
Aký je rozdiel v definícii slovenského špičkového výskumníka, navrátivšieho slovenského špičkového výskumníka zo 

zahraničia a zahraničného výskumníka aj vo vzťahu k hodnotiacim kritériám a vo vzťahu k merateľným ukazovateľom vo 

výzvach na podporu VaV kapacít – pomôcka k vzorovému projektu 
 

Charakteristika Slovenský špičkový výskumník 
Navrátivší slovenský výskumník zo 

zahraničia 
Zahraničný výskumník 

Časová 

relevantnosť 

posudzovania 

kvalitatívnych 

parametrov 

výskumníka 

n/a 
2 roky pred dátumom vyhlásenia 

výzvy 

podľa znenia „Podmienky časovej oprávnenosti výdavkov,“ 

konkrétne priamych výdavkov projektu t. j. dňom vyhlásenia 

výzvy 

Minimálne 

obdobie 

pôsobenia 

mimo SR 

v rámci VaV 

nerelevantné 
4 roky, ktoré výskumník preukazuje 

CV 

V prípade, že zahraničný výskumník má aj občianstvo SR (mimo 

zahraničného občianstva) a pôsobil v zahraničí najmenej 

10 rokov od dátumu vyhlásenia výzvy, je potrebné túto 

skutočnosť preukázať CV. 

Občianstvo SR iné občianstvo ako SR 

Miesto pobytu 

počas 

realizácie VaV 

aktivít projektu 

SR, alebo členské štáty EÚ pri uplatňovaní 49% flexibility 

Kvalitatívne 

parametre 

Doména inteligentnej 

špecializácie 

 

publikácie citácie H 

index 

Slovenský špičkový výskumník 

Dopravné prostriedky pre 

21. storočie 
19 150 5 

Priemysel pre 21. storočie 19 150 5 

Digitálne Slovensko 

a kreatívny priemysel 
18 85 4 

Doména inteligentnej 

špecializácie 

 

publikácie citácie H 

index 

Zahraničný špičkový výskumník 

Dopravné prostriedky pre 

21. storočie 
38 300 11 

Priemysel pre 21. storočie 38 300 11 

Digitálne Slovensko 

a kreatívny priemysel 
36 170 8 
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Zdravie obyvateľstva 

a zdravotnícke technológie 
19 375 8 

Zdravé potraviny a životné 

prostredie 
19 300 8 

V prípade, že posudzovaný výskumník nesplnil vyššie uvedené kritériá, je následne 

posudzovaný podľa nasledovných aspektov, ktorými sa deklaruje jeho špičkovosť: 

 A/Alebo slovenský výskumník absolvoval minimálne 4 ročný pracovný 

pobyt v nadnárodných organizáciách (OSN, FAO, JRC, CERN) – napr. vo 

funkcii národného experta, vedecko výskumného pracovníka. 

 Alebo slovenský výskumník je členom predsedníctva v zahraničných 

akademických spoločnostiach, alebo rozhodovacích orgánov 

medzinárodných platforiem a expertných skupín EK, OSN, FAO. 

 Alebo slovenský výskumník je koordinátor zahraničného vedecko-

technického parku. 

Pri stanovovaní špičkovosti výskumníka pôsobiaceho v rámci podnikateľského 

subjektu (alebo v rámci výskumu bez ohľadu na súkromný/verejný charakter VaV 

organizácie) je potrebné splniť najmenej jednu z uvedených podmienok: 

• výskumník bol podávateľom (inventorom) stále aktívnej patentovej 

žiadosti (národnej, medzinárodnej), pri ktorej je potvrdená platba 

prihlasovacieho a rešeršného poplatku (filing and search fees) alebo 

excelentný (špičkový) pracovník je podávateľom (inventorom) udeleného 

patentu (národného, regionálneho: napr. európskeho) a/alebo 

• výskumník preukázateľne pôsobil minimálne počas obdobia 4 rokov 

v rámci špičkového vedeckého tímu, ktorého minimálne jeden člen spĺňa: 

o podmienky špičkovosti výskumníka pôsobiaceho v rámci 

výskumno- vývojovej inštitúcie (t. j. publikačná produktivita, počet 

citácií, H-index), a/alebo 

o Podmienku byť podávateľom (inventorom) stále aktívnej 

patentovej žiadosti (národnej, medzinárodnej), pri ktorej je 

potvrdená platba prihlasovacieho a rešeršného poplatku (filing 

and search fees) alebo excelentný (špičkový) pracovník je 

podávateľom (inventorom) udeleného patentu (národného, 

regionálneho: napr. európskeho).1 

Zdravie obyvateľstva 

a zdravotnícke 

technológie 

38 750 15 

Zdravé potraviny a životné 

prostredie 
38 600 15 

V prípade, že posudzovaný výskumník nesplnil vyššie uvedené 

kritériá, je následne posudzovaný podľa nasledovných aspektov, 

ktorými sa deklaruje jeho špičkovosť: 

 Alebo zahraničný výskumník je členom predsedníctva 

v zahraničných akademických spoločnostiach, alebo 

rozhodovacích orgánov medzinárodných platforiem 

a expertných skupín EK, OSN, FAO. 

 Alebo zahraničný výskumník je koordinátor zahraničného 

vedecko-technického parku. 

Pri stanovovaní špičkovosti výskumníka pôsobiaceho v rámci 

podnikateľského subjektu (alebo v rámci výskumu bez ohľadu 

na súkromný/verejný charakter VaV organizácie) je potrebné 

splniť najmenej jednu z uvedených podmienok: 

• výskumník bol podávateľom (inventorom) stále aktívnej 

patentovej žiadosti (národnej, medzinárodnej), pri ktorej je 

potvrdená platba prihlasovacieho a rešeršného poplatku 

(filing and search fees) alebo excelentný (špičkový) 

pracovník je podávateľom (inventorom) udeleného 

patentu (národného, regionálneho: napr. európskeho) 

a/alebo 

• výskumník preukázateľne pôsobil minimálne počas obdobia 

4 rokov v rámci špičkového vedeckého tímu, ktorého 

minimálne jeden člen spĺňa: 

o podmienky špičkovosti výskumníka pôsobiaceho v 

rámci výskumno- vývojovej inštitúcie (t. j. publikačná 

produktivita, počet citácií, H-index), a/alebo 

Podmienku byť podávateľom (inventorom) stále aktívnej 

patentovej žiadosti (národnej, medzinárodnej), pri ktorej je 

potvrdená platba prihlasovacieho a rešeršného poplatku (filing 

                                                           
1 Zdroj: https://www.opvai.sk/media/100199/metodika-aplikácie-vybraných-pojmov_prakt-príručka_verzia_2_0.pdf  

https://www.opvai.sk/media/100199/metodika-aplikácie-vybraných-pojmov_prakt-príručka_verzia_2_0.pdf
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 and search fees) alebo excelentný (špičkový) pracovník je 

podávateľom (inventorom) udeleného patentu (národného, 

regionálneho: napr. európskeho).2 

 

Forma 

spolupráce 

počas 

realizácie 

projektu 

a v období  

udržateľnosti 

 riadny pracovný pomer 

 riadny pracovný pomer na rôzne typy úväzkov, alebo 

 dohoda o vykonaní práce, alebo 

 dohoda o pracovnej činnosti, alebo 

 alebo akákoľvek preukázateľná bezodplatná spolupráca (napr. čestná funkcia v podobe členstva vo vedeckej rade projektu, pracovnej 

skupine, výbore a pod.),  

 resp. kombinácia vyššie uvedených foriem 

Zahraničný výskumník môže byť financovaný aj zo schváleného projektu v rámci programu H2020 (napríklad ERA Chair, alebo Marie-Curie) – v takom 

prípade je potrebné ale tiež popísať jeho úlohu v realizácii výskumno-vývojových aktivitách projektu (napríklad mentor a pod.) 

Personálne 

preobsadenie 

výskumníka 

je možné, avšak je potrebné dodržať minimálny časový rozsah človekohodín pre započítanie vedca do nameranej hodnoty merateľného ukazovateľa 

Minimálny 

časový rozsah 

na realizácii 

VaV aktivít 

projektu, ktorý 

je potrebné 

dodržať pre 

získanie bodov 

v rámci 

hodnotiacich 

kritérií ako aj 

pre nenulové 

hodnoty 

merateľných 

ukazovateľov 

150 človekohodín 75 človekohodín 

Minimálny 

časový rozsah 

počas 

udržateľnosti 

projektu 

75 človekohodín 40 človekohodín 

                                                           
2 Zdroj: https://www.opvai.sk/media/100199/metodika-aplikácie-vybraných-pojmov_prakt-príručka_verzia_2_0.pdf  

https://www.opvai.sk/media/100199/metodika-aplikácie-vybraných-pojmov_prakt-príručka_verzia_2_0.pdf
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Prepojenie 

na merateľný 

ukazovateľ/ 

hodnotiace 

kritérium 

Hodnotiace kritérium:  

Súlad projektu so zásadou výskumno-

vývojovej excelentnosti (vysokej kvality 

obsahového zámeru projektu) 

P0196 Počet navrátivších slovenských 

výskumníkov zo zahraničia – definícia 

uvádza, že ide o počet špičkových 

slovenských vedcov pôsobiacich v 

zahraničí, ktorí sa rozhodli vrátiť sa do 

SR. 

 

Hodnotiace kritérium: Nemá väzbu na 

hodnotiace kritérium, ale má väzbu 

na splnenie cieľa výzvy – každý 

projekt musí byť najneskôr 3 mesiace 

po podpísaní zmluvy o NFP 

angažovaného buď navrátivšieho 

slovenského výskumníka, alebo 

zahraničného výskumníka. 

 

P0315 Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov 

v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV 

 

Hodnotiace kritérium:  

Súlad projektu so zásadou výskumno-vývojovej 

excelentnosti (vysokej kvality obsahového zámeru 

projektu) 

 

Okrem toho tu je väzba na splnenie cieľa výzvy – každý projekt 

musí byť najneskôr 3 mesiace po podpísaní zmluvy o NFP 

angažovaného buď navrátivšieho slovenského výskumníka, 

alebo zahraničného výskumníka. 

Čas plnenia 

merateľného 

ukazovateľa 

nerelevantné k poslednému dňu fyzickej realizácie aktivít projektu 

Udržateľnosť 

nameranej 

hodnoty 

merateľného 

ukazovateľa 

nerelevantné 
Zachovaná nameraná hodnota merateľného ukazovateľa ku koncu realizácie aktivít projektu počas 

celej doby udržateľnosti projektu. 

Merná 

jednotka 

FTE v rámci personálnej matice 

V zmysle hodnotiacich a výberových 

kritérií sa za jedného slovenského 

špičkového výskumníka počíta jedna 

osoba bez ohľadu na veľkosť FTE 

uvedenom v personálnej matici.  

počet (navrátivších výskumníkov) 

počet (účastí) – došlo k zmene v rámci ITMS2014+ a bude 

predmetom úpravy nasledovnej verzie Metodického pokynu 

CKO č. 17 k číselníku merateľných ukazovateľov 

 


