
           

 

 

 

 

 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie 

 

 

vydáva 

 

 

USMERNENIE č. 1 
 

k výzve na predkladanie projektových zámerov 

s kódom OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum vydania usmernenia č. 1:       10.10.2018 

Dátum účinnosti usmernenia č. 1:       10.10.2018 



 
 

2/5 

 

CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľ usmernenia 

Cieľom usmernenia č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov s kódom OPVaI-
MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01 (ďalej len „výzva“) je úprava výzvy a jej príloh v súvislosti s/so: 

- prijatím zákona č. 269/2018 Z.z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o 
zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona o verejnom 
obstarávaní“), ktorý nadobudol účinnosť dňa 26.09.2018; 

- prijatím zákona č. 270/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela zákona o Slovenskej akadémii vied“), 
ktorý nadobudol účinnosť dňa 26.09.2018; 

- zohľadnením praktických skúseností vyplývajúcich z procesu posudzovania projektov 
predložených v rámci výziev s podobným zameraním. 

 

Právny základ 

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku 
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“). 

Usmernením č. 1 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade 
s ustanovením § 17 ods. 6 zákona o príspevku z EŠIF mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza 
k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.  

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

Popis a zdôvodnenie zmeny  

Úpravy vyplývajúce z Usmernenia č. 1 boli vykonané v nasledovných dokumentoch výzvy: 

- v texte výzvy: 

 bola v rámci kapitoly 1.4 Financovanie projektu, v časti obsahujúcej ustanovenie 
o maximálnej intenzite pomoci pre výskumné organizácie zo štátneho sektoru vložená 
poznámka pod čiarou č. 6 v znení: „Vzhľadom na predpokladaný termín vzniku 
oprávnených výdavkov viažucich sa k realizácii jednotlivých projektových zámerov 
a v kontexte existujúcej právnej úpravy, t.j. § 21b ods. 4 zákona č. 133/2002 Z. z. 
o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov, konkrétne v znení zákona č. 
270/2018 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony odporúčame 
relevantným subjektom, t.j. organizáciám Slovenskej akadémie  vied, ktoré nie sú 
verejnými výskumnými inštitúciami, aplikovať v rámci prípravy rozpočtu partnera pri 
jednotlivých oprávnených výdavkoch intenzitu pomoci na úrovni maximálne 95%, t.j. 
maximálnu intenzitu pomoci platnú pre sektor verejných výskumných inštitúcií.“; 

 bola v rámci podmienky pre posúdenie projektového zámeru č. 1b. Právna forma 
oprávneného partnera pri definovaní pojmu „výskumná organizácia“ pod písm. a) bodom 
i) vložená poznámka pod čiarou č. 20 v znení: „Vrátane organizácií Slovenskej akadémie 
vied, ktoré nie sú verejnými výskumnými inštitúciami podľa nižšie uvedeného bodu b).“. 

 

Dôvodom doplnenia poznámky pod čiarou: 

- č. 20 viažucej sa k definícii pojmu „výskumná organizácia“ pod písm. a) „subjekty zo 
štátneho sektoru“ a bodom i) Slovenská akadémia vied v rámci podmienky pre posúdenie 
projektového zámeru č. 1b. Právna forma oprávneného partnera a  
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- 0,č. 6 viažucej sa k ustanoveniu o maximálnej intenzite pomoci pre výskumné organizácie 
zo štátneho sektoru v rámci kapitoly 1.4 Financovanie projektu 

bolo prijatie novely zákona o Slovenskej akadémii vied s účinnosťou od 26.09.2018. Súčasťou 
predmetnej novely je aj § 21b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia, 
z ktorého vyplýva, že:    

(1) Organizácia, ktorá do 30. júna 2018 bola štátnou rozpočtovou organizáciou a od 1. júla 
2018 sa stala verejnou výskumnou inštitúciou podľa § 21a ods. 1, ale ministerstvo ju 
nezapísalo do registra podľa § 21a ods. 3 z dôvodu nesplnenia podmienok podľa § 21a 
ods. 2 sa stáva odo dňa účinnosti tohto zákona štátnou rozpočtovou organizáciou a 
správcom majetku Slovenskej republiky, ktorý spravovala do 30. júna 2018. 

(2) Organizácia, ktorá do 30. júna 2018 bola štátnou príspevkovou organizáciou a od 1. júla 
2018 sa stala verejnou výskumnou inštitúciou podľa § 21a ods. 1, ale ministerstvo ju 
nezapísalo do registra podľa § 21a ods. 3 z dôvodu nesplnenia podmienok podľa § 21a 
ods. 2 sa stáva odo dňa účinnosti tohto zákona štátnou príspevkovou organizáciou a 
správcom majetku Slovenskej republiky, ktorý spravovala do 30. júna 2018. 

(3) Zakladacia listina organizácie uvedenej v odseku 1 alebo odseku 2 a jej ďalšie listiny, 
ktoré vydala akadémia podľa osobitného predpisu strácajú platnosť odo dňa účinnosti 
tohto zákona. 

(4) Akadémia najneskôr do 31. decembra 2018 zabezpečí všetky úkony potrebné na to, aby 
sa z organizácií podľa odsekov 1 a 2 stali verejné výskumné inštitúcie prostredníctvom 
založenia nových verejných výskumných inštitúcií postupom podľa osobitného predpisu.  

Vo väzbe na vyššie uvedené znenie § 21b novely zákona o Slovenskej akadémii vied bola do 
relevantných častí textu výzvy doplnená: 

 vysvetľujúca poznámka pod čiarou, z ktorej jednoznačne vyplýva, že výskumné 
organizácie podľa § 21b ods. 1 a 2 novely zákona o Slovenskej akadémii vied patria 
s účinnosťou od 26.09.2018 do štátneho sektoru a 

 odporúčajúca poznámka pod čiarou, ktorou, v nadväznosti na znenie § 21b ods. 4 
novely zákona o Slovenskej akadémii vied, ako aj v nadväznosti na predpokladané 
obdobie realizácie jednotlivých projektových zámerov v rámci príslušnej výzvy, odporúča 
poskytovateľ relevantným subjektom zo štátneho sektoru, t.j. organizáciám Slovenskej 
akadémie vied, ktoré nie sú verejnými výskumnými inštitúciami, aplikovať už v štádiu 
prípravy rozpočtu partnera projektového zámeru pri jednotlivých oprávnených výdavkoch 
intenzitu pomoci na úrovni maximálne 95%, t.j. maximálnu intenzitu pomoci platnú pre 
sektor verejných výskumných inštitúcií.  
 

 
- v prílohe č. 1 výzvy - Formulár projektového zámeru vrátane záväzných formulárov, vo 

formulári prílohy č. 1 projektového zámeru - Doplňujúce údaje: 
 bola doplnená časť 1.1 - personálne matice záväzného formuláru prílohy č. 1 

projektového zámeru, v rámci ktorej je potrebné popísať aktuálne a predpokladané 
odborné a administratívne kapacity, prostredníctvom ktorých bude žiadateľ/partner 
realizovať a riadiť stanovené hlavné aktivity projektového zámeru a zároveň stanoviť 
výšku oprávnených výdavkov viažucich sa k daným kapacitám; 

 boli v rámci kapitoly 3. Stanovenie výšky vybraných oprávnených výdavkov vykonané 
úpravy relevantného textu priamo nadväzujúce na doplnenie časti 1.1 - personálne 
matice do záväzného formuláru prílohy č. 1 projektového zámeru - Doplňujúce údaje.  
 
 

Dôvodom úpravy a doplnenia uvedenej prílohy výzvy bolo zohľadniť praktické skúsenosti 
vyplývajúce z procesu posudzovania projektov predložených v rámci skôr zverejnených výziev 
s podobným zameraním (výskumno - vývojové aktivity) a poskytnúť tak žiadateľom/partnerom 
možnosť predložiť požadované informácie a údaje zjednodušeným a prehľadnejším 
spôsobom. 
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- v prílohe č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa:  

 v rámci popisu prílohy č. 1 projektového zámeru - Doplňujúce údaje bolo doplnené 
ustanovenie o povinnosti žiadateľa/partnera predložiť v rámci prílohy č. 1 projektového 
zámeru - Doplňujúce údaje aj jej časť 1.1 - personálne matice.  

 

Dôvodom doplnenia uvedenej prílohy výzvy bolo premietnuť do nej vyššie uvedené doplnenie 
prílohy č. 1 výzvy - Formulár projektového zámeru vrátane záväzných formulárov, konkrétne 
doplnenie záväzného formuláru prílohy č. 1 projektového zámeru - Doplňujúce údaje o časť 
1.1 - personálne matice a zároveň upozorniť žiadateľov/partnerov na povinnosť predložiť 
predmetnú časť prílohy č. 1 projektového zámeru.  

 

- v prílohe č. 5 výzvy – Podmienky oprávnenosti výdavkov: 

 v nadväznosti na nižšie uvedené odstránenie podmienky poskytnutia príspevku č. 30 
Podmienka začatia verejného obstarávania na stanovené hlavné aktivity projektu 
z textu prílohy č. 7 výzvy - Podmienky poskytnutia príspevku pre projekty zamerané na 
podporu vzniku a činnosti technologicko - inovačných platforiem bol odstránený druhý 
odsek kapitoly 2.3 Verejné obstarávanie obsahujúci informáciu o tom, že 
žiadateľ/partner je povinný začať ku dňu predloženia žiadosti o poskytnutie NFP verejné 
obstarávania súvisiace s hlavnou aktivitou projektu „zriadenie alebo modernizácia 
výskumnej infraštruktúry“; 

 vo väzbe na novelu zákona o verejnom obstarávaní bol primerane upravený text kapitoly 
4.5 Nákup dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a zároveň z nej bola 
odstránená informácia o tom, že žiadateľ/partner je povinný začať ku dňu predloženia 
žiadosti o poskytnutie NFP verejné obstarávania súvisiace s hlavnou aktivitou projektu 
„zriadenie alebo modernizácia výskumnej infraštruktúry“. 

 

Dôvodom úpravy uvedenej prílohy výzvy bolo premietnuť do nej nižšie uvedené odstránenie 
podmienky poskytnutia príspevku č. 30 Podmienka začatia verejného obstarávania na 
stanovené hlavné aktivity projektu z prílohy č. 7 výzvy - Podmienky poskytnutia príspevku 
pre projekty zamerané na podporu vzniku a činnosti technologicko - inovačných platforiem. 

 

- v prílohe č. 7 výzvy – Podmienky poskytnutia príspevku pre projekty zamerané na podporu 
vzniku a činnosti technologicko - inovačných platforiem: 
 
 bola v rámci podmienky poskytnutia príspevku č. 1b. Právna forma oprávneného 

partnera pri definovaní pojmu „výskumná organizácia“ pod písm. a) bodom i) vložená 
poznámka pod čiarou č. 18 v znení: „Vrátane organizácií Slovenskej akadémie vied, ktoré 
nie sú verejnými výskumnými inštitúciami podľa nižšie uvedeného bodu b).“; 

 vo väzbe na novelu zákona o verejnom obstarávaní bola odstránená podmienka 
poskytnutia príspevku č. 30 Podmienka začatia verejného obstarávania na stanovené 
hlavné aktivity projektu obsahujúca povinnosť žiadateľa/partnera začať ku dňu 
predloženia žiadosti o poskytnutie NFP všetky verejné obstarávania súvisiace s hlavnou 
aktivitou projektu „zriadenie alebo modernizácia výskumnej infraštruktúry“. 

 

Dôvodom úpravy a doplnenia uvedenej prílohy výzvy bolo: 

- premietnuť do nej doplnenie poznámky pod čiarou vykonané v texte výzvy, ktoré je 
relevantné aj pre podmienku poskytnutia príspevku č. 1b. Právna forma oprávneného 
partnera v texte prílohy č. 7 výzvy a 

- reflektovať na aktuálnu zmenu legislatívy, t.j. na novelu zákona o verejnom obstarávaní 
účinnú od 26.09.2018, na základe ktorej sa spod pôsobnosti zákona o verejnom 
obstarávaní vynímajú prípady, keď verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie 
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je verejným obstarávateľom, ani obstarávateľom, časť finančných prostriedkov 
predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50% finančných 
prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb. 

Vzhľadom na uvedené, ako aj v nadväznosti na skutočnosť, že maximálna intenzita 
pomoci pre hlavnú aktivitu „zriadenie alebo modernizácia výskumnej infraštruktúry“ bola 
vo výzve stanovená na úrovni 50%, bolo ponechanie podmienky poskytnutia príspevku č. 
30 obsahujúcej povinnosť žiadateľa/partnera začať ku dňu predloženia žiadosti 
o poskytnutie NFP všetky verejné obstarávania súvisiace s hlavnou aktivitou projektu 
„zriadenie alebo modernizácia výskumnej infraštruktúry“ nerelevantné.  

Postup pre zadávanie tohto typu zákaziek (t.j. tých, v rámci ktorých verejný obstarávateľ 
poskytne osobe, ktorá nie je verejným obstarávateľom, ani obstarávateľom, časť 
finančných prostriedkov predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50% 
finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie 
služieb) bude upravený v  Príručke k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a 
národné projekty OP VaI v gescii MH SR pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 
2016, ktorá bude aktualizovaná v nadväznosti na usmernenie Centrálneho 
koordinačného orgánu. 

 

Usmernením č. 1 sa v plnom rozsahu nahrádza: 

- text výzvy; 
- príloha č. 1 výzvy - Formulár projektového zámeru vrátane záväzných formulárov, formulár 

prílohy č. 1 projektového zámeru - Doplňujúce údaje; 
- príloha  č.  2 výzvy –  Príručka pre žiadateľa; 
- príloha  č.  5 výzvy -   Podmienky oprávnenosti výdavkov; 
- príloha č. 7 výzvy - Podmienky poskytnutia príspevku pre projekty zamerané na podporu 

vzniku a činnosti technologicko - inovačných platforiem. 

 

Dokument výzvy a predmetné prílohy výzvy sú zverejnené v úplnom znení vo forme so sledovaním 
vykonaných zmien na webovom sídle www.opvai.sk. 

ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV 

Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 10. 10. 2018.  

Zmeny vykonané Usmernením č. 1 sa vzťahujú na všetky projektové zámery predložené ku dňu 
nadobudnutia účinnosti Usmernenia č. 1, ako aj na všetky projektové zámery predložené po 
nadobudnutí účinnosti Usmernenia č. 1. 

Žiadatelia, ktorí doručili projektové zámery poskytovateľovi pred nadobudnutím účinnosti 
Usmernenia č. 1 a zmeny vykonané Usmernením č. 1 majú vplyv na ich projektové zámery, 
budú vyzvaní na úpravu projektového zámeru za účelom jeho zosúladenia so zmenami 
vykonanými Usmernením č. 1.  

 

http://www.opvai.sk/

