
 

Často kladené otázky 

 
 
 

 
 
 
V ktorých mestách sú konzultačné centrá? 
Konzultačné centrá nájdete v týchto mestách: Bratislava, Nitra, Žilina, Banská 
Bystrica, Košice. 
 
Kedy sú konzultačné centrá otvorené? 
Konzultačné centrá sú otvorené každý pracovný deň od 9:00 – 15:00 h. Odporúčame 
sa vopred dohodnúť na stretnutí s konzultantom na príslušnej pobočke. 
 
Je možné dohodnúť si stretnutie aj mimo konzultačného centra? 
Áno, stretnutie je možné aj mimo konzultačného centra.  
 
Aké poradenstvo poskytujú zamestnanci konzultačného centra? 
V každom konzultačnom centre sú odborní konzultanti, ktorí ochotne poskytnú 
administratívnu podporu a pomoc pre žiadateľov o inovačné poukážky, budú Vašou 
podporou počas celého procesu od podania žiadosti o inovačnú poukážku až po 
ukončenie inovačného projektu. 
 
Pre koho je určené poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom inovačných 
poukážok? 
Poskytnutie pomoci formou inovačných poukážok je určené pre fyzické alebo 
právnické osoby, ktoré majú sídlo podnikania na území SR okrem územia BBSK 
a vykonávajú podnikateľskú činnosť aspoň 12 mesiacov.  
 
Aký má žiadateľ/prijímateľ časový horizont na zrealizovanie inovačného projektu? 
Prijímateľ je povinný zrealizovať inovačný projekt v spolupráci s oprávneným 
riešiteľom v súlade s opisom inovačného projektu definovanom v schválenej žiadosti 
o inovačnú poukážku do 3 mesiacov od vystavenia inovačnej poukážky.  
 
Akým spôsobom a v akom čase musí byť urobený cenový prieskum? 
Žiadateľ realizuje cenový prieskum pred samotným predložením žiadosti o inovačnú 
poukážku. Žiadateľ musí v rovnakom čase osloviť minimálne 3 potenciálnych 
riešiteľov, ktorí sú oprávnení poskytovať službu/dielo definované v OIP, ktorým zašle 
opis inovačného projektu a zadá rovnaký termín na predloženie návrhu cenovej 
ponuky (minimálna lehota je 5 pracovných dní od zaslania e-mailu).  
 
Kto je považovaný za oprávneného riešiteľa? 
Oprávnený riešiteľ musí byť zapísaný v zozname oprávnených riešiteľov 
zverejnených na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR 
https://www.inovujme.sk/sk/podniky.  
Riešiteľ sa môže zapísať do zoznamu OR na Otvorenej výzvy na predkladanie 
žiadostí o zaradenie do Zoznamu oprávnených riešiteľov inovačných projektov 
v rámci NP ZIVSE zverejnenej na webovom sídle 



 

https://www.inovujme.sk/sk/podniky. Registrácia a inštrukcie k zápisu do Zoznamu 
OR sú zverejnené na webovom sídle https://www.inowa.siea.sk/.  
 
Čo sú oprávnené aktivity inovačného projektu? 
Oprávnené aktivity: 
- poradenské služby zamerané na akceleráciu inovácií, 
- služby spojené s výskumom a vývojom. 
Bližšiu špecifikáciu jednotlivých oprávnených aktivít nájdete v Príručke pre 
žiadateľa/prijímateľa. 
 
Môže byť riešiteľ projektu (firma v databáze MH ) aj firma mladšia ako 12 mesiacov? 
Nie, nemôže. Od začiatku podnikania oprávneného riešiteľa ku dňu podania Žiadosti 
o zaradenie do zoznamu oprávnených riešiteľov musí uplynúť viac ako 12 mesiacov 
a zároveň činnosti, ktoré vie riešiteľ realizovať v rámci inovačných projektov, musia 
byť zapísané v obchodnom registri SR, resp. živnostenskom registri SR minimálne 6 
mesiacov pred dátumom odoslania žiadosti pre zaradenie do zoznamu oprávnených 
riešiteľov.  
 
Kto zaplatí 85 % ? Pôjde to cez firmu – žiadateľa? 
Na základe vystavenej inovačnej poukážky (IP) prijímateľ realizuje inovačný projekt 
po dobu maximálne 3 mesiace od vystavenia IP a predloží žiadosť o preplatenie IP 
(ŽoPIP), v rámci ktorej predkladá aj nehradenú faktúru oprávneného riešiteľa. SIEA 
po overení ŽoPIP a jej príloh vydá oznámenie o schválaní/neschálení ŽoPIP 
a prevedie prijímateľovi finančné prostriedky vo výške IP, ktorej výška je stanovená 
v zmluve IP na bankový účet prijímateľa. Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 
pracovných dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov poskytnutého 
predfinancovania od SIEA na jeho účet previesť tieto finančné prostriedky od SIEA 
a finančné prostriedky z vlastných zdrojov oprávnenému riešiteľovi na úhradu 
nezaplatenej faktúry OR. 
 
Ak sme pobočkou zahraničnej firmy, môžeme byť žiadateľom? 
V rámci výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 
ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 
pričom jednou z podmienok je, že sú registrované na Slovensku a sídlo alebo 
prevádzku musia mať v Banskobystrickom samosprávnom kraji. 
 
Kedy musím zaplatiť 15 %? 
Po ukončení inovačného projektu a predložení žiadosti o preplatenie inovačnej 
poukážky, v rámci ktorej predkladá aj neuhradenú faktúru oprávneného riešiteľa, a 
následnom preplatení ŽoPIP SIEA, je prijímateľ povinný najneskôr do 5 pracovných 
dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov poskytnutého predfinancovania od 
SIEA na jeho účet previesť tieto finančné prostriedky od SIEA a finančné prostriedky 
z vlastných zdrojov oprávnenému riešiteľovi na úhradu nezaplatenej faktúry 
oprávneného riešiteľa. 
 
 
 

 


