
 
 

 

 

Stanovisko k  požiadavke predkladať pracovné výkazy z iných projektov 

financovaných z EŠIF, resp. iných programov EÚ alebo vnútroštátnych 

programov 

 

Ako zamestnanec v zmysle § 81 ods. g Zákona č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce  som 

viazaný povinnosťami ku svojmu zamestnávateľovi a realizovanému projektu, ktoré 

mi nedovoľujú poskytnúť Vám požadovaný pracovný výkaz.  

Môžete požiadať o tento pracovný výkaz môjho zamestnávateľa, ale vzhľadom na to, že aj 

on je viazaný ustanoveniami Zákona. č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj podmienkami príslušnej zmluvy o NFP,  

Vám taktiež uvedený dokument nebude môcť môj zamestnávateľ poskytnúť. 

Pokiaľ by sme Vám požadovaný dokument zaslali, porušovali by sme platnú 

legislatívu a uzatvorené dvojstranné zmluvy o NFP a pracovné zmluvy. 

 

Odôvodnenie a vysvetlenie: 

Podľa môjho názoru a dlhoročných skúseností s prácou v projektoch EŠIF, tu zo strany 

kontrolného orgánu RO IROP došlo k nesprávnemu výkladu  Príručky pre žiadateľa o 

poskytnutie nenávratného finančného príspevku  IROP 2014-2020 Prioritná os 5 Miestny 

rozvoj vedený komunitou. Konkrétne sa zrejme jedná o Prílohu č. 2a Pravidlá oprávnenosti 

výdavkov pre IROP časť 4.8.1 Osobné výdavky. 

Znenie textu tejto časti príručky však odkazuje na dokladovanie pracovných výkazov a 

pracovných výkonov realizovaných a financovaných z iných zdrojov u jedného 

zamestnávateľa - t.j. u Vás. Takouto krížovou kontrolou pracovných výkazov u jedného 

zamestnávateľa sa kontroluje, či pracovník neporušil podmienku neprekrývania sa 

pracovného času osoby pracujúcej na dvoch alebo viacerých projektoch (vrátane prípadu 

jedného projektu s viacerými pozíciami v rámci toho istého projektu alebo v prípade 

viacerých zmluvných vzťahov pre výkon práce pre projekt a mimo projektov) 

spolufinancovaných z prostriedkov EŠIF, resp. z iných programov EÚ alebo vnútroštátnych 

programov. Vždy sa jedná však o výkon prác u jedného zamestnávateľa! 

Nakoľko som bol u Vás zamestnaný výhradne iba na výkon činnosti odborného hodnotiteľa, 

neviete splniť požiadavku doloženia ďalších pracovných výkazov, nakoľko u Vás 

neexistujú.  

Vo Vašom výkaze práce odborného hodnotiteľa som uviedol, že iné výkony práce som 

realizoval u iného zamestnávateľa/ov. 



 
 

 

V prípade ak chce príslušný kontrolný orgán (kontrolór) realizovať kompletnú hĺbkovú 

krížovú kontrolu výkazníctva práce konkrétnej osoby u viacerých zamestnancov, musí 

postupovať tak, že osloví príslušný RO (SORO) s požiadavkou o doloženie pracovného 

výkazu konkrétnej osoby na danom projekte, prípadne o vyjadrenie akú činnosť má 

evidovanú v daný konkrétny deň.  Požiadaný príslušný RO (SORO) pokiaľ disponuje 

potrebnými dokladmi, tak odošle informáciu kontrolórovi. Pokiaľ touto informáciu 

príslušný RO (SORO) nedisponuje, požiada konkrétneho realizátora projektu, aby 

predložil daný dokument a následne informuje kontrolóra. 

Keďže v našom konkrétnom prípade, sa zhodou okolností jedná o ten istý RO IROP  pre 

všetky projekty uvedené vo výkaze práce, a pokiaľ chce kontrolór vykonať takúto hĺbkovú 

krížovú kontrolu viacerých zamestnávateľov,  tak musí priamo kontrolór požiadať 

môjho zamestnávateľa/ov o predloženie uvedeného pracovného výkazu. Pokiaľ by už 

zamestnávateľ/ia pracovný výkaz/y už poslali na RO IROP v rámci realizácie svojho 

projektu, je kontrolór povinný si sám tento výkaz/y skontrolovať v systéme IROP. 

Dovolím si však zásadne upozorniť, že takáto hĺbková kontrola výkazníctva práce 

medzi viacerými zamestnávateľmi sa realizuje iba výnimočne, a to v prípadoch 

podozrenia subvenčného podvodu.  

Verím, že Vy ani môj zamestnávateľ/ia sme nezadali doteraz žiadne dôvody na 

podozrenie zo subvenčného podvodu. 

 

Daná požiadavka, ktorá zásadne prekračuje rámec bežných požiadaviek kontroly 

a zároveň núti zamestnávateľa a zamestnanca porušovať platnú legislatívu a zmluvy 

zrejme vyplynula s nesprávneho výkladu znenia príručky.  

Zatiaľ bezúspešne sme žiadali pracovníkov RO IROP o trvalú nápravu vo veci 

požiadavky predkladania pracovných výkazov v rozpore s platnou legislatívou! 

 

           

 

 


