ŠF, KF a ENRF 2014 – 2020, verzia 1.0

Legenda:

Odkaz na príslušný bod v časti 6.3 a 6.4
Prijímateľ

0 0 Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán
Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán v prípade vyčlenenia časti výdavkov 
Platobná jednotka
Certifikačný orgán
Certifikačný orgán v prípade vyčlenenia žiadosti o platbu zo súhrnnej žiadosti o platbu
Výstup

* príklad dodatočného číselného identifikátora

Prijímateľ po začatí realizácie projektu predkladá žiadosť o platbu  (poskytnutie zálohovej 
platby) riadiacemu orgánu elektronicky prostredníctvom ITMS a do 31. 12. 2015 aj písomne1 a 2
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Etapa poskytnutia zálohovej platby:

Etapa zúčtovania poskytnutej zálohovej platby:

Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať.

Prijímateľ predkladá riadiacemu orgánu žiadosť o platbu  (zúčtovanie zálohovej platby) 
elektronicky prostredníctvom ITMS a do 31. 12. 2015 aj písomne
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Upozornenie: V prípade, ak RO pozastaví ŽoP
v zmysle čl. 132, nariadenia EP a Rady (EÚ) 
1303/2013, dochádza k pozastaveniu lehoty 
na spracovanie ŽoP. Počas pozastavenia  sú 
lehoty schvaľovacieho procesu prerušené až 
do doby ukončenia pozastavenia, po ktorom 
príslušný subjekt prijme ďalší postup 
zodpovedajúci dôvodom ukončenia 
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Ukončenie výkonu kontroly žiadosti o platbu

Nárokované finančné prostriedky v žiadosti o platbu:  schváli (schváli nárokované finančné 
prostriedky v plnej výške), schváli v zníženej sume (schváli nárokované finančné prostriedky vo 

výške zníženej o sumu neoprávnených výdavkov), alebo žiadosť o platbu zamietne

Riadiaci orgán vykoná kontrolu žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) 
Riadiaci orgán  môže pozastaviť lehotu na výkon kontroly žiadosti o platbu

Upozornenie: V prípade, ak riadiaci orgán pozastaví žiadosť o platbu v zmysle čl. 132, 
nariadenia EP a Rady (EÚ) 1303/2013, dochádza k pozastaveniu lehoty na spracovanie 
žiadosti o platbu. Počas pozastavenia  sú lehoty schvaľovacieho procesu prerušené až do 
doby ukončenia pozastavenia, po ktorom príslušný subjekt prijme ďalší postup 
zodpovedajúci dôvodom ukončenia pozastavenia

3

4

V prípade schválenia  žiadosti o platbu zadá platobné príkazy na úhradu prijímateľovi z 
rozpočtových výdavkov (3 dni). 

Platobná jednotka vykoná predbežnú finančnú kontrolu žiadosti o platbu formou vnútornej 
administratívnej kontroly. Platobná jednotka žiadosť o platbu schváli alebo neschváli (5 dni).

V prípade neschválenia  platobná 
jednotka vracia žiadosť o platbu 

v stanovenej lehote (5 dní ) v ITMS 
riadiacemu orgánu

Ukončenie výkonu kontroly žiadosti o platbu riadiacim orgánom

Nárokované finančné prostriedky v žiadosti o platbu:  schváli (schváli nárokované finančné prostriedky 
v plnej výške), schváli v zníženej sume (schváli nárokované finančné prostriedky vo výške zníženej o sumu 

neoprávnených výdavkov), alebo žiadosť o platbu zamietne

Výkon kontroly žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby)  riadiacim orgánom. 
Riadiaci orgán môže schvaľovanie žiadosti o platbu pozastaviť

V prípade schválenia  žiadosti o platbu zadá platobné príkazy na úhradu prijímateľovi z rozpočtových 

Platobná jednotka vykoná predbežnú finančnú kontrolu žiadosti o platbu formou vnútornej 
administratívnej kontroly. Platobná jednotka žiadosť o platbu schváli alebo neschváli.  (5 dni)

V prípade neschválenia  platobná jednotka 
vracia žiadosť o platbu v stanovenej lehote (5 

dní ) v ITMS riadiacemu orgánu

Moment vyčlenenia deklarovaných výdavkov z predloženej žiadosti o platbu na samostatnú 
kontrolu

Ukončenie výkonu samostatnej kontroly riadiacim orgánom

Deklarované výdavky v žiadosti o platbu: schváli deklarované výdavky, ktoré boli 
predmetom samostatnej kontroly vo výške zníženej o sumu neoprávnených výdavkov, 
schváli deklarované výdavky, ktoré boli predmetom samostatnej kontroly vo výške 
zníženej o sumu deklarovaných výdavkov, ktoré sú predmetom ďalšej samostatnej 
kontroly, schvaľovanie pozastaví alebo zamietne

Výstup z kontroly žiadosť o platbu 2001:
Schválená žiadosť o platbu 200102*

Moment vyčlenenia deklarovaných výdavkov z už vyčlenenej časti deklarovaných 
výdavkov na samostatnú kontrolu

Výstup z kontroly žiadosť o platbu 2001:
Schválená žiadosť o platbu 200103*

Samostatná kontrola je ukončená 
pred alebo súčasne s kontolou 

žiadosti o platbu

Samostatná kontrola je ukončená po
kontrole žiadosti o platbu

Ukončenie výkonu samostatnej kontroly riadiacim orgánom

Deklarované výdavky v žiadosti o paltbu: schváli deklarované výdavky, ktoré boli 
predmetom samostatnej kontroly vo výške zníženej o sumu neoprávnených výdavkov, 

schváli deklarované výdavky, ktoré boli predmetom samostatnej kontroly vo výške zníženej 
o sumu deklarovaných výdavkov, ktoré sú predmetom ďalšej samostatnej kontroly, 

schvaľovanie pozastaví alebo zamietne

Samostatná kontrola je ukončená 
pred alebo súčasne s kontrolou 

žiadosti o platbu

Samostatná kontrola je ukončená po
kontrole žiadosti o platbu

9 9

11 11

11a)

11b)
11b)11a)

Výstup z kontroly žiadosť o platbu 2001:
Schválená žiadosť o platbu 200101*

Upozornenie: V prípade, ak riadiaci orgán pozastaví žiadosť o platbu v zmysle čl. 132, nariadenia EP a Rady (EÚ) 1303/2013, dochádza k pozastaveniu lehoty na spracovanie žiadosti o platbu. Počas
pozastavenia  sú lehoty schvaľovacieho procesu prerušené až do doby ukončenia pozastavenia, po ktorom príslušný subjekt prijme ďalší postup zodpovedajúci dôvodom ukončenia pozastavenia

Ukončenie výkonu kontroly žiadosti o platbu riadiacim orgánom

Deklarované výdavky v žiadosti o platbu: schváli (schváli deklarované výdavky prijímateľa v plnej výške), 
schváli v zníženej sume (schváli deklarované výdavky vo výške zníženej o sumu neoprávnených 

výdavkov), alebo žiadosť o platbu zamietne)

Výkon kontroly žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby)  riadiacim orgánom. 
Riadiaci orgán môže schvaľovanie žiadosti o platbu pozastaviť

12a)

13a)

13a)

Upozornenie: V prípade, ak riadiaci orgán 
pozastaví žiadosť o platbu v zmysle čl. 132, 
nariadenia EP a Rady (EÚ) 1303/2013, 
dochádza k pozastaveniu lehoty na 
spracovanie žiadosti o platbu. Počas 
pozastavenia  sú lehoty schvaľovacieho 
procesu prerušené až do doby ukončenia 
pozastavenia, po ktorom príslušný subjekt 
prijme ďalší postup zodpovedajúci dôvodom 
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Ukončenie výkonu kontroly riadiacim orgánom

Deklarované výdavky v žiadosti o platbu: schváli (schváli deklarované výdavky 
v plnej výške), schváli v zníženej sume (schváli deklarované výdavky vo výške 
zníženej o sumu neoprávnených výdavkov), schváli v zníženej sume (schváli 
deklarované výdavky bez deklarovaných výdavkov, ktoré sú predmetom 
samostatnej kontroly, resp. schváli deklarované výdavky, ktoré sú predmetom 
samostatnej kontroly v zmysle postupu podľa bodu 11b), alebo žiadosť o platbu 
zamietne

Riadiaci orgán vykoná kontrolu žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) 
Riadiaci orgán  môže pozastaviť lehotu na výkon kontroly žiadosti o platbu8

10

V prípade schválenia  žiadosti o palatbu platobná jednotka zahrnie sumu do nasledovnej súhrnnej žiadosti o platbu

Platobná jednotka vykoná predbežnú finančnú kontrolu žiadosti o platbu formou vnútornej administratívnej kontroly. Platobná jednotka žiadosť o platbu schváli alebo neschváli (5 dni).

V prípade neschválenia žiadosti o platbu platobná jednotka vracia žiadosť o platbu v stanovenej lehote (5 
dní) v ITMS riadiacemu orgánu

V prípade schválenia  žiadosti o platbu platobná jednotka zahrnie sumu do nasledovnej súhrnnej 

Platobná jednotka vykoná predbežnú finančnú kontrolu žiadosti o platbu formou vnútornej 
administratívnej kontroly. Platobná jednotka žiadosť o platbu schváli alebo neschváli.  (5 dni)

V prípade neschválenia  platobná jednotka 
vracia žiadosť o platbu v stanovenej lehote 

(5 dní) v ITMS riadiacemu orgánu

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 1.0



Príloha 5b  6.3 Systém zálohových platieb SFR ŠF, KF a ENRF 2014 – 2020, verzia 1.0

Certifikačný orgán informuje  platobnú jednotku a v závislosti o zostatku na mimorozpočtovom účte prevádza prostriedky EÚ prostredníctvom štátnej pokladnice na príslušný prijímový účet Platobnej jednotky zriadený v Štátnej pokladnici

Certifikačný orgán vykoná overenie súhrnnej žiadosti o platbu (10 dní)
(administratívne, prípadne certifikačné overovanie)

Je overenie žiadosti o platbu zaradenej do 
súhrnnej žiadosti o platbu ukončené v stanovenej 

lehote 10 pracovných dní?

Boli zistené nedostatky, ktoré 
majú vplyv na výšku a/alebo 
oprávnenosť výdavkov?

ÁNO NIE

A15

Platobná jednotka zahrnie žiadosť o platbu najneskôr nasledujúci pracovný deň, resp. 
podľa postupov a termínov stanovených certifikačným orgánom do mimoriadnej súhrnnej 
žiadosti o platbu, ktorú predkladá certifikačnému orgánu najneskôr nasledujúci pracovný 

deň po jej zostavení

Certifikačný orgán  administratívne overí mimoriadnu súhrnnú žiadosť o platbu

Ukončenie administratívneho overenia mimoriadnej  súhrnnej žiadosti o platbu 
(schválenie, neschválenie)

13d)

Prijatie žiadosti o platbu z certifikačného orgánu

B15

Žiadosť o platbu, v rámci ktorej boli 
zistené nedostatky, ktoré majú vplyv 

na výšku a / alebo oprávnenosť 
výdavkov certifikačný orgán vráti 

platobnej jednotke.

Týkajú sa nedostatky riadiaceho
orgánu?

ÁNO NIE

Platobná jednotka najneskôr nasledujúci pracovný deň po 
prijatí žiadosti o platbu vracia žiadosť o platbu riadiacemu 

orgánu

Výkon kontroly žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej 
platby)  riadiacim orgánom. 

Riadiaci orgán môže schvaľovanie  žiadosti o platbu  
pozastaviť

12b) Ukončenie výkonu kontroly žiadosti o platbu riadiacim 
orgánom

Deklarované výdavky v žiadosti o platbu: schváli (schváli 
deklarované výdavky prijímateľa v plnej výške), schváli 
v zníženej sume (schváli deklarované výdavky vo výške 

zníženej o sumu neoprávnených výdavkov), alebo žiadosť 

13c)

A14

13c) i.

B14

Ukončenie overenia súhrnnej žiadosti o platbu
Súhrnnú žiadosť o platbu: schváli v plnej výške, schváli v zníženej 

výške o sumu žiadosti o platbu, v ktorej boli v rámci overovania 
zistené nedostatky, schváli v zníženej výške o sumu žiadosti 

o platbu, ktorá je predmetom overovania, schvaľovanie pozastaví 
alebo neschváli. 

ÁNONIE

A16

Boli v overovanej žiadosti 
identifikované nedostatky?

Certifikačný orgán vráti žiadosť o platbu, v ktorej 
boli zistené nedostatky platobnej jednotke

ÁNO

A19

Certifikačný orgán do 15 pracovných dní od prijatia 
súhrnnej žiadosti o platbu ukončí overovanie 

žiadosti o platbu zo súhrnnej žiadosti o platbu, ktorá 
bola schválená v zníženej výške.

Certifikačný orgán informuje platobnú jednotku 
o záveroch certifikačného overovania

NIE

13c)

B16

13c) ii.

Upozornenie: V prípade, ak riadiaci orgán pozastaví žiadosť o 
platbu v zmysle čl. 132, nariadenia EP a Rady (EÚ) 1303/2013, 
dochádza k pozastaveniu lehoty na spracovanie žiadosti o platbu. 
Počas pozastavenia  sú lehoty schvaľovacieho procesu prerušené 
až do doby ukončenia pozastavenia, po ktorom príslušný subjekt 
prijme ďalší postup zodpovedajúci dôvodom ukončenia 

A15a)

A15b)

A17

Platobná jednotka vykoná predbežnú finančnú kontrolu žiadosti 
o platbu formou vnútornej administratívnej kontroly. 

Platobná jednotka žiadosť o platbu schváli alebo neschváli (3 

V prípade schválenia  žiadosti o platbu platobná jednotka zahrnie 
sumu do mimoriadnej súhrnnej žiadosti o platbu

V prípade neschválenia  platobná jednotka vracia 
žiadosť o platbu v stanovenej lehote (3 dní) v ITMS 

riadiacemu orgánu
13b)

Výstup z predbežnej finančnej kontroly vykonanej formou vnútornej 
administratívnej kontroly:  Mimoriadna súhrnná žiadosť o platbu
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Platobná jednotka odstráni zistené nedostatky na svojej úrovni a najneskôr nasledujúci 
pracovný deň, resp. podľa postupov a termínov stanovených certifikačným orgánom, zahrnie 

predmetnú žiadosť o platbu do mimoriadnej súhrnnej žiadosti o platbu, ktorú predkladá 
certifikačnému orgánu najneskôr nasledujúci pracovný deň po jej zostavení. 
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Príloha 5c  6. 5 Systém refundácie SFR ŠF, KF a ENRF 2014 – 2020, verzia 1.0

Legenda:

0 0 Odkaz na príslušný bod v časti 6.5 Systém refundácie
Prijímateľ
Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán
Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán v prípade vyčlenenia časti výdavkov 
Platobná jednotka
Certifikačný orgán
Certifikačný orgán v prípade vyčlenenia žiadosti o platbu zo súhrnnej žiadosti o platbu
Výstup

* príklad dodatočného číselného identifikátora ŽoP

Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu (priebežná platba) riadiacemu orgánu
elektronicky prostredníctvom ITMS a do 31. 12. 2015 aj písomne

Prijímateľuhradí výdavky z vlastných zdrojov

Platobná jednotka ihneď najneskôr však do 2 pracovných dní od schválenia súhrnnej žiadosti o platbu / mimoriadnej súhrnnej žiadosti o platbu prevádza prostriedky EÚ a ŠR prijímateľovi

1

2 a 3

p
ri

e
b

e
žn

e 1

Moment vyčlenenia deklarovaných výdavkov z predloženej žiadosti o platbu na samostatnú 
kontrolu

Ukončenie výkonu samostatnej kontroly riadiacim orgánom

Deklarované výdavky v žiadosti o platbu: schváli (schváli deklarované výdavky, ktoré boli 
predmetom samostatnej kontroly vo výške zníženej o sumu neoprávnených výdavkov), 
schváli deklarované výdavky, ktoré boli predmetom samostatnej kontroly vo výške 
zníženej o sumu deklarovaných výdavkov, ktoré sú predmetom ďalšej samostatnej 
kontroly, schvaľovanie pozastaví alebo zamietne

Výstup z kontroly žiadosť o platbu 5001:
Schválená žiadosť o platbu 500102*

Moment vyčlenenia deklarovaných výdavkov z už vyčlenenej časti deklarovaných 
výdavkov na samostatnú kontrolu

Výstup z kontroly žiadosť o platbu 5001:
Schválená žiadosť o platbu 500103*

Samostatná kontrola je ukončená pred
alebo súčasne s kontolou žiadosti o 

platbu

Samostatná kontrola je ukončená po
kontrole žiadosti o platbu

Ukončenie výkonu samostatnej kontroly riadiacim orgánom

Deklarované výdavky v žiadosti o platbu: schváli (schváli deklarované výdavky, ktoré boli 
predmetom samostatnej kontroly vo výške zníženej o sumu neoprávnených výdavkov), 

schváli deklarované výdavky, ktoré boli predmetom samostatnej kontroly vo výške zníženej 
o sumu deklarovaných výdavkov, ktoré sú predmetom ďalšej samostatnej kontroly, 

schvaľovanie pozastaví alebo zamietne

Samostatná kontrola je ukončená pred
alebo súčasne s kontrolou žiadosti o 

platbu

Samostatná kontrola je ukončená po
kontrole žiadosti o platbu

5 5

7 7

7a)

7b)
7b)7a)

Výstup z kontroly žiadosť o platbu 5001:
Schválená žiadosť o platbu 500101*

Upozornenie: V prípade, ak riadiaci orgán pozastaví žiadosť o platbu v zmysle čl. 132, nariadenia EP a Rady (EÚ) 1303/2013, dochádza k pozastaveniu lehoty na spracovanie žiadosti o platbu. Počas pozastavenia  
sú lehoty schvaľovacieho procesu prerušené až do doby ukončenia pozastavenia, po ktorom príslušný subjekt prijme ďalší postup zodpovedajúci dôvodom ukončenia pozastavenia

Ukončenie výkonu kontroly žiadosti o platbu riadiacim orgánom

Deklarované výdavky v žiadosti o platbu: schváli (schváli deklarované výdavky prijímateľa v plnej výške), 
schváli v zníženej sume (schváli deklarované výdavky vo výške zníženej o sumu neoprávnených výdavkov), 

alebo žiadosť o platbu zamietne)

Výkon kontroly žiadosti o platbu (priebežná platba)  riadiacim orgánom. 
Riadiaci orgán môže schvaľovanie žiadosti o platbu pozastaviť

8a)

V prípade schválenia  žiadosti o platbu platobná jednotka zahrnie sumu do nasledovnej súhrnnej žiadosti o platbu

Platobná jednotka vykoná predbežnú finančnú kontrolu žiadosti o platbu formou vnútornej administratívnej kontroly. Platobná jednotka žiadosť o platbu schváli alebo neschváli (5 dni).

V prípade neschválenia  platobná jednotka vracia žiadosť o platbu v stanovenej lehote (5 dní ) v ITMS riadiacemu 
orgánu

9a)

V prípade schválenia  žiadosti o platbu platobná jednotka zahrnie sumu do nasledovnej súhrnnej 

Platobná jednotka vykoná predbežnú finančnú kontrolu žiadosti o platbu formou vnútornej 
administratívnej kontroly. Platobná jednotka žiadosť o platbu schváli alebo neschváli.  (5 dni)

9a)

V prípade neschválenia  platobná jednotka 
vracia žiadosť o platbu v stanovenej lehote (5 

dní) v ITMS riadiacemu orgánu

Upozornenie: V prípade, ak riadiaci orgán 
pozastaví žiadosť o platbu v zmysle čl. 132, 
nariadenia EP a Rady (EÚ) 1303/2013, 
dochádza k pozastaveniu lehoty na 
spracovanie žiadosti o platbu. Počas 
pozastavenia  sú lehoty schvaľovacieho 
procesu prerušené až do doby ukončenia 
pozastavenia, po ktorom príslušný subjekt 
prijme ďalší postup zodpovedajúci dôvodom 

Certifikačný orgán vykoná overenie súhrnnej žiadosti o platbu (10 dní)
(administratívne, prípadne certifikačné overovanie)

Je overenie žiadosti o platbu zaradenej do súhrnnej 
žiadosti o platbu ukončené v stanovenej lehote 10 

pracovných dní?

Boli zistené nedostatky, ktoré 
majú vplyv na výšku a/alebo 
oprávnenosť výdavkov?

ÁNO NIE

A11

Platobná jednotka zahrnie žiadosť o platbu najneskôr nasledujúci pracovný deň, resp. 
podľa postupov a termínov stanovených certifikačným orgánom do mimoriadnej súhrnnej 
žiadosti o platbu, ktorú predkladá certifikačnému orgánu najneskôr nasledujúci pracovný 

deň po jej zostavení

Certifikačný orgán  administratívne overí mimoriadnu súhrnnú žiadosť o platbu

Ukončenie administratívneho overenia mimoriadnej  súhrnnej žiadosti o platbu 
(schválenie, neschválenie)

9d)

Prijatie žiadosti o platbu z certifikačného orgánu

B11

Žiadosť o platbu, v rámci ktorej boli 
zistené nedostatky, ktoré majú vplyv na 
výšku a / alebo oprávnenosť výdavkov 

certifikačný orgán vráti platobnej 
jednotke.

Týkajú sa nedostatky riadiaceho
orgánu?

ÁNO NIE

Platobná jednotka najneskôr nasledujúci pracovný deň po 
prijatí žiadosti o platbu vracia žiadosť o platbu riadiacemu 

orgánu

Výkon kontroly žiadosti o platbu (priebežná platba)  
riadiacim orgánom. 

Riadiaci orgán môže schvaľovanie  žiadosti o platbu  
pozastaviť

8b) Ukončenie výkonu kontroly žiadosti o platbu riadiacim 
orgánom

Deklarované výdavky v žiadosti o platbu: schváli (schváli 
deklarované výdavky prijímateľa v plnej výške), schváli 
v zníženej sume (schváli deklarované výdavky vo výške 

zníženej o sumu neoprávnených výdavkov), alebo žiadosť 

9c)

A10

9c) i.

B10

Ukončenie overenia súhrnnej žiadosti o platbu
Súhrnnú žiadosť o platbu: schváli v plnej výške, schváli v zníženej 

výške o sumu žiadosti o platbu, v ktorej boli v rámci overovania 
zistené nedostatky, schváli v zníženej výške o sumu žiadosti 

o platbu, ktorá je predmetom overovania, schvaľovanie pozastaví 
alebo neschváli. 

ÁNONIE

A12

Boli v overovanej žiadosti 
identifikované nedostatky?

Certifikačný orgán vráti žiadosť o platbu, v ktorej 
boli zistené nedostatky platobnej jednotke

ÁNO

Certifikačný orgán do 15 pracovných dní od prijatia 
súhrnnej žiadosti o platbu ukončí overovanie 

žiadosti o platbu zo súhrnnej žiadosti o platbu, ktorá 
bola schválená v zníženej výške.

Certifikačný orgán informuje platobnú jednotku 
o záveroch certifikačného overovania

NIE

9c)

9c) ii.

Upozornenie: V prípade, ak riadiaci orgán pozastaví žiadosť o 
platbu v zmysle čl. 132, nariadenia EP a Rady (EÚ) 1303/2013, 
dochádza k pozastaveniu lehoty na spracovanie žiadosti o platbu. 
Počas pozastavenia  sú lehoty schvaľovacieho procesu prerušené 
až do doby ukončenia pozastavenia, po ktorom príslušný subjekt 
prijme ďalší postup zodpovedajúci dôvodom ukončenia 

A11a)

A11b)

A13

Platobná jednotka vykoná predbežnú finančnú kontrolu žiadosti 
o platbu formou vnútornej administratívnej kontroly. 

Platobná jednotka žiadosť o platbu schváli alebo neschváli (3 
dní).

V prípade schválenia  žiadosti o platbu platobná jednotka zahrnie 
sumu do mimoriadnej súhrnnej žiadosti o platbu

V prípade neschválenia  platobná jednotka vracia 
žiadosť o platbu v stanovenej lehote (3 dní) v ITMS 

9b)

Výstup z predbežnej finančnej kontroly vykonanej formou vnútornej 
administratívnej kontroly:  Mimoriadna súhrnná žiadosť o platbu

Ukončenie výkonu kontroly riadiacim orgánom

Deklarované výdavky v žiadosti o platbu: schváli (schváli deklarované výdavky 
v plnej výške), schváli v zníženej sume (schváli deklarované výdavky vo výške 
zníženej o sumu neoprávnených výdavkov), schváli v zníženej sume (schváli 
deklarované výdavky bez deklarovaných výdavkov, ktoré sú predmetom 
samostatnej kontroly, resp. schváli deklarované výdavky, ktoré sú predmetom 
samostatnej kontroly v zmysle postupu podľa bodu 11b), alebo žiadosť o platbu 
zamietne

Riadiaci orgán vykoná kontrolu žiadosti o platbu (priebežná platba) 
Riadiaci orgán  môže pozastaviť lehotu na výkon kontroly žiadosti o platbu
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A15 B13

Certifikačný orgán informuje  platobnú jednotku a v závislosti o zostatku na mimorozpočtovom účte prevádza prostriedky EÚ prostredníctvom štátnej pokladnice na príslušný prijímový účet Platobnej jednotky zriadený v Štátnej pokladnici

B12A14

Platobná jednotka odstráni zistené nedostatky na svojej úrovni a najneskôr nasledujúci 
pracovný deň, resp. podľa postupov a termínov stanovených certifikačným orgánom, zahrnie 

predmetnú žiadosť o platbu do mimoriadnej súhrnnej žiadosti o platbu, ktorú predkladá 
certifikačnému orgánu najneskôr nasledujúci pracovný deň po jej zostavení. 

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 1.0


