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Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov1 
 

Operačný program Výskum a inovácie  

Prioritná os 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií 

Investičná priorita 1.2 Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a 
vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpory investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej 
inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie 
prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého 
overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenia technológií 
na všeobecný účel 

Špecifický cieľ 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách 

Hlavná aktivita projektu Podpora výskumných, vývojových a inovačných aktivít (technologických a netechnologických) v podnikoch a/alebo zoskupeniach 
podnikov (najmä v klastroch). 

 

Merateľné ukazovatele projektu 

Kód Názov ukazovateľa Definícia/metóda výpočtu 
Merná 

jednotka 
Míľnik pre rok 

2018  
Cieľová hodnota 

2023 

P0283 Počet podnikov, ktoré 
dostávajú finančnú 
podporu inú ako granty 

Počet podnikov dostávajúcich finančnú podporu inú ako grant vo forme 
pôžičky, dotácie na úroky, záruky za úver, rizikového kapitálu alebo iného 
finančného nástroja. 

podniky 4 24144 

                                                           
1 Po vyhlásení vyzvania ako aj v priebehu implementácie projektu môže byť rozsah požadovaných údajov vo vzťahu k merateľným ukazovateľom a iným údajom projektu upravený (rozšírený, resp. 
zúžený) a poskytovanie týchto údajov bude prebiehať v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve o financovaní v platnom znení. 
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Zoznam iných údajov projektu2 

Kód Názov iného údaju Definícia/metóda výpočtu 
Merná 

jednotka 
Míľnik pre rok 

2018  
Cieľová hodnota 

2023 

D0275 Počet podnikov, ktoré 
dostávajú podporu s 
cieľom predstaviť 
výrobky, ktoré sú pre 
firmu nové 

Iný údaj zisťuje, či podporený podnik vyvíja produkt, ktorý je "nový pre 
firmu", v dôsledku projektu. Zahŕňa proces inovácií, ak tento proces 
prispieva k vývoju produktu. Projekty, ktorých cieľom nie je vytvorenie 
nového produktu, sa do tohto údaju nezapočítajú. Ak podnik uvádza 
niekoľko produktov, započíta sa ako jeden podnik. V prípade projektov 
spolupráce tento ukazovateľ berie do úvahy všetky zúčastnené podniky, pre 
ktorý je daný produkt nový. 

Produkt môže byť hmotný aj nehmotný, t.j. môže ísť o výrobok alebo službu. 

podniky n/a n/a 

D0244 Počet podnikov, ktoré 
dostávajú podporu 
s cieľom predstaviť 
výrobky, ktoré sú pre 
trh nové 

Iný údaj zisťuje, či podporený podnik vyvíja produkt, ktorý je "nový pre trh", 
v dôsledku projektu na ktoromkoľvek zo svojich trhov. Zahŕňa proces 
inovácií, pokiaľ tento proces prispieva k vývoju príslušného produktu. 
Projekty, ktorých cieľom nie je vytvorenie nového produktu, sa do tohto 
údaju nezapočítajú. Ak podnik uvádza na trh niekoľko produktov, započíta sa 
ako jeden podnik. V prípade projektov spolupráce tento ukazovateľ berie do 
úvahy všetky zúčastnené podniky.  

Produkt môže byť hmotný aj nehmotný, t.j. môže ísť o výrobok alebo službu. 

podniky n/a n/a 

D0273 Počet podnikov 
spolupracujúcich s 
výskumnými 
inštitúciami 

Počet podnikov, ktoré spolupracujú s výskumnými inštitúciami na VaV 
projektoch. Na projekte sa zúčastňuje aspoň jeden podnik a jedna výskumná 
inštitúcia. Podporu môže dostať jeden alebo niekoľko spolupracujúcich 
subjektov (výskumná inštitúcia alebo podnik), ale poskytnutie podpory je 
podmienené spoluprácou. Spolupráca môže byť nová alebo existujúca. 

podniky n/a n/a 

                                                           
2 Žiadateľ neuvádza vo formulári ŽoNFP iné údaje ani nestanovuje ich cieľovú hodnotu.   
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Spolupráca by mala trvať aspoň počas obdobia trvania projektu.  

Podnik: Organizácia vyrábajúca výrobky alebo služby s cieľom uspokojiť 
potreby trhu a tak dosiahnuť zisk. Na sídle podniku (na území EÚ alebo 
mimo neho) nezáleží. Ak sa podnik formálne ujme vedenia a ostatné 
subjekty sú subdodávateľmi, ale spolupracujú s výskumnou inštitúciou, 
započítajú sa všetky podniky.  

Výskumná inštitúcia: Organizácia, ktorej činnosťou je aj VaV.  

Spolupráca sa môže započítať na základe operácií alebo účastníkov. Tento 
ukazovateľ sa zameriava na podniky ako účastníkov v súlade so všeobecným 
cieľom inovácií pre zlepšenie konkurencieschopnosti. 

D0246 Počet prihlášok 
registrácie práv 
duševného vlastníctva 

Duševným vlastníctvom sa rozumie statok vytváraný konkrétnym duševným 
obsahom, ktorého objektívny výraz je spôsobilý byť predmetom 
spoločenských vzťahov bez toho, aby bolo treba jeho stelesnenie v hmotnej 
podobe.  

Právom duševného vlastníctva môže byť:  

 autorské právo, právo príbuzné autorskému právu a práva súvisiace 
s autorským právom 

 priemyselné práva a práva obdobné priemyselným právam 
1. Priemyselné práva na výsledky tvorivej duševnej činnosti: 

a. patentové právo ( právo vynálezov ), 
b. právo (priemyselných) dizajnov, 
c. právo úžitkových vzorov, 
d. právo topografií polovodičových výrobkov, 
e. právo nových odrôd rastlín a nových plemien zvierat, 

2. Priemyselné práva na označenie: 
a. známkové právo (právo ochranných známok), 
b. právo označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov, 

počet n/a n/a 
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c. právo obchodných mien, 
3. práva obdobné priemyselným právam 

a. zlepšovateľské právo ( právo zlepšovacích návrhov), 
b. právo nových spôsobov prevencie, diagnostiky a liečenia ľudí a 
zvierat a ochrany rastlín proti škodcom a chorobám, 
c. právo know-how, 
d. právo loga, 
e. právo doménových mien, 
f. právo na ochranu názvu a dobrej povesti právnickej osoby. 

D0157 Počet podporených 
nových podnikov 

Počet vytvorených podnikov dostávajúcich finančnú pomoc alebo inú 
podporu z EŠIF (napr. poradenstvo, konzultácie). Za nový podnik sa považuje 
podnik, ktorý bol vytvorený/založený v období troch rokov pred predložením 
žiadosti o NFP. Za nový podnik sa nepovažuje podnik, v prípade ktorého 
došlo iba k zmene jeho právnej formy.  

podniky n/a n/a 

D0209 Počet podporených 
spin-off podnikov 

Počet spin-off podnikov podporených prostredníctvom zrealizovaných 
projektov, pričom podnik vznikol najneskôr 3 roky pred začiatkom realizácie 
projektu, resp. 3 roky pred momentom poskytnutia pomoci cieľovým 
skupinám v rámci národného projektu. 

Spin-off podnik: Podnik, ktorý vzniká odčlenením určitej skupiny ľudí alebo 
činností od materskej organizácie za účelom komercializácie výsledkov 
výskumu a vývoja, resp. duševného vlastníctva materskej organizácie. 

počet n/a n/a 

D0210 Počet podporených 
start-up podnikov 

Počet start-up podnikov podporených prostredníctvom zrealizovaných 
projektov, pričom podnik vznikol najneskôr 3 roky pred začiatkom realizácie 
projektu, resp. 3 roky pred momentom poskytnutia pomoci cieľovým 
skupinám v rámci národného projektu. 

Start-up podnik: Mikro podnik alebo malý podnik so sídlom na území 
Slovenskej republiky, ktorý je zameraný na tvorbu inovatívneho produktu 

počet n/a n/a 
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(tovaru alebo služby). Podnik bol od jeho založenia nepretržite vlastnený 
fyzickou osobou (osobami), ktorá má viac ako 50 %-ný podiel základného 
imania alebo hlasovacích práv v podniku. 
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Operačný program Výskum a inovácie  

Prioritná os 2 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji 

Investičná priorita 2.2 Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a 
vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpory investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej 
inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie 
prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého 
overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenia technológií 
na všeobecný účel 

Špecifický cieľ 2.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v Bratislavskom kraji 

Hlavná aktivita projektu Podpora zvyšovania inovačného potenciálu podnikov v rámci BSK. 

 

Merateľné ukazovatele projektu 

Kód Názov iného údaju Definícia/metóda výpočtu 
Merná 

jednotka 
Míľnik pre rok 

2018  
Cieľová hodnota 

2023 

P0283 Počet podnikov, ktoré 
dostávajú finančnú 
podporu inú ako granty 

Počet podnikov dostávajúcich finančnú podporu inú ako grant vo forme 
pôžičky, dotácie na úroky, záruky za úver, rizikového kapitálu alebo iného 
finančného nástroja. 

podniky 1 4210 
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Zoznam iných údajov projektu3 

Kód Názov iného údaju Definícia/metóda výpočtu 
Merná 

jednotka 
Míľnik pre rok 

2018  
Cieľová hodnota 

2023 

D0275 Počet podnikov, ktoré 
dostávajú podporu s 
cieľom predstaviť 
výrobky, ktoré sú pre 
firmu nové 

Iný údaj zisťuje, či podporený podnik vyvíja produkt, ktorý je "nový pre 
firmu", v dôsledku projektu. Zahŕňa proces inovácií, ak tento proces 
prispieva k vývoju produktu. Projekty, ktorých cieľom nie je vytvorenie 
nového produktu, sa do tohto údaju nezapočítajú. Ak podnik uvádza 
niekoľko produktov, započíta sa ako jeden podnik. V prípade projektov 
spolupráce tento ukazovateľ berie do úvahy všetky zúčastnené podniky, pre 
ktorý je daný produkt nový. 

Produkt môže byť hmotný aj nehmotný, t.j. môže ísť o výrobok alebo službu. 

podniky n/a n/a 

D0244 Počet podnikov, ktoré 
dostávajú podporu 
s cieľom predstaviť 
výrobky, ktoré sú pre 
trh nové 

Iný údaj zisťuje, či podporený podnik vyvíja produkt, ktorý je "nový pre trh", 
v dôsledku projektu na ktoromkoľvek zo svojich trhov. Zahŕňa proces 
inovácií, pokiaľ tento proces prispieva k vývoju príslušného produktu. 
Projekty, ktorých cieľom nie je vytvorenie nového produktu, sa do tohto 
údaju nezapočítajú. Ak podnik uvádza na trh niekoľko produktov, započíta sa 
ako jeden podnik. V prípade projektov spolupráce tento ukazovateľ berie do 
úvahy všetky zúčastnené podniky.  

Produkt môže byť hmotný aj nehmotný, t.j. môže ísť o výrobok alebo službu. 

podniky n/a n/a 

D0273 Počet podnikov 
spolupracujúcich s 
výskumnými 
inštitúciami 

Počet podnikov, ktoré spolupracujú s výskumnými inštitúciami na VaV 
projektoch. Na projekte sa zúčastňuje aspoň jeden podnik a jedna výskumná 
inštitúcia. Podporu môže dostať jeden alebo niekoľko spolupracujúcich 
subjektov (výskumná inštitúcia alebo podnik), ale poskytnutie podpory je 
podmienené spoluprácou. Spolupráca môže byť nová alebo existujúca. 

podniky n/a n/a 

                                                           
3 Žiadateľ neuvádza vo formulári ŽoNFP iné údaje ani nestanovuje ich cieľovú hodnotu.   
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Spolupráca by mala trvať aspoň počas obdobia trvania projektu.  

Podnik: Organizácia vyrábajúca výrobky alebo služby s cieľom uspokojiť 
potreby trhu a tak dosiahnuť zisk. Na sídle podniku (na území EÚ alebo mimo 
neho) nezáleží. Ak sa podnik formálne ujme vedenia a ostatné subjekty sú 
subdodávateľmi, ale spolupracujú s výskumnou inštitúciou, započítajú sa 
všetky podniky.  

Výskumná inštitúcia: Organizácia, ktorej činnosťou je aj VaV.  

Spolupráca sa môže započítať na základe operácií alebo účastníkov. Tento 
ukazovateľ sa zameriava na podniky ako účastníkov v súlade so všeobecným 
cieľom inovácií pre zlepšenie konkurencieschopnosti. 

D0246 Počet prihlášok 
registrácie práv 
duševného vlastníctva 

Duševným vlastníctvom sa rozumie statok vytváraný konkrétnym duševným 
obsahom, ktorého objektívny výraz je spôsobilý byť predmetom 
spoločenských vzťahov bez toho, aby bolo treba jeho stelesnenie v hmotnej 
podobe.  

Právom duševného vlastníctva môže byť:  

 autorské právo, právo príbuzné autorskému právu a práva súvisiace 
s autorským právom 

 priemyselné práva a práva obdobné priemyselným právam 
1. Priemyselné práva na výsledky tvorivej duševnej činnosti: 

a. patentové právo ( právo vynálezov ), 
b. právo (priemyselných) dizajnov, 
c. právo úžitkových vzorov, 
d. právo topografií polovodičových výrobkov, 
e. právo nových odrôd rastlín a nových plemien zvierat, 

2. Priemyselné práva na označenie: 
a. známkové právo (právo ochranných známok), 
b. právo označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov, 

počet n/a n/a 
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c. právo obchodných mien, 
3. práva obdobné priemyselným právam 

a. zlepšovateľské právo ( právo zlepšovacích návrhov), 
b. právo nových spôsobov prevencie, diagnostiky a liečenia ľudí a 
zvierat a ochrany rastlín proti škodcom a chorobám, 
c. právo know-how, 
d. právo loga, 
e. právo doménových mien, 
f. právo na ochranu názvu a dobrej povesti právnickej osoby. 

D0157 Počet podporených 
nových podnikov 

Počet vytvorených podnikov dostávajúcich finančnú pomoc alebo inú 
podporu z EŠIF (napr. poradenstvo, konzultácie). Za nový podnik sa považuje 
podnik, ktorý bol vytvorený/založený v období troch rokov pred predložením 
žiadosti o NFP. Za nový podnik sa nepovažuje podnik, v prípade ktorého 
došlo iba k zmene jeho právnej formy.  

podniky n/a n/a 

D0209 Počet podporených 
spin-off podnikov 

Počet spin-off podnikov podporených prostredníctvom zrealizovaných 
projektov, pričom podnik vznikol najneskôr 3 roky pred začiatkom realizácie 
projektu, resp. 3 roky pred momentom poskytnutia pomoci cieľovým 
skupinám v rámci národného projektu. 

Spin-off podnik: Podnik, ktorý vzniká odčlenením určitej skupiny ľudí alebo 
činností od materskej organizácie za účelom komercializácie výsledkov 
výskumu a vývoja, resp. duševného vlastníctva materskej organizácie. 

počet n/a n/a 

D0210 Počet podporených 
start-up podnikov 

Počet start-up podnikov podporených prostredníctvom zrealizovaných 
projektov, pričom podnik vznikol najneskôr 3 roky pred začiatkom realizácie 
projektu, resp. 3 roky pred momentom poskytnutia pomoci cieľovým 
skupinám v rámci národného projektu. 

Start-up podnik: Mikro podnik alebo malý podnik so sídlom na území 
Slovenskej republiky, ktorý je zameraný na tvorbu inovatívneho produktu 

počet n/a n/a 
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(tovaru alebo služby). Podnik bol od jeho založenia nepretržite vlastnený 
fyzickou osobou (osobami), ktorá má viac ako 50 %-ný podiel základného 
imania alebo hlasovacích práv v podniku. 

 


