
 

 
 

 

FAQ- Často kladené otázky 
 

Výzva na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie 

RIS3 SK mimo Bratislavského kraja, kód OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05 

Výzva na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie 

RIS3 SK v Bratislavskom kraji, kód OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-05 

 

1. Môžu sa meniť partneri v II. etape v porovnaní s I. etapou 

Áno, pokiaľ bude splnená podmienka poskytnutia príspevku 2.1.12 Podmienka 

vytvorenia partnerstva: 

V rámci projektu je povinné vytvorenie partnerstva s minimálne 4 inštitúciami, pričom 

platí nasledovné: 

 s výskumnými inštitúciami, ktoré sú príjemcami (t. j. buď žiadateľmi, alebo 

partnermi) projektov univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier1 

OP Výskum a vývoj (kódy výziev: OPVaV-2012/4.2/08-RO; OPVaV-2012/2.2/08-

RO; OPVaV-2013/4.2/09-RO; OPVaV-2013/2.2/09-RO) – povinný minimálne 

1 partner (príloha výzvy č. 10 Zoznam projektov a identifikácia podporených 

subjektov z predchádzajúcej výzvy OPVaV), 

 

 s minimálne 1 slovenským podnikateľským subjektom. 

 

2. Môžu sa do výzvy zapojiť rôzne výskumné organizácie a inštitúcie? 

Oprávnenými žiadateľmi sú výlučne subjekty (prijímatelia) s projektami  

implementovanými v rámci operačného programu Výskum a vývoj, konkrétne  

v rámci výziev s kódom OPVaV-2015/1.1/03-SORO a OPVaV-2015/3.1/01-SORO. 

Ide o nadväznosť na tzv. I. etapu, pričom práve II. etapa podpory sa bude realizovať 

v rámci operačného programu Výskum a inovácie. Zoznamy prijímateľov a teda 

oprávnených žiadateľov pre tieto výzvy nájdete tu: 

http://www.asfeu.sk/uploads/media/20151231_zoznam_prijimatelov-2015-1.1-03.pdf 

http://www.asfeu.sk/uploads/media/20151231_zoznam_prijimatelov-2015-3.1-01.pdf 

 

 

                                                           
1 Univerzitné vedecké parky sú definované ako koncentrovaný priestor (územie) vo fyzickej blízkosti vysokej školy alebo 

SAV (resp. v blízkosti ich výskumných pracovísk), v ktorom sú vytvorené podmienky excelentného VaV, zabezpečujúce 

interakciu s praxou. Výskumné centrá sú menej komplexné ako univerzitný vedecký park, pričom ide o virtuálnejšie 

združenie inštitúcií, ktoré sa priamo fyzicky nenachádzajú v úplnej blízkosti jeden k druhému – ako napr. skupina 

špičkových laboratórií budovaných v konkrétnej vednej oblasti pre najlepšie výskumné inštitúcie. 

http://www.asfeu.sk/uploads/media/20151231_zoznam_prijimatelov-2015-1.1-03.pdf
http://www.asfeu.sk/uploads/media/20151231_zoznam_prijimatelov-2015-3.1-01.pdf


3. Akou formou vykazovať prácu zahraničných špičkových vedcov? 

Na akom formulári? Existuje aj jeho anglická verzia? 

Odpracovaný čas a jednotlivé činnosti špičkových vedcov bude potrebné 

skontrolovať zo strany poskytovateľa príspevku, podobne ako činnosti iných 

pracovníkov/výskumníkov, preto je ich potrebné zaznamenať a vykazovať 

cez pracovný výkaz, ktorý bude akceptovateľný aj v AJ. Za podpornú dokumentáciu 

k pracovným výkazom možno považovať napr.: 

- e-mailovú komunikáciu, z ktorej bude jasné, že ide o činnosť súvisiacu 

s projektom (odporúčame do e–mailu uvádzať jednak jasnú identifikáciu 

k projektu, napr. kód ITMS alebo názov, aktivitu a pod., a zároveň napísať 

konkrétnu činnosť súvisiacu s projektom, na ktorej špičkový vedec pracoval, 

poprípade do prílohy mailu vložiť výstup, hoci aj čiastkový), alebo 

- zápis zo zasadnutia, stretnutia, rokovania, s menovacím dekrétom v prípade 

členstva v pracovnej skupine alebo inom združení, alebo 

- samotný výstup z oprávnených činností spadajúcich pod jednotlivé aktivity 

projektu, ako napríklad vypracovaný posudok, článok, analýzu, či iný výstup 

a pod. 

Bližšie informácie ohľadom vykazovania a kontroly dokumentácie k realizácii projektu 

sú bližšie popísané v Príručke pre prijímateľa, ktorej aktuálna verzia je zverejnená 

na stránke Výskumnej agentúry v časti Prijímateľ/Dokumenty 

http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/prijimatel/dokumenty-prijimatel. 

 

4. Je základný výskum úplne vylúčený z aktivít projektu, či je možné v nejakej 

forme aj takéto aktivity plánovať?  

Typ aktivity „základný výskum“ je v rámci predmetných výziev, aj celého operačného 

programu Výskum a inovácie, neoprávnený. 

 

5. V čom sa nemôže líšiť pôvodne predkladaná príloha z I. etapy – „Plán 

modernizácie výskumno-vývojovej infraštruktúry a výskumná stratégia 

na roky 2016 – 2023“ (ďalej len „plán modernizácie“) v porovnaní 

s jej aktualizáciou predkladanou pre II. etapu projektu. 

Plán modernizácie musí byť v tematickom súlade s pôvodnou prílohou predkladanou 

v I. etape a musí obsahovať dosiahnutie rovnakých cieľov stanovených v pláne. 

V rámci aktualizácie žiadateľ zohľadňuje nové skutočnosti, ktoré nastali 

od predloženia pôvodného plánu modernizácie, ktoré vplývajú na dosiahnutie 

požadovaných cieľov projektu, vrátane aktualizácie partnerstva, pričom zároveň 

aktualizáciou plánu modernizácie žiadateľ zohľadňuje novú štruktúru formulára. 

 

 

http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/prijimatel/dokumenty-prijimatel


6. Je možné sa zapojiť do výzvy, a teda podať ŽoNFP bez predošlého zaslania 

plánu modernizácie pre posúdenie zahraničnými expertmi? 

Nie je to možné, pretože predloženie plánu modernizácie a výskumnej stratégie 

pre posúdenie zahraničnými expertmi, ako aj povinnosť zapracovať pripomienky, 

resp. odporúčania zahraničných expertov ešte pred podaním ŽoNFP, sú samostatnou 

podmienkou poskytnutia príspevku, definovanou samotnou výzvou. V prípade, 

že plán modernizácie nebude predložený Výskumnej agentúre pre potreby 

posúdenia zahraničnými expertmi, ŽoNFP nebude spĺňať jednu z podmienok 

poskytnutia príspevku výzvy, čo bude mať za následok vydanie Rozhodnutia 

o neschválení ŽoNFP. 

 

7. Je možné v ITMS2014+ vypĺňať ŽoNFP bez ohľadu na zaslanie prílohy „plánu 

modernizácie“, napr. ešte pred zaslaním plánu na VA? 

Áno, v ITMS2014+ je možné pripravovať ŽoNFP bez ohľadu na zaslanie, 

resp. zapracovanie odporúčaní od zahraničných expertov do plánu modernizácie 

projektu vyplývajúcich zo Spoločnej správy k posúdeniu plánu modernizácie 

a výskumnej stratégie. V tomto kontexte si dovoľujeme žiadateľov upozorniť na fakt, 

že typy partnerov (nie konkrétne subjekty) nie je možné priebežne meniť, teda zostava 

partnerov v žiadosti o NFP musí byť rovnaká, ako si žiadateľ uviedol do plánu 

modernizácie a výskumnej stratégie projektu na roky 2016-2023 pre posúdenie 

zahraničnými expertmi. V tejto súvislosti je taktiež podstatné zdôrazniť, 

že zapracované odporúčania v pláne modernizácie je potrebné zaznamenať 

aj vo výskumno-vývojovom zámere projektu, ktorý je povinnou prílohou predloženia 

ŽoNFP. 

 

8. Bude formulár plánu modernizácie a výskumnej stratégie projektu na roky 

1016-2023 pre posúdenie zahraničnými expertmi k dispozícii aj v anglickom 

jazyku? Je potrebné správu/odporúčania od zahraničných expertov 

z anglického jazyka prekladať do slovenského jazyka? 

Áno, formulár plánu modernizácie v anglickom jazyku je zverejnený na webovom sídle 

Výskumnej agentúry v časti Dokumenty/Príručky:  

https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke-dokumenty-v-gescii-

va/pr%C3%ADru%C4%8Dky/, ako Príloha č. 1 k Príručka pre zahraničného experta pre 

posúdenie plánu modernizácie výskumno-vývojovej infraštruktúry a výskumnej 

stratégie na roky 2016-2023 v rámci výziev na podporu mobilizácie excelentných 

výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK (anglická verzia) 

 

Správu/odporúčania od zahraničných expertov odporúčame kvalifikovane preložiť 

z anglického jazyka do slovenského jazyka, nakoľko Vyhodnotenie zapracovania 

odporúčaní zahraničných expertov, spolu so ŽoNFP, je potrebné predložiť na VA 

v slovenskom jazyku. 

 

https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke-dokumenty-v-gescii-va/pr%C3%ADru%C4%8Dky/
https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke-dokumenty-v-gescii-va/pr%C3%ADru%C4%8Dky/


9. Je potrebné, aby bol preklad do AJ aj úradne overený? 

Potrebujete iba kvalifikovaný preklad, nevyžadujeme súdny preklad – to znamená 

taký preklad, na základe ktorého bude možné z odborného hľadiska dobre 

porozumieť celému projektu, jeho podstate, cieľom, aktivitám, súvislostiam, výskumu, 

a to napr. z pohľadu zahraničného experta. Preklad by mal robiť ideálne niekto, 

kto s danou problematikou pracuje a jej rozumie napr. vedecký pracovník/odborník. 

Mala by byť jasná a zrozumiteľná odborná terminológia. Preklad by nemal robiť laik, 

aby bol projekt zrozumiteľný vo vedeckej komunite. K autorovi nie je potrebné uvádzať 

žiadne info, ani úradné overovanie, ani certifikát. 

 

10. Je náš partner z podnikateľského prostredia oprávnený? 

Partner spĺňa všetky požadované kritériá až na jedno a to je predmet činnosti. 

Podľa požiadaviek domény Zdravé potraviny a životné prostredie by sme zvolili 

SK NACE  nasledovne:  

M - Odborné vedecké a technické činnosti 

     74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti, 

         74.9 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti i. n. 

                 74.90 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti 

Podľa definície tejto triedy by sme zvolili ako predmet činnosti "poradenstvo 

v oblasti životného prostredia", problém je ale, že toto náš partner nemá 

v predmete podnikania, aj keď to robí. 

„Odvetvia patriace medzi kľúčové odvetvia jednotlivých domén môžu vystupovať 

ako dodávateľské alebo odberateľské odvetvia medzi sebou, aj v rámci ostatných 

domén. Funkčné väzby definujú odvetvia, ktoré môžu byť podporované len vo väzbe 

na vybrané kľúčové odvetvia. V rámci domén sa bude vykonávať̌ aj vedecký výskum 

a vývoj (M72) a architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy 

(M71) v nadväznosti na definované kľúčové odvetvia a ich funkčné väzby.“ 

V súvislosti s uvedeným je oprávnené a zároveň postačí, aby podnikateľský subjekt mal 

zapísaný napr. „výskum a vývoj“ v obchodnom registri, pričom toto pravidlo platí 

naprieč všetkými produktovými líniami v jednotlivých doménach inteligentnej 

špecializácie RIS3 SK. Zároveň je však v tejto súvislosti potrebné dodržať podmienku 

poskytnutia príspevku „Podmienka vo vzťahu k dĺžke existencie žiadateľa/partnera“, 

ktorá stanovuje, že žiadateľ/partner, ktorý podlieha Schéme na podporu výskumu 

a vývoja musí mať v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním 

oblasti/odvetvia hospodárstva, v ktorom sa realizuje výskum a/alebo vývoj v rámci 

projektu, a to najneskôr 12 mesiacov pred predložením ŽoNFP. 

 



11. Do projektu plánujeme zahrnúť ako partnera aj podnikateľský subjekt. 

Aké má mať tento subjekt SK NACE, aby bolo relevantné z pohľadu 

RIS3 SK?  

V zmysle úplného znenia predmetnej konkrétnej výzvy je v súvislosti s kódom SK NACE 

požadovaný súlad projektu so stratégiou RIS3 SK. Musí byť preukázané projektové 

obsahové prepojenie na:    

- minimálne jednu zo stanovených produktových línií konkrétnej domény (používame 

príklad domény Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie) inteligentnej 

špecializácie RIS3 SK: Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie,      

- hlavné SK NACE v rámci danej produktovej línie RIS3 SK,  

- alebo funkčnú väzbu a súčasne užívateľský, alebo odberateľský potenciál v rámci 

hlavných SK NACE produktovej línie domény inteligentnej špecializácie RIS3 SK 

Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie.  

Meritórny je najmä zoznam predmetov činností podnikateľského subjektu zapísaných 

v Obchodnom registri, pričom platí, že predmet činnosti sa bude v rámci 

administratívneho overenia a v priebehu odborného hodnotenia porovnávať 

s identifikovanými SK NACE a funkčnými väzbami identifikovanými v ŽoNFP, konkrétne 

v rámci výskumno-vývojového zámeru. Preto je potrebné, aby žiadateľ vyberal 

funkčné väzby a/alebo hlavné SK NACE primárne podľa  relevancie obchodných 

činností podnikateľských subjektov projektového konzorcia. Tieto podnikateľské 

subjekty do značnej miery potvrdzujú potenciál komercializácie výstupov výskumu 

a vývoja v konkrétnej hospodárskej praxi relevantnej z pohľadu RIS3 SK.  

 

12. Je oprávneným partnerom podnikateľský subjekt, ktorý má zapísaný 

v predmete podnikania „počítačové služby“, ak je projekt relevantný 

v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie?  

V zozname predmetov činností podnikateľského subjektu je potrebné mať zapísaný 

aspoň jeden predmet podnikania v súlade s identifikovanými funkčnými väzbami 

a hlavnými SK NACE danej domény inteligentnej špecializácie RIS3 SK, aby subjekt bol 

oprávneným byť súčasťou projektového konzorcia. Nakoľko doména Zdravie 

obyvateľstva a zdravotnícke technológie neuvádza žiadnu funkčnú väzbu, alebo 

hlavné SK NACE, ktoré by oprávňovalo vystupovať v projektovom konzorciu firmu 

zaoberajúcu sa počítačovými službami, nie je možné v rámci ŽoNFP, ktorá bude 

predkladaná v rámci tejto domény, mať ako žiadateľa/partnera subjekt s predmetom 

podnikania „počítačové služby“, resp. akýmkoľvek iným predmetom, pokiaľ 

sa nebude dať identifikovať väzba príslušného predmetu podnikania na hlavné 

SK NACE domény, alebo na funkčné väzby v rámci domény.  

 



13. V dokumente „Plán modernizácie výskumno–vývojovej infraštruktúry 

a výskumná stratégia na r.2016“, ktorú predkladáme na hodnotenie, 

je potrebné uvádzať v bode 2.1 výskumno-vývojovú infraštruktúru 

aj za partnerov, alebo len za žiadateľa? 

Áno, v zmysle podmienky 2.9.13. Príručky pre žiadateľa o NFP v rámci danej výzvy Plán 

modernizácie výskumno-vývojovej infraštruktúry a výskumná stratégia na roky 

2016 - 2023 pre potrebu posúdenia zahraničnými expertmi, v ktorej je uvedené, 

že prílohu predkladá žiadateľ ako súhrnný dokument za seba a partnera/partnerov. 

Z toho vyplýva, že za všetky subjekty projektového konzorcia, s jednoznačným 

označením príslušnosti jednotlivých položiek k danému subjektu. 

 

14. Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj musí mať k dispozícii 

žiadateľ a zároveň aj partner, alebo stačí jeden z týchto dvoch subjektov? 

Žiadateľ aj partner/i, najneskôr ku dňu podania žiadosti o NFP, musia byť držiteľmi 

osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj v zmysle § 26a Zákona 

č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona 

č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 

v znení neskorších predpisov. 

 

15. Musí mať žiadateľ a partner osvedčenie o spôsobilosti na vykonávanie 

výskumu a vývoja aj napriek dlhoročným skúsenostiam vo výskume doma 

aj v zahraničí? Musí mať takéto osvedčenie aj subjekt, ktorý bol 

napr. viackrát úspešný v projektoch Horizontu 2020, v 7. rámcovom 

programe? 

Vysoké školy a organizácie SAV si nepodávajú žiadosť o hodnotenie spôsobilosti 

vykonávať výskum a vývoj prostredníctvom portálu CIP VVI. V zmysle § 26a ods. 12 

zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vydá MŠVVaŠ SR týmto 

organizáciám osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj na základe 

hodnotenia vykonaného podľa osobitného predpisu. 

Ostatné právnické a fyzické osoby si podávajú žiadosť o hodnotenie spôsobilosti 

vykonávať výskum a vývoj prostredníctvom portálu SK CRIS, a to podľa nasledovného 

postupu: 

https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/Certifikacia/Stranky/PodanieZi

adosti.aspx 

Ostatné informácie k hodnoteniu organizácií výskumu a vývoja nájdete tu: 

https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/Certifikacia/Stranky/default.as

px 

Nakoľko je predloženie osvedčenia o spôsobilosti na vykonávanie výskumu a vývoja 

jednou z podmienok poskytnutia príspevku, stanovených vo výzve v rámci podmienok 

splnenia oprávnenosti žiadateľa a partnera/partnerov, musí žiadateľ 

https://www.vedatechnika.sk/SK/Lists/Vysok%20koly/AllItems.aspx
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/Certifikacia/Documents/Legislativa/organiz_poriadok_SAV_2009.pdf
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/Certifikacia/Documents/Legislativa/zakon_2005_172.pdf
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/Certifikacia/Documents/Legislativa/zakon_2005_172.pdf
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/Certifikacia/Stranky/PodanieZiadosti.aspx
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/Certifikacia/Stranky/PodanieZiadosti.aspx
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/Certifikacia/Stranky/default.aspx
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/Certifikacia/Stranky/default.aspx


aj partner/partneri byť držiteľom tohto osvedčenia najneskôr ku dňu podania žiadosti 

o NFP. 

Proces od podania žiadosti o hodnotenie spôsobilosti po udelenie osvedčenia 

prebieha nezávisle mimo Výskumnej agentúry a trvá istý čas, preto upozorňujeme 

každého, že je nevyhnutné pri príprave žiadosti o NFP v prípade, ak nie všetci členovia 

projektového konzorcia disponujú osvedčením, podať tieto žiadosti čím skôr. 

 

16. Aký význam má slovo „znášať“ vo formulácii: 1.4 zvýšenie intenzity pomoci, 

časť b. Pri projekte efektívnej spolupráce medzi podnikom a jednou alebo 

viacerými organizáciami – výskumné organizácie musia „znášať“ aspoň 

10% oprávnených výdavkov projektu (znamená to len, že minimálne 10% 

z celkového rozpočtu musí mať univerzita, alebo sa to chápe tak, že 10% 

ešte z rozpočtu partnera? 

Výskumné organizácie musia „znášať“ aspoň 10% z celkových oprávnených výdavkov 

projektu, to znamená, že výskumné organizácie „budú mať súhrnne alokovaných“ 

najmenej 10% z celkových oprávnených výdavkov projektu, t. j. podiel na celku 

(pri viacerých výskumných organizáciách ide kumulovane o 10% za všetky). Súčasne 

v tomto prípade platí, že táto podmienka sa vzťahuje na nepodnikateľské výskumné 

organizácie. 

 

17. Ako postupovať, aby žiadateľ o NFP správnym spôsobom preukázal 

splnenie podmienky poskytnutia príspevku 2.9.2 Oprávnenosť z hľadiska 

plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie 

a 2.9.3 Podmienka oprávnenosti z hľadiska preukázania súladu 

s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy 

NATURA 2000, resp. kedy sú tieto podmienky relevantné? 

V rámci podmienky poskytnutia príspevku 2.9.2 Oprávnenosť z hľadiska plnenia 

požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie Výskumná agentúra 

odporúča žiadateľom o NFP preštudovať si zákon 24/2006 Z. z. Zákon o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prílohe 

č. 8, Zoznam navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu 

na životné prostredie príslušného zákona je uvedené, ktoré činnosti podliehajú 

posudzovaniu a ktoré zisťovaciemu konaniu, v rámci ktorého sa rozhodne, či sa budú 

posudzovať podľa zákona alebo nie. V prípade, že má žiadateľ pochybnosti, 

odporúčame obrátiť sa na príslušný odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

v rámci Ministerstva životného prostredia SR, kontakt je TU.  

V zmysle nastavenia výzvy môže dôjsť k nasledovným prípadom: 

 Projektom plánovaná činnosť/činnosti alebo jej zmena podliehajú posúdeniu 

vplyvov na životné prostredie, žiadateľ vypracuje tzv. zámer (obsah a štruktúra 

zámeru sú uvedené v prílohe č. 9  zákona č. 24/2006 Z. z., oznámenie o zmene 

navrhovanej činnosti sa nachádza v prílohe č. 8a). Tento zámer je predložený 

http://www.minzp.sk/o-nas/mzp-sr/organizacny-poriadok/sekcia-environmetalneho-hodnotenia-riadenia.html


odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie v rámci MŽP SR. MŽP SR 

zámer posúdi, výsledkom je stanovisko MŽP SR, t. j. rozhodnutie (podmienka 

poskytnutia príspevku výzvy 2.9.2 bod a.)). Rozhodnutie musí byť právoplatné. 

Posudzovanie vplyvov trvá minimálne pol roka až rok.  

 Činnosť projektu alebo jej zmena podlieha zisťovaciemu konaniu, žiadateľ 

predkladá zámer na príslušný okresný úrad. Okresný úrad v tomto prípade 

posúdi, či navrhovaná činnosť alebo jej zmena podlieha posudzovaniu vplyvov 

na životné prostredie, alebo nie. Ak nepodlieha posudzovaniu, okresný úrad 

vydá rozhodnutie zo zisťovacieho konania. Toto rozhodnutie musí nadobudnúť 

právoplatnosť (podmienka poskytnutia príspevku výzvy 2.9.2 b.)). 

Ak posudzovaniu podlieha, zámer sa predkladá MŽP SR, ktorý ďalej postupuje 

podľa zákona.  

 Činnosť projektu alebo jej zmena nepodlieha posúdeniu alebo zisťovaciemu 

konaniu, žiadateľ predkladá zámer okresnému úradu, na základe ktorého 

pracovník okresného úradu zodpovedný za EIA vydá stanovisko (vyjadrenie, 

podmienka poskytnutia príspevku výzvy 2.9.2 d.)). Toto stanovisko sa vydáva 

podľa správneho poriadku. 

 V procese posudzovania alebo zisťovacieho konania je podaný podnet 

(zo strany verejnosti, rozporujúcej strany a pod.), zámer je predložený MŽP SR, 

ktoré postupuje podľa §19 ods. 1 zákona (Konanie o podnete s použitím kritérií 

pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10). V tomto prípade MŽP SR 

rozhodne, že sa činnosť alebo jej zmena bude posudzovať a proces končí 

vydaním rozhodnutia MŽP SR (podmienka poskytnutia príspevku výzvy 2.9.2 a.)) 

alebo rozhodne, že nie je potrebné posúdenie a vydá rozhodnutie 

zo zisťovacieho konania, že činnosť alebo jej zmena nepodlieha posudzovaniu 

vplyvov na životné prostredie (podmienka poskytnutia príspevku výzvy 2.9.2 c.)) 

V rámci podmienky poskytnutia príspevku 2.9.3 Podmienka oprávnenosti z hľadiska 

preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia 

sústavy NATURA 2000 žiadateľ predkladá vyjadrenie alebo odborné stanovisko 

preukazujúce, že projekt nemá nepriaznivý vplyv na územia sústavy NATURA 2000, – 

relevantné pre projekty s pôsobnosťou v jednom, či vo viacerých okresoch, alebo 

predkladá potvrdenie o odoslaní projektu na posúdenie súladu s požiadavkami 

v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000 – relevantné len 

pre projekty s celonárodnou pôsobnosťou, a to konkrétne jedným z nasledovných 

konkrétnych dokumentov: 

 Odborné stanovisko okresného úradu v sídle kraja vydané podľa § 28 zákona 

o ochrane prírody a krajiny k možnosti významného vplyvu projektu na územia 

sústavy NATURA 2000, pričom zo stanoviska musí byť zrejmé, že projekt nemá 

významný nepriaznivý vplyv na územie sústavy NATURA 2000; 

 Potvrdenie o odoslaní projektu na posúdenie súladu s požiadavkami v oblasti 

dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000; 

Pre projekty, pri ktorých realizácia aktivít nezasahuje na územia sústavy NATURA 2000, 

resp. pri ktorých je pravdepodobné, že nemôžu mať samostatne alebo v kombinácii 



s iným plánom alebo projektom na toto územie významný vplyv, žiadatelia 

predkladajú: 

 Vyjadrenie okresného úradu podľa § 9 zákona o ochrane prírody a krajiny 

k plánovanej činnosti, pričom z vyjadrenia musí byť zrejmé, že projekt nemá 

významný nepriaznivý vplyv na územie sústavy NATURA 2000, alebo 

 Potvrdenie Štátnej ochrany prírody, pričom z potvrdenia musí byť zrejmé, že je 

nepravdepodobné, že projekt bude mať významný nepriaznivý vplyv 

na územie sústavy NATURA 2000. 

Projekty s celonárodnou pôsobnosťou sú posudzované Ministerstvom životného 

prostredia SR, sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, odboru ochrany prírody. 

V tomto prípade je povinný žiadateľ predložiť stanovisko Ministerstva životného 

prostredia SR preukazujúce, že projekt nemá nepriaznivý vplyv na územia sústavy 

NATURA 2000 bezodkladne, najneskôr do času vydania rozhodnutia 

o schválení/neschválení ŽoNFP. 

Predloženie vyjadrenia okresného úradu, alebo odborného stanoviska okresného 

úradu, resp. dokumentov požadovaných v rámci tejto podmienky poskytnutia 

príspevku je nerelevantné pre žiadateľov, ktorí predkladajú platné záverečné 

stanovisko (v zmysle písmena a.) podmienky poskytnutia príspevku 2.9.2), 

resp. rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní (v zmysle písmena b.) podmienky 

poskytnutia príspevku 2.9.2), t. j. títo žiadatelia prílohu vôbec nepredkladajú (nakoľko 

vyjadrenie príslušného orgánu prebehlo v rámci zisťovacieho konania, 

resp. povinného hodnotenia).  

V prípade, že v priebehu procesu posudzovania alebo zisťovania niekto podá podnet 

aj z hľadiska NATURA 2000, zámer sa musí posúdiť procesne podľa bodu a.) podmienky 

2.9.2 a posúdenie vykonáva okresný úrad v sídle kraja, kde sa má zámer realizovať 

(okresný úrad, ani MŽP SR sa z hľadiska NATURA 2000 nevyjadrujú). 

 

18. V rámci Formuláru ŽoNFP, časti 16. Špecifické polia, podkapitoly 

16.1.2. Priradenie aktivity zo súboru politík RIS3 SK, je možné vybrať viac ako 

jednu aktivitu, ktorá zodpovedá zameraniu projektu? 

Áno, z ponuky v predmetnej časti formuláru ŽoNFP je možné vybrať viac aktivít, ktoré 

zodpovedajú zameraniu projektu, a to v zmysle podmienky poskytnutia príspevku 

2.3.2 Podmienka, že hlavné aktivity projektu sú vo vecnom súlade s doménami 

inteligentnej špecializácie RIS3 SK, politiky RIS3 SK a jej Implementačného plánu, teda 

že hlavné aktivity projektu sú vo vecnom súlade so Stratégiou výskumu a inovácií 

pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky a sú naviazané na minimálne jednu 

z domén inteligentnej špecializácie, zadefinovaných v Implementačnom pláne 

RIS3 SK. Žiadna z naplánovaných výskumných a/alebo vývojových aktivít v rámci 

predloženej žiadosti o NFP nebude môcť byť realizovaná obsahovo mimo zamerania 

domén. 

 

http://www.minzp.sk/o-nas/mzp-sr/organizacny-poriadok/sekcia-ochrany-prirody-tvorby-krajiny.html
http://www.minzp.sk/o-nas/mzp-sr/organizacny-poriadok/sekcia-ochrany-prirody-tvorby-krajiny.html


19. V rámci podmienky poskytnutia príspevku č. 2.1.7, resp. 2.2.7, ktorá sa týka 

podniku v ťažkostiach je uvedené, že žiadateľ, resp. partner si danú 

podmienku môže overiť prostredníctvom prílohy č. 1.09 formulára ŽoNFP. 

Je teda táto príloha povinná? 

Áno, príloha formulára ŽoNFP č. 1.09 Test podniku v ťažkostiach je povinná príloha tak 

pre žiadateľa, ako aj pre partnera, a to bez ohľadu na právnu formu, nakoľko VA nie 

je oprávnená poskytnúť nenávratný finančný príspevok podnikom v ťažkostiach. 

Predmetná príloha je nastavená tak, aby žiadateľovi, ktorý do prílohy doplní 

jednoduché údaje, poskytla jednoznačné vyhodnotenie, že nie je podnikom 

v ťažkostiach, a teda sa môže uchádzať o poskytnutie NFP. Súčasťou prílohy je aj 

metodika, ako aj pokyny k vyplneniu predmetnej povinnej prílohy (1.09a_Test podniku 

v ťažkostiach). 

 

20. Musí veľký podnik vypracovať finančnú analýzu a predložiť ju spolu 

so ŽoNFP?  

Nie, veľký podnik nemusí predkladať finančnú analýzu v zmysle Nariadenia 

európskeho parlamentu a rady 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových  pravidlách,  

ktoré  sa  vzťahujú  na  všeobecný  rozpočet  Únie. Toto nariadenie mení a dopĺňa 

okrem iných aj  nariadenie č. 1303/2013,  pričom čl. 61 ods. 8 sa nahrádza nasledovne: 

„Okrem toho sa odseky 1 až 6 nevzťahujú  na  operácie,  v  prípade ktorých podpora 

z programu predstavuje štátnu  pomoc.“  

 

21. Môžu projekty generovať príjmy? 

Áno, projekty v rámci OP VaI môžu generovať príjmy. Metodika k Finančnej analýze 

(príloha č. 1.12a Formuláru ŽoNFP) definuje všeobecné ustanovenia o projektoch 

vytvárajúcich príjem a požiadavky viažuce sa na zohľadnenie čistých príjmov 

z realizácie aktivít projektu. V prípade projektov, v rámci ktorých sú súčasťou 

projektového konzorcia subjekty, v prípade ktorých podpora nepredstavuje štátnu 

pomoc, ktoré vytvárajú príjem, či už počas realizácie projektu v zmysle čl. 65 

všeobecného nariadenia, alebo po jeho ukončení v zmysle čl. 61 všeobecného 

nariadenia, je potrebné celkové oprávnené výdavky projektu znížiť o čisté príjmy, aby 

bola zabezpečená primeraná výška pomoci (t. j. aby nedošlo k neadekvátnemu 

poskytovaniu finančných prostriedkov OP nad rámec skutočnej potreby projektu). 

V podmienkach OP VaI sa z pohľadu povinností žiadateľa/prijímateľa viažucich sa 

na výpočet a monitorovanie čistých príjmov rozlišujú dve skupiny projektov 

vytvárajúcich čistý príjem: 

• projekty vytvárajúce čistý príjem počas stanoveného referenčného obdobia, 

t. j. počas obdobia realizácie projektu, ako aj obdobia po jeho dokončení, 

ktorých celkové oprávnené výdavky sú vyššie ako 1 000 000 EUR (v zmysle čl. 61 

všeobecného nariadenia); 



• projekty vytvárajúce čistý príjem počas realizácie projektu, ktorých celkové 

oprávnené výdavky sú rovné, alebo nižšie ako 1 000 000 EUR a zároveň vyššie 

ako 100 000 EUR (v zmysle čl. 65 ods. 8 všeobecného nariadenia). 

Finančná analýza, ktorá je spracovávaná pre projekty v rámci OP VaI, je orientovaná 

projektovo, t. j. hodnotí sa projekt ako celok a jeho schopnosť vyprodukovať peňažné 

toky na prevádzku. Overuje sa nutnosť spolufinancovania projektu a posúdenie 

udržateľnosti projektu (t. j. či je pre projekt zabezpečené dostatočné množstvo 

finančných zdrojov). 

Finančná analýza, ktorú žiadateľ vypracuje, pozostáva z nasledujúcich častí: 

• tabuľkovej časti (.xls súboru), ktorá obsahuje vstupné údaje a výpočty 

(viď príloha: 1.12b_Finančná analýza – tabuľková časť); 

• textovej časti, ktorá dopĺňa tabuľkovú časť; 

• príloh, v ktorých žiadateľ doloží podpornú dokumentáciu, ktorá bola použitá 

na stanovenie jednotlivých vstupných údajov, a na ktoré sa tabuľková, 

resp. textová časť finančnej analýzy odvoláva. 

Ďalšie usmernenia k projektom generujúcim príjmy sa nachádzajú v Metodike 

k Finančnej analýze (príloha č. 1.12a Formuláru ŽoNFP pre RIS3 tímy mimo 

Bratislavského kraja, resp. príloha č. 1.08a Formuláru ŽoNFP pre RIS3 tímy 

v Bratislavskom kraji). 

 

 

22. Môže sa ústav Slovenskej akadémie vied uchádzať o NFP vo výzve, aj keď 

nie je transformovaný na VVI?  

Áno, Slovenská akadémia vied a jej ústavy sa môžu uchádzať o nenávratný finančný 

príspevok v plánovaných aj vyhlásených výzvach VA v rámci operačného programu 

Výskum a inovácie.  

Organizácie Slovenskej akadémie vied budú môcť preukazovať splnenie podmienok 

poskytnutia príspevku podľa právnej formy, ktorá je pre nich relevantná v čase 

podania ŽoNFP, t. j. ako štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové 

organizácie, príp. ako verejné výskumné inštitúcie zriadené podľa osobitného 

predpisu.  

V súlade s účinnosťou novely zákona o vysokých školách bude VA nahliadať na ústavy 

SAV ako na ŠRO/ŠPO až do zápisu do registra v.v.i..   

V prípade, ak k zmene právneho stavu organizácií SAV dôjde:  

a) v čase pred vydaním rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP – ústavy SAV 

bezodkladne predložia opätovne všetky relevantné dokumenty ako v.v.i., ktorými VA 

opätovne posúdi splnenie podmienok poskytnutia príspevku a následne VA vydá 

rozhodnutie o schválení/neschválení ŽoNFP;  

b) po vydaní rozhodnutia o schválení ŽoNFP a pred uzatvorením Zmluvy 

o poskytnutí NFP - ústavy SAV bezodkladne predložia opätovne všetky relevantné 

dokumenty ako v.v.i., ktorými VA opätovne posúdi splnenie podmienok poskytnutia 

príspevku. Ústav SAV bude po splnení podmienok poskytnutí príspevku zmluvne 

viazaného na v.v.i.;  



c) po uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP - ústavy SAV bezodkladne predložia 

Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP spolu so všetkými relevantnými dokumentmi 

ako v.v.i., VA opätovne posúdi splnenie podmienok poskytnutia príspevku a po ich 

splnení vypracuje Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP.  

Po zmene právneho stavu ústavov SAV na v.v.i. dôjde aj k zmene rozpočtu projektu 

v súvislosti so znížením intenzity projektu (ŠRO, ŠPO – 100% intenzita; v.v.i. – 95% 

intenzita).  

  

23. Môže sa do projektu zapojiť aj zahraničný subjekt, pôsobiaci v zahraničí?  

Nie, do projektového konzorcia v rámci projektu sa môžu zapojiť len subjekty 

so slovenským IČO-m, to znamená, že napr. pobočka zahraničnej firmy alebo 

organizačná zložka, ktorá pôsobí na Slovensku. Na projekte môže participovať 

zahraničný vedec, expert, priamo pôsobiaci v zahraničí.  

 

24. Musí sa v rámci zostavy partnerov a žiadateľa dodržať podmienka 

efektívnej spolupráce v zmysle čerpania zvýhodnených zvýšených intenzít 

pomoci stanovených pre priemyselný výskum a experimentálny vývoj?  

Nie, v rámci skladby projektového konzorcia nie je potrebné dodržať podmienky 

efektívnej spolupráce v zmysle čerpania zvýhodnených zvýšených intenzít pomoci 

stanovených pre priemyselný výskum a experimentálny vývoj, čo ale bude mať 

za dôsledok čerpanie znížených intenzít pomoci pre priemyselný výskum, 

resp. experimentálny vývoj v zmysle Schémy na podporu výskumu a vývoja. Zmluvný 

výskum a/alebo vývoj a poskytovanie výskumných služieb sa nepovažujú za formu 

efektívnej spolupráce.  

  

25. Aké podmienky platia v prípade realizácie aktivít projektu mimo 

oprávneného územia?    

V prípade využitia článku 70 (2) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 

č. 1303/2013 je možné financovať v rámci predkladaných projektov nasledovné 

výdavky:    

• V rámci BSK (Bratislavský kraj) – v projekte je možné mať priamo 

žiadateľa/partnera z BSK, prípadne len využiť kapacity individuálnych 

expertov/vedeckých pracovníkov, ktorých miesto výkonu práce v rámci 

projektu bude v BSK. Možná je aj kombinácia oboch uvedených spôsobov. 

V rámci oprávnených výdavkov je možné financovať nevyhnutné personálne 

výdavky na výskumných pracovníkov (interní zamestnanci a dohoda 

o vykonaní práce a ďalšie formy v súlade s prílohou č. 4 výzvy Zoznam 

oprávnených a neoprávnených výdavkov) a spotreba (prevádzkové náklady 

– energie, spotrebný materiál, chemikálie a pod., taktiež v súlade s prílohou č. 4 

výzvy). Inštitúcie so sídlom v BSK môžu byť aj priamo v pozícii žiadateľa/partnera 



v rámci predkladaných projektov (platí pre výzvu s kódom OPVaI-

VA/DP/2018/1.1.3-05). 

• Mimo BSK (Bratislavský kraj), resp. územie Trnavského, Trenčianskeho, 

Nitrianskeho, Banskobystrického, Žilinského, Košického a Prešovského kraja 

(tzv. menej rozvinuté regióny) – v projekte je možné mať priamo 

žiadateľa/partnera z mimo BSK, prípadne len využiť kapacity individuálnych 

expertov/vedeckých pracovníkov, ktorých miesto výkonu práce v rámci 

projektu bude mimo BSK. Možná je aj kombinácia oboch uvedených spôsobov. 

V rámci oprávnených výdavkov je možné financovať nevyhnutné personálne 

výdavky na výskumných pracovníkov (interní zamestnanci a dohoda 

o vykonaní práce a ďalšie formy v súlade s prílohou č. 4 výzvy Zoznam 

oprávnených a neoprávnených výdavkov) a spotreba (prevádzkové náklady 

– energie, spotrebný materiál, chemikálie a pod., taktiež v súlade s prílohou 

č. 4 výzvy). Inštitúcie so sídlom mimo BSK môžu byť aj priamo v pozícii 

žiadateľa/partnera v rámci predkladaných projektov (platí pre výzvu s kódom 

OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-05).  

• V iných členských krajinách EÚ – v projekte bude možné využiť len kapacity 

individuálnych expertov/vedeckých pracovníkov. V rámci oprávnených 

výdavkov s miestom realizácie v iných členských štátoch EÚ platí nasledovné: 

personálne výdavky na výskumných pracovníkov – expert/odborník v súlade 

s prílohou č. 4 výzvy Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov, ako aj 

cestovné náhrady (doprava, vedľajšie výdavky súvisiace s dopravou) 

a spotreba (prevádzkové náklady – energie, spotrebný materiál, chemikálie 

a pod.) v súlade s prílohou č. 4 výzvy (platí pre obe výzvy s kódom OPVaI-

VA/DP/2018/1.1.3-05 aj OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-05).  

V zmysle prílohy výzvy č. 4 Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov je 

v rámci projektu možné financovať aj aktivity žiadateľa/partnera v rámci 15%-nej 

flexibility mimo oprávneného územia, pričom oprávnenými výdavkami 

žiadateľa/partnera mimo oprávneného územia sú:   

• personálne náklady – celková cena práce (s výnimkou prémií a odmien) 

odborného personálu (výskumní/vývojoví pracovníci, vedúci výskumno-

vývojovej skupiny, technickí pracovníci zamestnaní u príjemcu v rozsahu, 

v ktorom sa priamo podieľajú na projekte), ako aj ostatné personálne náklady 

priamo súvisiace a nevyhnutné pre realizáciu aktivít projektu, ako napr. 

cestovné náhrady a pod.;   

• nákup spotrebného materiálu nevyhnutného pre výkon činnosti odborného 

personálu výlučne v súvislosti s realizáciou aktivít výskum a/alebo vývoj;  

• prevádzkové náklady potrebné pre zrealizovanie výskumnej úlohy 

(napr. spotreba energií). 

  

 



26. Sme partnermi vo viacerých projektoch uvedenej výzvy. Musíme 

v takomto prípade zakaždým predkladať všetky povinné prílohy, ktoré sú 

identické pre všetky projekty?  

Partner je povinný predložiť, resp. vložiť do ITMS2014+ všetky relevantné prílohy 

za každú ŽoNFP samostatne. Predmetom schvaľovacieho procesu je vždy konkrétna 

ŽoNFP, pričom schvaľovací proces týkajúci sa konkrétnej ŽoNFP sa končí vydaním 

rozhodnutia o ŽoNFP. Pre posúdenie konkrétnej ŽoNFP je teda vždy rozhodujúci 

konkrétny obsah predloženej žiadosti o NFP v zmysle povinných príloh definovaných 

vo Výzve. V prípade, ak by partner nepredložil, resp. nevložil do ITMS2014+ všetky 

prílohy relevantné ku konkrétnej ŽoNFP, proces posúdenia splnenia podmienok 

poskytnutia príspevku by nebol v súlade s pravidlami stanovenými na národnej úrovni 

prostredníctvom Centrálneho koordinačného orgánu. V prípade, ak partner 

nepredloží povinné prílohy za každý projekt osobitne, bude v rámci procesu 

administratívneho overenia požiadaný o doplnenie chýbajúcich náležitostí. 

  

27. Podmienku výzvy č. 2.9.12 Podmienka ekonomickej aktivity a priaznivej 

finančnej situácie žiadateľa/partnera musí podnikateľský subjekt spĺňať 

aj počas realizácie projektu, resp. v období udržateľnosti?  

V zmluve o NFP (kapitola 2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY, bod 2.5), ktorú po schválení 

ŽoNFP podpisujú žiadateľ aj partneri projektu (partneri prostredníctvom Zmluvy 

o partnerstve, ktorá je prílohou Zmluvy o NFP), je uvedené nasledovné: „Podmienky 

poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené   

aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok 

poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí 

NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 

všeobecných zmluvných podmienok, ak z Právnych dokumentov vydaných 

Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia 

príspevku iný postup.“  

  

28. Je možné zahrnúť do projektového konzorcia aj subjekt partnera 

bez finančnej alokácie?  

Z technického hľadiska ITMS2014+ neumožňuje zapojenie partnera s nulovou 

hodnotou požadovaného NFP, čiže je potrebné uviesť v jeho rozpočte nenulovú 

hodnotou. V tejto súvislosti je následne otázne, na akých výskumno-vývojových 

aktivitách projektu sa bude daný partner podieľať, a čo bude jeho úlohou 

v projektovom konzorciu. Odborný hodnotiteľ bude posudzovať aj formálnosť 

zapojenia subjektov do projektového konzorcia. Napríklad v súvislosti s hodnotiacim 

kritériom „Zabezpečenie odborných kapacít na riadenie a realizáciu projektu“, 

s Personálnou maticou projektu a Výskumno-vývojovým zámerom môže odborný 

hodnotiteľ identifikovať len formálne zapojenie „kapacít“ daného partnera 

do projektového konzorcia. V zmysle vyššie uvedeného, preto nie je možné zahrnúť 

do konzorcia subjekt partnera bez finančnej alokácie.  



29. Akým spôsobom je možné rozdeliť jedného zamestnanca na viacero 

aktivít?  

V ISVA rozpočte je možné do každej aktivity priradiť pracovnú pozíciu podľa potreby, 

takže pokiaľ bude napríklad jeden výskumný pracovník pracovať na rôznych 

aktivitách, tak sa zaeviduje ako samostatná rozpočtová položka s jednotkovou cenou 

a počtom jednotiek (osobohodín). V personálnej matici je každá pozícia prepojená 

na rozpočtovú položku zvlášť pre jednotlivé aktivity v projekte. V jednej aktivite nie je 

možné mať duplicitný/rovnaký názov rozpočtovej položky, čiže nie je možné napríklad 

dvakrát uviesť Výskumný pracovník.  

  

30. V prílohách výzvy sa nenachádza Rozpočet projektu v excelovskom 

formáte. Kde by som ho mohol nájsť?  

Rozpočet projektu v excelovskom formáte už nie je súčasťou príloh výzvy, 

ale je k dispozícii formou novej Informačnej aplikácie Výskumnej agentúry (ISVA). 

Vypĺňa ho za celý projekt len jeden subjekt, a to žiadateľ za seba, aj za partnera. 

Rozpočet sa vypĺňa online, link na aplikáciu nájdete v prílohe 2.07 Príručka k rozpočtu 

projektu v rámci prílohy č. 2 „Príručka pre žiadateľa“ výzvy.  

Cieľom aplikácie, resp. takejto formy rozpočtu je zabezpečenie jednoduchého 

zadávania údajov, automatické prepočítavanie plnenia limitov stanovených vo výzve 

s dodržaním prednastavených vzorcov (napríklad automatické priradenie intenzít 

subjektom na základe stanovených nastavení), minimalizovanie chybovosti, jasnejšie 

inštrukcie pre vypĺňanie rozpočtu k ŽoNFP, celkové sprehľadnenie rozpočtu 

a jednotlivých výstupov vo forme tlačových zostáv, súlad s logikou ITMS2014+ 

a  finálnymi podkladmi pre zadávanie údajov do ITMS2014+, automatizovaná kontrola 

výpočtov a stanovených limitov aj pre ďalšie etapy projektu (schvaľovanie ŽoNFP, 

zazmluvňovanie a implementácia projektu).  

 

31. Bude možné generovať výstupy z rozpočtu aj vo formáte MS Excel?  

Áno, aktuálne vo verzii ISVA 1.4 už VA zabezpečila danú funkcionalitu.  

 

32. Je možné meniť rozpočet (napr. v prípade identifikovania chýb) aj po jeho 

odoslaní cez ISVA?  

Po odoslaní rozpočtu cez ISVA nie je zo strany žiadateľa možné robiť úpravy. V prípade 

zistenia chyby, je potrebné kontaktovať Výskumnú agentúru prostredníctvom emailu 

info@vyskumnaagentura.sk. V prípade, že ešte nebola žiadosť o NFP odoslaná aj cez 

ITMS2014+, bude možné zo strany VA odomknúť rozpočet na opravu. V prípade, 

že ŽoNFP bola odoslaná cez ITMS2014+, VA už možnosť úpravy rozpočtu nemá 

a chyba sa bude riešiť v procese administratívneho overovania. V prípade, že ŽoNFP 

bola predložená pred termínom uzávierky výzvy, žiadateľ má možnosť požiadať 

o stiahnutie takejto chybnej ŽoNFP a následne predložiť už opravenú ŽoNFP opätovne 

do termínu uzávierky výzvy.  



33. Rozoznáva ISVA efektívnu spoluprácu automaticky?  

Ak projektové konzorcium spĺňa podmienku efektívnej spolupráci, je potrebné v rámci 

ISVA, aby si žiadateľ vybral/zaškrtol, či bude projekt napĺňať efektívnu spoluprácu 

v zmysle Schémy na podporu výskumu a vývoja alebo nie. Ak si žiadateľ vyberie 

možnosť aplikovania efektívnej spolupráce v projekte, musí dbať na konkrétne limitné 

podmienky pre možnosť čerpania zvýšených intenzít pre podnikateľské subjekty, ktoré 

mu ISVA vypočíta, ale zatiaľ automaticky neupozorňuje na ich prekročenie. 

To znamená, že žiadateľ si musí sledovať naplnenie daných limitných podmienok sám. 

Do budúcna je snahou VA zapracovať ohlasovanie prekročenia všetkých limitov 

týkajúcich sa danej výzvy.  

  

34. Existuje v ISVA možnosť výberu priemyselného výskumu alebo 

experimentálneho vývoja pre subjekty mimo schémy štátnej pomoci?  

Nie, subjekty mimo schémy štátnej pomoci nemôžu realizovať priemyselný výskum ani 

experimentálny vývoj, nakoľko by to nebolo v súlade s pravidlami stanovenými 

v platnej Stratégii financovania EŠIF pre programové obdobie 2014-2020, podľa ktorej 

sa nastavujú do výzvy jednotlivé intenzity financovania.   

  

35. V ktorej časti ISVA môžeme zadávať poznámku, že sa jedná o rozpočtovú 

položku UVP/VC?  

V ISVA je priestor na identifikáciu rozpočtovej položky čerpanej v rámci UVP/VC 

uvedením poznámky v komentári danej rozpočtovej položky. Prípadne odporúčame 

žiadateľom identifikovať si dané rozpočtové položky týkajúce sa UVP/VC 

vo výskumno-vývojovom zámere v časti 3.2 Popis potrieb v oblasti modernizácie 

výskumno-vývojovej infraštruktúry pre obdobie 2016 – 2020, vrátane ďalších 

rozpočtových výdavkov projektu, ako aj v časti výskumno-vývojového zámeru 

zameranom na personálne kapacity.  

  

36. Ako postupovať pri skladaní rozpočtu projektu (vloženie hodnoty), 

ak plánujeme obstarať zariadenie, pričom ho nevyužijeme len pre účely 

realizácie aktivít projektu financovaného z OP VaI? Inak povedané, 

plánujeme obstarať zariadenie, ktoré využijeme na projekt iba napr. 

na 50%.  

Ak pôjde o zariadenie využívané na projekte iba čiastočne, žiadateľ to uvedie 

do komentára k danej položke a taktiež do VVZ, konkrétne že ide o položku za celkovú 

hodnotu X, pričom pre projekt ju žiadateľ, resp. partner bude využívať na X %. Z toho 

dôvodu nesedí hodnota v rozpočte projektu s podkladmi k danej položke (prieskum 

trhu a pod.).  



To isté platí aj pri zariadení, ktoré plánujete využívať napr. v oboch kategóriách 

výskumu, resp. vývoja. Ak zariadenie plánuje žiadateľ využívať tak na priemyselný 

výskum, ako aj na experimentálny vývoj, hodnotu zariadenia v rozpočte projektu 

rozdelí alikvotne v závislosti od využitia daného zariadenia. Danú skutočnosť napíše 

do komentára k danej položke ako aj do VVZ.  

  

37. V prílohe výzvy č. 1.01a Výskumno-vývojový zámer je pre jednotlivé časti 

uvedený maximálny rozsah strán, ktorý je možné prekročiť v prípade 

nevyhnutnosti dostatočného popísania projektu? Zarátavajú sa do limitu 

strán aj obrázky, ktoré bližšie popisujú predmet výskumu, či sledovaný jav?  

Prekročenie limitu maximálneho počtu strán pre jednotlivé časti VVZ nie je vylučujúcim 

prvkom v rámci hodnotenia projektu/ŽoNFP, avšak je potrebné a nevyhnutné 

sa sústrediť na kvalitu obsahovej stránky jednotlivých častí VVZ. Je potrebné venovať 

pozornosť tomu, aby sa vo VVZ neduplikovali informácie, ktoré sú uvedené v ostatných 

prílohách ŽoNFP, ktoré žiadatelia vypĺňajú a predkladajú v rámci projektu/ŽoNFP. Preto 

odporúčame žiadateľom, aby sa vo VVZ odvolávali na relevantné prílohy predložené 

so ŽoNFP, napríklad na personálnu maticu, rozpočet a podobne. Obrázky, ktoré 

žiadateľ môže vložiť do dokumentov len s účelom jednoznačnej a jednoduchšej 

deskripcie riešenej problematiky alebo javu, sa do stanoveného limitu maximálneho 

počtu strán nezapočítavajú, prípadne odporúčame k VVZ priložiť prílohu s obrázkami, 

pričom sa v textoch na danú prílohu žiadateľ odvolá. Ďalej je potrebné upozorniť 

na to, že v prípade prekročenia stanovených limitov má odborný hodnotiteľ právo, 

text nad rámec stanovených limitov nehodnotiť, preto odporúčame limity dodržiavať, 

s maximálnym možným prekročením o 30% kumulatívne na dokument, 

a to v nevyhnutných prípadoch. V skutočnosti bol maximálny rozsah textu stanovený 

z dôvodu zabezpečenia čo najstručnejšieho a najvýstižnejšieho textu v jednotlivých 

častiach, aby bolo možné zabezpečiť čo najefektívnejšiu kontrolu a následné odborné 

hodnotenie zo strany VA, resp. odborných hodnotiteľov. 

 

38. V rámci dokladovania hospodárnosti výdavkov projektov OP VaI je 

žiadateľ povinný predložiť k jednotlivým rozpočtovým položkám, resp. 

výdavkom Prieskum trhu. Existujú povinné prílohy, ktoré je nevyhnutné 

predložiť s danou prílohou?  

K prieskumu trhu je potrebné, aby žiadateľ predložil s vyhodnocovacím formulárom 

všetky cenové ponuky, a zároveň aj „oslovenie“ potenciálnych dodávateľov 

(ak relevantné), od ktorých získal cenovú ponuku, a taktiež aj „oslovenie“, ktoré zaslal 

žiadateľ potenciálnym dodávateľom, ale nezískal od nich cenové ponuky, resp. 

kompletnú mailovú alebo listovú komunikáciu. V prípade, ak žiadateľ nedokázal 

z rôznych dôvodov získať minimálne 3 cenové ponuky, je potrebné to riadne 

a relevantne zdôvodniť. Nie je postačujúce vyjadrenie typu: „Nebolo možné 

zabezpečiť 3 cenové ponuky“. V prípade, že nie je možné získať 3 cenové ponuky 

z dôvodu jedinečnosti výdavku, môže byť tento výdavok ohodnotený 



prostredníctvom znaleckého posudku znalcom v príslušnom odvetví (podľa zákona 

č. 382/2004 Z. z.). Tento posudok nesmie byť straší ako 3 mesiace ku dňu predloženia 

ŽoNFP. Zároveň žiadateľ/partner v zdôvodnení výberu jednoznačne a objektívne 

preukáže, že sa nejedná o diskriminačne nastavené parametre výdavku, ktoré dokáže 

splniť iba jeden dodávateľ.  

V súvislosti s jednoznačným preukazovaním hospodárnosti výdavkov je potrebné 

zdôrazniť, že žiadateľ by mal zachovať jednotné označenie identifikovaných 

výdavkov v rámci všetkých nasledovných príloh ŽoNFP:  

a)  1.00 Formulár ŽoNFP, časť 12. Verejné obstarávanie,  

b) 1.01b Rozpočet projektu vygenerovaný v ISVA (uviesť minimálne technické 

parametre),  

c) 1.01a Výskumno-vývojový zámer, časť. 3.2,   

d) 1.02 Záznam z prieskumu trhu, v časti tabuľky „Prehľad cenových ponúk“ potrebné 

uvádzať názov a číslo rozpočtovej položky a označenie infraštruktúrneho celku.  

Z položiek, uvádzaných vo vyššie uvedených dokumentoch, by malo byť zrejmé napr.:  

- na aké zariadenie bol vykonaný predložený prieskum trhu,  

- súčasťou ktorého verejného obstarávania bude toto zariadenie,  

- v rámci akej rozpočtovej položky je uvádzané dané zariadenie vo VVZ,  

- a iné.  

 

39. Na ktoré rozpočtové položky alebo výdavky nie je potrebné vykonať 

Prieskum trhu?  

Vo všeobecnosti platí, že Prieskum trhu je žiadateľ/partner povinný vykonať a jeho 

zrealizovanie preukázať (podľa postupov stanovených v prílohách č. 1.02 b Inštrukcie 

k prieskumu trhu a 1.02 c Špecifické inštrukcie k prieskumu trhu) na tie položky rozpočtu, 

ktoré bude počas realizácie projektu potrebné obstarať v súlade so Zákonom 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 343/2015 Z. z. 

(ďalej len „zákon o VO“).  

Medzi výdavky, ktorých hospodárnosť nie je potrebné preukazovať prostredníctvom 

Prieskumu trhu, patria:  

• stavebné práce (skupina výdavkov 021) - žiadateľ/partner preukazuje  

hospodárnosť výdavku prostredníctvom predloženia rozpočtu stavby (výkazu 

výmer) od certifikovaného spracovateľa  

• paušálne výdavky (skupina výdavkov 902) – nie je potrebné preukazovať 

prostredníctvom Prieskumu trhu ani v prípade, že podliehajú zákonu o VO. Tieto 

výdavky sú vo fáze schvaľovacieho procesu ŽoNFP zo strany VA overované 

prostredníctvom dodržania % limitov stanovených výzvou, čím však nie sú 

dotknuté povinnosti prijímateľa vyplývajúce z osobitných predpisov (napr. zákon 

o VO, Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z. z., Zákon o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 523/2004 Z. z. atď.), 

ktorých dodržiavanie má právo VA počas implementácie a v období udržateľnosti 

projektu preveriť.  



• personálne výdavky (skupina výdavkov 521) - žiadateľ/partner preukazuje 

prostredníctvom:    

o personálnej matice (príloha formuláru ŽoNFP č. 1.01c  

o podpísaných životopisov zamestnancov žiadateľa/partnera, zodpovedných 

za realizáciu aktivít/projektu  

o profesijnými profilmi zamestnancov zodpovedných za realizáciu aktivít 

projektu, ktoré sú uvedené vo Výskumno-vývojovom zámere (príloha 

formuláru ŽoNFP č. 1.01, časť 2)  

o dodržaním finančných limitov zadefinovaných v Zozname oprávnených 

a neoprávnených výdavkov (príloha č. 4 Výzvy) a mzdovej politiky 

organizácie zamestnávateľa  

• odpisy (skupina výdavkov 551) – žiadateľ/partner v prípade nárokovania 

výdavkov súvisiacich s nákladmi na účtovné odpisy zodpovedajúce dĺžke 

realizácie projektu a dobe odpisovania uvedeného majetku na položky rozpočtu, 

ktoré neboli získané z verejných finančných zdrojov (t. j. že majetok bol obstaraný 

pred začatím realizácie projektu a nebol obstaraný pre účely projektu) predkladá 

odpisový plán k daným výdavkom (v súlade s postupmi uvedenými v prílohe 

č. 4 výzvy „Zozname oprávnených a neoprávnených výdavkov“.   

Hospodárnosť nadobúdania alebo nájmu existujúcich stavieb alebo iných 

nehnuteľností, na ktoré sa v zmysle § 1, ods. (2), písmena c) zákona o VO nevzťahuje, 

žiadateľ/partner preukazuje (ak relevantné) v zmysle MP CKO č.12, a to 

prostredníctvom vykonania prieskumu trhu. Pre účely preukázania hospodárnosti 

výdavkov je možné využiť aj inštitút znaleckého posudku, ktorý však nenahrádza 

prieskum trhu, ale je iba doplňujúcim nástrojom pre účely zabezpečenia dodržania 

pravidiel hospodárnosti.  

Výnimku z aplikácie zákona  o VO je možné použiť len v prípade, že ide už o existujúce 

nehnuteľnosti alebo nadobúdanie práv k nim akýmkoľvek spôsobom financovania. 

Z uvedeného vyplýva, že stavba alebo nehnuteľnosť, ktorú verejný obstarávateľ alebo 

obstarávateľ nadobúda, najíma alebo nadobúda práva k nej, už musí existovať.   

Pod výnimku nie je možné podradiť iné služby, ktoré sa môžu vzhľadom na predmet 

nájmu zdať neoddeliteľné od nájmu, avšak spĺňajú definičné znaky v zmysle §3 Zákona 

o VO. Ide o technické zabezpečenie predmetu nájmu okrem iného aj o dodávku 

el. energie, tepla, vodného a stočného a pod.. Z dôvodu, že odplata za nájom je 

legislatívne oddelená od dodávok el. energie, tepla, vodného a stočného sú tieto 

služby predmetom osobitného postupu verejného obstarávania.   

Zmluvu s úspešným uchádzačom predkladá žiadateľ/partner povinne k tým 

rozpočtovým položkám, resp. výdavkom, ktoré uviedol v rozpočte projektu a ktorých 

výšku stanovil na základe tejto zmluvy ako výsledok zrealizovaného verejného 

obstarávania. Táto zmluva musí obsahovať špecifikáciu predmetu zákazky (technické 

alebo funkčné parametre), alebo je potrebné tieto parametre preukázať ďalšou 

podpornou dokumentáciou (napr. súťažné podklady alebo víťazná ponuka). 

Uzavretá a účinná zmluva zároveň nesmie porušiť Podmienku časovej oprávnenosti 

stanovenú výzvou a stimulačný účinok definovaný Schémou na podporu VaV v zmysle 



prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky návrhu zmluvy o NFP, kedy sa za začatie 

realizácie hlavných aktivít projektu považuje vystavenie prvej písomnej objednávky 

pre dodávateľa na dodanie tovaru alebo nadobudnutie účinnosti prvej zmluvy 

uzavretej s dodávateľom na dodanie tovaru, ak príslušná zmluva, predmetom ktorej 

je dodanie tovaru, nepredpokladá vystavenie objednávky.  

Dôrazne upozorňujeme, že prieskum trhu je žiadateľ/partner povinný vykonať aj na tie 

rozpočtové položky alebo výdavky, ktorých množstvo, rozsah alebo potrebu nevie 

jednoznačne určiť v čase predkladania ŽoNFP. Ich množstvo, rozsah alebo potrebu 

žiadateľ/partner určí na základe odborného odhadu/posudku/analýzy (napríklad 

porovnaním potrieb s podobným projektom zrealizovaným v minulosti) a na dané 

položky vykoná prieskum trhu (jedná sa najmä o položky spotrebného charakteru, 

konferenčné poplatky, tuzemské a zahraničné cesty, pohonné hmoty, expertízy alebo 

štúdie). V prípade výdavkov, ktorých časť podlieha iným, prípadne ďalším pravidlám 

(napríklad Zákon o cestovných náhradách č. 283/2002 Z. z. (ďalej len „Zákon 

o cestovných náhradách“) alebo vnútorné smernice organizácie o cestovných 

náhradách a i.) ako je zákon o VO, je potrebné tieto pravidlá/zákony/smernice 

zohľadniť a výslednú sumu výdavku vypočítať a preukázať aj vo vzťahu k týmto 

skutočnostiam (príklad: položka „tuzemské cesty“ – ubytovanie a pohonné hmoty 

budú preukázané prieskumom trhu (v prípade ubytovania max. do sumy 

na ubytovanie vyplývajúcej z interných smerníc organizácie), počet tuzemských 

ciest/potreba pohonných hmôt budú preukázané analýzou potrieb a zvyšné 

cestovné náhrady budú dopočítane v súlade so Zákonom o cestovných náhradách 

a tiež internými smernicami organizácie).  

Výdavky, ktorých hospodárnosť nebude jednoznačne preukázaná, budú 

považované za neoprávnené.  

 

40. Je potrebné predkladať prílohu 1.01a Výskumno-vývojový zámer projektu 

aj ako dokument vo formáte word?  

Áno, prílohu 1.01a Výskumno-vývojový zámer je potrebné predkladať aj vo formáte 

.doc alebo .docx, nakoľko výskumno-vývojový zámer je jedným z hlavných nástrojov 

pre posúdenie podmienok poskytnutia príspevku, a je teda nevyhnutné z dôvodu 

urýchlenia administratívneho overovania a odborného hodnotenia, resp. vo fáze 

schvaľovacieho procesu ŽoNFP pracovať s dokumentom, ktorý je v editovateľnej verzii.  

 

41. Je DPH v projekte oprávnená?  

Vo všeobecnosti platí, že DPH je neoprávneným výdavkom. Oprávnená je len, ak sa 

na ňu vzťahuje výnimka, t. j. ak nie je DPH spätne získateľná akýmkoľvek spôsobom 

v súlade so zákonom o DPH.   

Zároveň platí pravidlo, že DPH je oprávnená, ak je preukázané, že konečné 

ekonomické bremeno spočíva na žiadateľovi/partnerovi, t. j. ak je tento povinný DPH 

za zhotovenie diela/dodávku tovarov uhradiť, avšak nemá nárok na jej odpočet 



u Finančnej správy SR, ani ju nemá nárok iným spôsobom (napr. cez účelovú 

konštrukciu právnych vzťahov) získať späť.    

Problematiku DPH upravuje zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH. Predpokladom oprávnenosti 

DPH je skutočnosť, že žiadateľ nie je oprávnený na jej odpočet u Finančnej správy SR 

v situáciách, kedy žiadateľ nie je zdaniteľnou osobou (zdaniteľnú osobu definuje § 3), 

alebo poskytuje služby, ktoré sú oslobodené od DPH (časť zákona o DPH „Oslobodenie 

od dane“ § 28 až 48b).  

Každý daňový subjekt môže byť:  

- zdaniteľnou osobou (pre všetky ekonomické/podnikateľské činnosti) a/alebo  

- nezdaniteľnou osobou (pre určité špecifické činnosti) a/alebo  

- zmiešanou osobou, t. j. na niektoré činnosti si uplatňuje v súlade s § 50 

tzv. zmiešanú DPH, podľa určeného koeficientu využívania toho istého majetku, 

z časti na zdaniteľné plnenie a z časti na nezdaniteľné plnenie.  

Osobitný pozor je potrebné venovať situáciám kedy ide o tzv. Projekt generujúci 

príjem, kedy sa musia zohľadniť všetky finančné toky, t. j. aj toky medzi 

žiadateľom/prijímateľom a prevádzkovateľom (konsolidovaná finančná analýza).  

 

42. Ako sa posudzuje excelentnosť, špičkovosť a inovatívnosť?  

K danej problematike bola vytvorená praktická informácia pre žiadateľov 

a odborných hodnotiteľov s názvom Metodika exaktnej aplikácie vybraných pojmov 

v rámci hodnotiacich a výberových kritérií Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR, ktorá je zverejnená: https://www.opvai.sk/media/99932/metodika-

aplik%C3%A1cie-vybran%C3%BDch-pojmov_prakt-pr%C3%ADru%C4%8Dka.pdf 

 

43. Podľa akých kritérií sa overuje relevantnosť/oprávnenosť výskumných 

organizácií pre daný projekt? 

Podnikateľské výskumné organizácie Nepodnikateľské výskumné organizácie 

 

Musia byť držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj v zmysle 

§ 26a zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja 

a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii 

ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. 
 

 

Žiadatelia musia preukázať vo výskumno-vývojovom zámere svoje skúsenosti 

s realizáciou výskumných projektov relevantných k vybranej výskumnej 

téme/témach definovanej v rámci produktovej línie/líniách v doméne inteligentnej 

špecializácie RIS3 SK, pričom sa uvádzajú projekty nie staršie ako 10 rokov. 

Ako referencia môžu slúžiť projekty financované v rámci 

https://www.opvai.sk/media/99932/metodika-aplik%C3%A1cie-vybran%C3%BDch-pojmov_prakt-pr%C3%ADru%C4%8Dka.pdf
https://www.opvai.sk/media/99932/metodika-aplik%C3%A1cie-vybran%C3%BDch-pojmov_prakt-pr%C3%ADru%C4%8Dka.pdf


národných/medzinárodných grantových schém na podporu výskumu a vývoja, 

alebo vlastné interné projekty/aktivity v oblasti výskumu a/alebo vývoja 

financované z vlastných zdrojov výskumnej organizácie. Každá referencia 

dokazujúca skúsenosti s realizáciou výskumu a/alebo vývoja musí mať uvedené 

aj reálne overiteľné výsledky výskumu a/alebo vývoja (publikačné výstupy, 

registrované práva duševného vlastníctva a pod.). 
 

V rámci databázy Obchodného registra 

Slovenskej republiky musia mať 

podnikateľské výskumné inštitúcie 

zapísané činnosti súvisiace 

s podávaným projektom (s obsahovým 

zameraním výskumu/vývoja 

predkladanej ŽoNFP a/alebo „výskum 

a vývoj v oblasti prírodných 

a technických vied“ a/alebo „výskum 

a vývoj v oblasti spoločenských 

a humanitných vied“).  

 

V rámci štatútu, činností uvádzaných 

na webovom sídle, podľa organizačnej 

štruktúry, z ktorej je jasne preukázateľné, 

že ide o organizáciu realizujúcu výskum, 

vývoj a pod. – v rámci konkrétnej  

posudzovanej nepodnikateľskej 

výskumnej organizácie sa overujú 

činnosti zamerané na VaV s ich 

konkrétnym tematickým zameraním. 

 

 

44. Aký je minimálny kvalifikačný štandard na vedecko-výskumného 

pracovníka? 

Kvalifikačné štandardy na pracovníkov: 

a) vedecko-výskumný pracovník by mal spĺňať minimálne nasledovné kvalifikačné 

a odborné predpoklady: 

 úplné stredné vzdelanie, resp. ekvivalentné vzdelanie zo zahraničia a zároveň 

 odborná prax v oblasti výskumu/vývoja v dĺžke minimálne 5 rokov a súčasne, 

alebo v prípade dosiahnutia 2. stupňa vysokoškolského vzdelania je 

požadovaná minimálna prax v dĺžke 3 roky, resp. ide o študenta denného 

doktorandského/postgraduálneho štúdia 

 pracovná náplň v rámci podnikateľskej, či nepodnikateľskej výskumnej 

organizácie je zameraná  na vykonávanie výskumných aktivít, t. j. výskum alebo 

prieskum zameraný na získanie nových poznatkov o sledovaných javoch 

a na získanie nových zručností pre vývoj nových výrobkov, postupov alebo 

služieb alebo na dosiahnutie významného zlepšenia existujúcich výrobkov, 

postupov alebo služieb, vývoj častí komplexných systémov, stavba prototypov 

v laboratórnych podmienkach alebo v podmienkach so simulovanými 

rozhraniami prepojenými na existujúce systémy, získavanie, kombinovanie, 

formovanie a používanie existujúcich vedeckých, technologických, 

obchodných a iných relevantných poznatkov a zručností s cieľom vyvinúť nové 

a vylepšené výrobky, postupy alebo služby. V prípade, že posudzovaná osoba 

je študentom denného doktorandského/postgraduálneho štúdia, by téma 

dizertačnej práce mala súvisieť s témou výskumu (potrebné uviesť v rámci 

výskumno-vývojového zámeru a životopise). 



b) kľúčový vedecko-výskumný pracovník by mal spĺňať minimálne nasledovné 

kvalifikačné a odborné predpoklady: 

 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, resp. ekvivalentné vzdelanie zo zahraničia 

a zároveň 

 odborná prax v oblasti výskumu/vývoja v dĺžke minimálne 3 roky a súčasne 

 pracovná náplň v rámci podnikateľskej, či nepodnikateľskej výskumnej 

organizácie je zameraná na vykonávanie výskumných aktivít, t. j. výskum alebo 

prieskum zameraný na získanie nových poznatkov o sledovaných javoch 

a na získanie nových zručností pre vývoj nových výrobkov, postupov alebo 

služieb alebo na dosiahnutie významného zlepšenia existujúcich výrobkov, 

postupov alebo služieb, vývoj častí komplexných systémov, stavba prototypov 

v laboratórnych podmienkach alebo v podmienkach so simulovanými 

rozhraniami prepojenými na existujúce systémy, získavanie, kombinovanie, 

formovanie a používanie existujúcich vedeckých, technologických, 

obchodných a iných relevantných poznatkov a zručností s cieľom vyvinúť nové 

a vylepšené výrobky, postupy alebo služby. 

Upozorňujeme žiadateľa/partnera, že vyššie uvedené kvalifikačné a odborné 

predpoklady sú minimálne štandardy, a dostatočnosť kvalifikácie jednotlivých 

pracovníkov bude posudzovaná aj odborným hodnotiteľom, vzhľadom na charakter 

jednotlivých výskumných aktivít projektu. 

 

45. Do akej doby musíme obsadiť jednotlivé pozície v zmysle prílohy výzvy 

č. 4 Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov a to konkrétne 

kľúčový vedecko-výskumný pracovník, vedecko-výskumný pracovník, 

pomocní technickí pracovníci a iní pomocní pracovníci v rozsahu, v ktorom 

sa priamo podieľajú na výskumno-vývojových aktivitách, ako 

aj špičkového zahraničného vedecko-výskumného pracovníka 

a slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí? 

Každú z uvedených pozícií je potrebné obsadiť do 6 mesiacov od začiatku realizácie 

aktivity projektu. V prípade, že žiadateľ uvádza v personálnej matici tieto typy 

výskumníkov za účelom získania bodov v rámci hodnotiacich a výberových kritérií, 

konkrétne hodnotiacich: 

 1.5 Súlad projektu so zásadou výskumno-vývojovej excelentnosti (vysokej 

kvality obsahového zámeru projektu), 

 3.6 Príspevok projektu k cieľu OP VaI pritiahnuť špičkových zahraničných 

vedcov pre spoluprácu na projektoch v rámci relevantných oblastí domén 

RIS3 SK  

 3.7 Príspevok projektu k cieľu OP VaI pritiahnuť/reintegrovať slovenských 

vedcov pôsobiacich v zahraničí späť pre spoluprácu na projektoch v rámci 

relevantných oblastí domén RIS3 SK  

a konkrétnych výberových kritérií: 

 Využívajú sa pri riešení projektu aspoň 2 špičkoví slovenskí výskumníci? 

 Využívajú sa pri riešení projektu viac ako 2 špičkoví slovenskí výskumníci? 



 Využíva sa pri riešení projektu aspoň 1 špičkový zahraničný výskumný 

pracovník? 

 Využívajú sa pri riešení projektu viac ako 3 špičkoví zahraniční výskumní 

pracovníci? 

 Je plánovaný počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných 

subjektoch/podnikoch aspoň 2?  

 Je plánovaný počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných 

subjektoch/podnikoch väčší ako 2? 

je potrebné, už pri predložení ŽoNFP, doložiť životopis konkrétneho špičkového 

zahraničného výskumníka a/alebo špičkového slovenského výskumníka a/alebo 

slovenského výskumníka pôsobiaceho v zahraničí (slovenského navrátivšieho 

výskumníka). To znamená, že pri predkladaní ŽoNFP nemôže ísť o pozície bez mena. 

V rámci Plánu modernizácie výskumno-vývojovej infraštruktúry a výskumnej stratégie 

na roky 2016-2023 predloženého pre posúdenie zahraničnými expertmi je vhodné 

uviesť už konkrétne mená, pričom tieto je možné v rámci finálnej ŽoNFP zmeniť – 

pri splnení podmienky výmeny rovnakého typu výskumníka za rovnaký typ výskumníka 

(napr. špičkový výskumník za špičkového výskumníka).  

Príloha Formuláru ŽoNFP č. 1.01 Výskumno-vývojový zámer v časti 2.1 Zabezpečenie 

odborných kapacít na riadenie a realizáciu projektu by mala byť v súlade s prílohou 

Formuláru ŽoNFP č. 1.01c Personálna matica. 

Špičkových výskumných pracovníkov (zahraničných aj slovenských) je možné počas 

trvania projektu preobsadiť, pokiaľ budú spĺňať kvalitatívne parametre ako pôvodní 

pracovníci. 

 

46. Akým spôsobom sa počítajú plné ekvivalenty pracovných miest, tzv. FTE? 

Vykazovanie FTE sa vykonáva vo vzťahu k personálnej matici, ako aj k vybraným 

merateľným ukazovateľom: 

 P0231 Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných 

subjektoch/podnikoch 

 P0514 Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných 

zariadeniach výskumnej infraštruktúry 

 P0763 Počet výskumných pracovníkov pracujúcich vo vybudovaných 

zariadeniach výskumnej infraštruktúry 

V prípade výpočtu FTE pre potreby personálnej matice či vo vzťahu k výpočtom FTE 

v rámci merateľných ukazovateľov P0514 a P0763 môže dôjsť k nasledovným 

situáciám: 

- riadny pracovný pomer: 

o zamestnanec bude pracovať na rovnaký pracovný úväzok (prípady 

na obrázku č. 1, 4 a 5), FTE pre daného zamestnanca sa počíta ako podiel 

úväzku daného zamestnanca v hodinách a bežne zmluvne viazaného 



pracovného času v organizácii (napr. 4 hodiny denne úväzok / 8 hodín 

denný pracovný čas t. j. 0,5 FTE); 

o zamestnanec bude pracovať počas doby realizácie projektu na rôzne 

pracovné úväzky (prípad na obrázku č. 2 a 3), FTE sa vypočíta nasledovne:  

𝑝𝑜č𝑒𝑡 č𝑙𝑜𝑣𝑒𝑘𝑜ℎ𝑜𝑑í𝑛 𝑣 𝑜𝑑𝑑𝑜𝑏í 1 + 𝑝𝑜č𝑒𝑡 č𝑙𝑜𝑣𝑒𝑘𝑜ℎ𝑜𝑑í𝑛 𝑣 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í 2

𝑓𝑜𝑛𝑑 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛éℎ𝑜 č𝑎𝑠𝑢 𝑝𝑜č𝑎𝑠 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏𝑖𝑎 1 𝑎 2 𝑝𝑟𝑒 𝑏𝑒ž𝑛𝑒 𝑧𝑚𝑙𝑢𝑣𝑛𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑧𝑎𝑛ý 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛ý č𝑎𝑠
 

 

- dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti 

o najskôr je potrebné stanoviť tzv. zmluvne viazaný pracovný čas takéhoto 

zamestnanca v hodinách za pracovný deň (berú sa do úvahy všetky 

pracovné dni daného monitorovaného obdobia spolu s platenými 

sviatkami)  

o následne vypočítame pomer tohto výsledku k bežne zmluvne viazanému 

pracovnému času v organizácii 

Príklad:  

V subjekte projektového konzorcia mal u toho istého zamestnávateľa 1 zamestnanec 

uzavreté v roku n dve dohody o vykonaní práce v rozsahu 150 hodín na dobu 

3 mesiacov a druhú v rozsahu 200 hodín na dobu 6 mesiacov.  

Výpočet: 

=(rozsah dohodnutého úväzku v hodinách)/(počet pracovných dní monitorovaného 

obdobia) 

=(150+200)/261=1,34 

Pomer k bežne zmluvne viazanému pracovnému času v organizácii: (1,34)/8 = 0,17 FTE 

 

Z diagramu vyššie je zrejmé, že v prípade, ak v čase monitorovania záverečnej 

monitorovacej správy nie je pracovné miesto obsadené, nie je možné takéto miesto 

číslo prípadu

Vykazovaná  nameraná 

hodnota merateľného 

ukaz.

1 1

2 0

3 1

4 0

5 1

Obsadené pracovné miesto Neobsadené pracovné miesto

záverečná monitorovacia správa

2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8

Časová os

obdobie realizácie aktivít obdobie udržateľnosti výstupov projektu

2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4



vykazovať v rámci nameraných hodnôt FTE a následne ani nie je potrebné toto miesto 

monitorovať v čase udržateľnosti.  

Celková suma FTE všetkých pracovníkov v personálnej matici sa nemusí rovnať 

cieľovej hodnote v závislosti od dĺžky pôsobenia daných osôb v rámci projektu. 

V prípade, že žiadateľ už v rámci prípravy projektu očakáva, že využitie danej 

pracovnej pozície je len prechodné a pozícia nebude obsadená až do ukončenia 

projektu, nezapočítava si daného zamestnanca napríklad do cieľovej hodnoty 

merateľného ukazovateľa P0763 Počet výskumných pracovníkov pracujúcich 

vo vybudovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry. 

Osobitný prístup je uplatňovaný v rámci merateľného ukazovateľa P0231 Počet 

nových výskumných pracovníkov v podporovaných  subjektoch/podnikoch, kde 

sa vykazujú hrubé nové vedecko-výskumné pracovné miesta, ktoré boli vytvorené 

priamo vďaka projektu, znížené o vedecko-výskumné pracovné miesta, ktoré zanikli 

v dôsledku projektu, v deň vykazovania2 sú obsadené, a za podmienky, 

že v podporenej organizácii došlo k zvýšeniu celkového počtu vedecko-výskumných 

pracovných miest. Nárastom počtu výskumných pracovných miest v organizácii 

sa myslí rozdiel koncového a východiskového stavu evidovaného počtu výskumných 

pracovníkov3, pričom tento rozdiel musí byť vyšší ako 0: 

 za východiskovú hodnotu počtu zamestnancov sa považuje počet 

evidovaného počtu výskumných pracovníkov k poslednému dňu v mesiaci 

predchádzajúcemu mesiacu podania žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok; 

 za koncovú hodnotu počtu zamestnancov sa považuje počet evidovaného 

počtu pracovníkov v deň fyzického ukončenia realizácie aktivít projektu.  

Pri výpočte východiskového, ako aj koncového stavu zamestnanosti, je potrebné 

zohľadniť započítavanie údajov za partnerský alebo prepojený podnik, ak partnerský 

alebo prepojený podnik má štatút partnera projektu. Pokiaľ sa partnerský alebo 

prepojený podnik nepodieľa na realizácii aktivít projektu, tzn. nevyužíva sa inštitút 

partnerstva, jeho zamestnanosť sa neberie pri výpočte ukazovateľa do úvahy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Posledný deň monitorovaného obdobia danej monitorovacej správy. 
3 Pri výpočte zamestnanosti sa zohľadňuje prepočet na FTE. Ide o evidenčný počet zamestnancov (výskumných) 

rozšírený o: a) súkromní podnikatelia a ich spoločníci, ktorí nemajú uzatvorenú pracovnú zmluvu v danej organizácii 

(nie sú zamestnancami); b) fyzické osoby v právnom vzťahu, ktoré podľa novely zákona o sociálnom poistení 

s účinnosťou od 1.1.2011 nadobudli postavenie zamestnanca (napr. členovia predstavenstva, štatutárneho orgánu, 

správnej a dozornej rady, kontrolnej komisie a iného správneho orgánu právnickej osoby, komanditisti komanditnej 

spoločnosti, osoby pracujúce na príkazné zmluvy a konatelia firiem) a ktoré nie sú v pracovnom pomere k organizácii. 



47. Je možné jednoznačne identifikovať, ktoré konkrétne merateľné 

ukazovatele majú prepojenie na konkrétne hodnotiace a výberové 

kritériá, resp. sú posudzované v rámci jednotlivých hodnotiacich 

a výberových kritérií tejto výzvy? 

Priložená .xls matica vytvára prehľad merateľných ukazovateľov definovaných 

prílohou výzvy č. 6 Zoznam projektových MU a iných údajov s uvedením definície 

týchto merateľných ukazovateľov, ako aj relevantnosťou pre potreby aplikácie 

hodnotiaceho kritéria, či povinnosti zachovania výstupu, t. j. nameranej hodnoty 

v období udržateľnosti projektu. 

 

RIS3 timy 

BA_prepojenie MU na HaVK_final.xlsx

RIS3 timy mimo 

BA_prepojenie MU na HaVK_final.xlsx
 

 

48. Je oprávnený na podporu podnikateľský subjekt projektového konzorcia, 

ktorý nemá v predmete činnosti v Obchodnom registri zapísané také 

činnosti, ktoré sú v súlade s identifikovanými funkčnými väzbami, 

či hlavnými SK NACE danej domény inteligentnej špecializácie RIS3 SK, 

ale len „výskum a vývoj?“ 

V rámci jednotlivých domén inteligentnej špecializácie RIS3 SK platí: 

„Odvetvia patriace medzi kľúčové odvetvia jednotlivých domén môžu vystupovať 

ako dodávateľské alebo odberateľské odvetvia medzi sebou, aj v rámci ostatných 

domén. Funkčné väzby definujú odvetvia, ktoré môžu byť podporované len vo väzbe 

na vybrané kľúčové odvetvia. V rámci domén sa bude vykonávať̌ aj vedecký výskum 

a vývoj (M72) a architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy 

(M71) v nadväznosti na definované kľúčové odvetvia a ich funkčné väzby.“ 

V súvislosti s uvedeným je oprávnené, aby podnikateľský subjekt mal zapísaný napr. 

„výskum a vývoj“ v obchodnom registri, pričom toto pravidlo platí naprieč všetkými 

produktovými líniami v jednotlivých doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK. 

Zároveň je však v tejto súvislosti potrebné dodržať podmienku poskytnutia príspevku 

„Podmienka vo vzťahu k dĺžke existencie žiadateľa/partnera“, ktorá stanovuje, 

že žiadateľ/partner, ktorý podlieha Schéme na podporu výskumu a vývoja, musí mať 

v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním oblasti/odvetvia 

hospodárstva, v ktorom sa realizuje výskum a/alebo vývoj v rámci projektu, 

a to najneskôr 12 mesiacov pred predložením ŽoNFP, ako aj ďalšie podmienky 

oprávnenosti vzťahujúce sa napríklad k existencii doterajších skúseností s realizáciou 

výskumu/vývoja tematicky relevantného pre predkladaný projekt a pod.. 

 



49. Aký je kompletný zoznam univerzitných vedeckých parkov a výskumných 

centier oprávnených v zmysle hodnotiaceho kritéria „1.9 Miera zapojenia 

kapacít univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier 

na celkovom žiadanom NFP“? 

Vedecké parky  

park, centrum názov 

mimo Bratislavského kraja 

Výskumné centrum Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre - 

AgroBioTech - SPU v NR 

AgroBioTech 

 

Univerzitný vedecký park Technickej univerzity v Košiciach TECHNICOM - 

TUKE 
Technicom II. 

Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné 

a budúce aplikácie „PROMATECH“ – SAV v Košiciach (Ústav materiálového 

výskumu Slovenskej akadémie vied; Ústav experimentálnej fyziky 

Slovenskej akadémie vied; Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied; 

Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied) 

Promatech  

Univerzitný vedecký park Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - 

MediPark KE - UPJŠ v KE 
Medipark 

Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline - ŽU v ZA UVP UNIZA II. 

Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline - ŽU v ZA VC UNIZA II. 

Výskumné centrum ALLEGRO – SAV (Ústav materiálov a mechaniky strojov 

Slovenskej akadémie vied; Ústav anorganickej chémie Slovenskej 

akadémie vied; Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied; 

Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied) a Slovenská technická 

univerzita Bratislava 

ALLEGRO 

 

Univerzitný vedecký park Slovenskej technickej univerzity v Bratislave - 

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - CAMBO - STU v BA 

CAMBO STU 

 

Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin) - UK v BA BioMed Martin 

Centrum VaV imunologicky aktívnych látok – SAV v Šarišských 

Michaľanoch 
BMC SAV  

  

Bratislavský kraj 

  

Univerzitný vedecký park Slovenskej technickej univerzity v Bratislave - STU 

v BA 
UVP STU  

Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií 

– SAV BA (Elektrotechnický ústav SAV; Fyzikálny ústav SAV; Ústav 

anorganickej chémie SAV; Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV; 

Ústav polymérov SAV) 

CAV  

Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave - UK v BA UVP UK  

Univerzitný vedecký park pre biomedicínu BA – SAV (Ústav experimentálnej 

endokrinológie SAV; Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie 

SAV; Ústav experimentálnej onkológie SAV; Ústav merania SAV; Ústav 

molekulárnej fyziológie a genetiky SAV; Ústav normálnej a patologickej 

fyziológie SAV; Virologický ústav SAV) 

BioMed SAV  

 

http://www.agrobiotech.sk/
https://www.uvptechnicom.sk/uvp-technicom-faza-ii/
http://promatech.sk/
https://www.upjs.sk/pracoviska/medipark/
http://uvp.uniza.sk/
http://vyskumnecentrum.sk/II_faza
http://www.vca.sav.sk/
https://www.mtf.stuba.sk/sk/o-univerzitnom-vedeckom-parku-uvp.html?page_id=9941
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/ucelove-pracoviska/kenp/vyznamne-projekty/operacny-program-vyskum-a-vyvoj-2007-2013/martinske-centrum-pre-biomedicinu-biomed-martin/projekt/
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=ins-org-ins&institute_no=203
https://www.stuba.sk/sk/pracoviska/projektove-stredisko/projekty-strukturalnych-fondov-eu/univerzitny-vedecky-park-stu-bratislava-ii.-faza.html?page_id=11758
http://www.cav.sav.sk/zakladne-informacie/
https://cusp.uniba.sk/projekty/ukoncene/2-faza-projektu-vp-uk
http://www.biomed.sav.sk/


50. Máme záujem zapojiť sa ako žiadateľ do vyhlásenej výzvy na podporu 

mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie 

RIS3 SK, no nevieme s určitosťou povedať, či bude projekt generovať 

príjem alebo nie, takže nevieme, či je pre nás relevantná príloha 

„1.12 Finančná analýza“. Ako máme postupovať?  

Ak žiadateľ nepredpokladá, resp. nevie odhadnúť generovanie príjmov z projektu 

pri podaní ŽoNFP, finančnú analýzu nepredkladá, pričom ak v procese 

implementácie vygeneruje, resp. bude generovať príjem z projektu, finančnú analýzu 

vypracuje a predloží hneď, ako nastane táto skutočnosť. V prípade, ak žiadateľ 

vygeneruje taký príjem, ktorý presahuje limit Rámca pre štátnu pomoc na výskum, 

vývoj a inovácie, a nepremietne tento príjem spätne do realizácie výskumno-

vývojových aktivít vo forme napr. dodatočných výdavkov (investičných alebo 

prevádzkových), bude sa analyzovať medzera vo financovaní, ktorá bude 

zohľadnená v krátení NFP. Bližšie informácie žiadateľovi poskytuje metodika 

pre vypracovanie finančnej analýzy projektu OP VaI, ktorá je prílohou výzvy č. 1.12a. 

 

51. Aký je postup v prípade, že žiadateľ/partner projektu 

nepredpokladal/nevedel odhadnúť generovanie príjmov a pri predložení 

ŽoNFP nevypracoval z toho dôvodu finančnú analýzu, no počas 

implementácie projektu, alebo počas doby udržateľnosti takýto príjem 

vygeneruje? 

V takomto prípade žiadateľ, resp. partner, vypracuje finančnú analýzu hneď, 

ako vygeneruje akýkoľvek príjem v dôsledku realizácie projektu. Finančná analýza 

by v takomto prípade nemala vychádzať z predpokladov, resp. odhadov, ale z čo 

najreálnejších hodnôt príjmov z projektu. Finančnú analýzu je potrebné aktualizovať 

na základe reálnych tokov pravidelne (spravidla na ročnej báze), aby zohľadňovala 

čo najreálnejší vývoj finančných tokov, ktorý vstupuje do výpočtu finančnej medzery, 

resp. zohľadňuje vysporiadanie vygenerovaných príjmov z projektu. Referenčné 

obdobie pre sektor Výskumu a inovácií predstavuje 15-25 rokov, pričom toto obdobie 

predstavuje časové obdobie, v rámci ktorého sa vo finančnej analýze uvádzajú 

plánované, resp. reálne hodnoty príjmov a výdavkov.  

V prípade subjektu vytvárajúceho čistý príjem počas stanoveného referenčného 

obdobia (t. j. počas obdobia realizácie projektu, ako aj po jeho ukončení), 

sa potenciálny čistý príjem z projektu určí buď vopred prostredníctvom výpočtu 

finančnej medzery z finančnej analýzy projektu alebo vygenerovaný príjem 

sa zohľadní počas realizácie projektu na základe reálnych finančných tokov.  

V prípade, ak objektívne nie je možné vopred stanoviť príjmy podľa vyššie uvedených 

metód, čisté príjmy vytvorené do troch rokov od ukončenia operácie alebo podľa 

lehoty na predloženie dokumentov pre ukončenie programu stanovenej v pravidlách 

pre EFRR (podľa toho, ktorý dátum nastane skôr), sa odpočítajú z výdavkov 

vykázaných Komisii. Inak povedané, ak objektívne nie je možné vopred stanoviť 



príjmy, resp. čisté príjmy, alebo ich výška bude podhodnotená, budú tieto čisté príjmy 

odpočítané z výdavkov vykázaných komisii a prijímateľovi budú zohľadnené vo výške 

NFP. Prijímateľ je povinný podávať RO/SO informácie o výške skutočne vytvorených 

čistých príjmov, a to prostredníctvom následných monitorovacích správ v zmysle 

Zmluvy o NFP, kde deklaruje aj generovanie príjmov z projektu. 

 

52. V rámci vyhlásenej výzvy sa plánujeme zúčastniť ako partner projektu. 

Sme štátna organizácia výskumu a vývoja, ktorej hlavná aktivita je 

v projekte nezávislý výskum a vývoj. Chceli by sme sa informovať, či je 

možné zvoliť priemyselný výskum ako doplnkovú aktivitu (hospodársku 

aktivitu) v rámci pripravovanej žiadosti o NFP? Bude priemyselný výskum 

pre nás ako organizáciu štátnej správy oprávnený? 

Pre organizácie štátnej správy, ako aj pre všetky nepodnikateľské výskumné inštitúcie 

platí pravidlo, že môžu v projekte vykonávať výlučne aktivitu nezávislý výskum a vývoj. 

Pričom však pojem „nezávislý výskum“ chápeme ako kombináciu jednotlivých typov 

výskumu a vývoja (priemyselný výskum alebo experimentálny vývoj), alebo jednotlivé 

typy výskumu/vývoja samostatne, ktorý realizuje subjekt mimo schémy na podporu 

výskumu a vývoja. Poskytovanie služieb v oblasti výskumu a vývoja a výskum a vývoj 

vykonávaný v mene podnikov sa nepovažuje za nezávislý výskum a vývoj. Inak 

povedané, pojem nezávislý výskum, neznamená jedinečný typ výskumu, ktorý 

nemôže v sebe zahŕňať znaky priemyselného výskumu, resp. experimentálneho 

vývoja. V rámci priradenia typu výskumno-vývojových aktivít k jednotlivým subjektom 

platí, že nezávislý výskum a vývoj chápeme ako jediný typ oprávnenej aktivity, ktorý 

realizuje subjekt mimo schémy na podporu výskumu a vývoja. Realizácia doplnkovej 

hospodárskej aktivity, v rámci priemyselného výskumu, nie je typom oprávnenej 

aktivity v projekte pre nepodnikateľské výskumné inštitúcie, ale ide o pojem, ktorým 

sa označuje ako možnosť realizovať následne počas životného cyklu projektu zo strany 

nepodnikateľských výskumných inštitúcií do výšky 20% ročnej kapacity v zmysle 

pravidiel Rámca pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie bez toho, aby boli 

porušené pravidlá štátnej pomoci pre konkrétny projekt.  

 

53. Môžeme ako prijímateľ z podnikateľského sektora vytvoriť jednu 

spoločnú aktivitu s partnerom z akademického sektora? Prípadne bolo by 

možné vytvoriť spoločnú aktivitu s partnerom z podnikateľského sektora?  

Aj keď priamo vo výzve nie je stanovené, že subjekty s rôznymi intenzitami pomoci 

a s rôznymi typmi oprávnených aktivít, nemôžu parciálne riešiť výskumno-vývojové 

aktivity v rámci jednej hlavnej aktivity. V takýchto prípadoch je potrebné formálne 

rozdeliť túto aktivitu na podaktivity a zaradiť ju do rozpočtu projektu ako aj 

do výskumno-vývojového zámeru so správnym zaradením k jednotlivým typom 

výskumu (nezávislý výskum, priemyselný výskum a experimentálny vývoj) ako aj 

k intenzitám pomoci v závislosti od typu subjektu, resp. od typu výskumu a/alebo 

vývoja. Odporúčame, pre lepšiu prehľadnosť a jasné uplatnenie správneho spôsobu 



dodržiavania pravidiel štátnej pomoci, nespájať do jednej aktivity subjekt 

podnikateľského sektora a subjekt zo sektora nepodnikateľských výskumných 

organizácií.   

 

54. Definícia merateľného ukazovateľa PO355 „Počet prihlášok registrácie 

práv duševného vlastníctva“ uvádza viacero práv duševného vlastníctva, 

avšak nie všetky je možné registrovať v zmysle platnej Slovenskej 

legislatívy. Prosíme preto o usmernenie, ako máme preukázať splnenie 

tohto ukazovateľa v prípade, ak napĺňame jeho definíciu vytvorením 

takej formy duševného vlastníctva, ktorou je autorské právo, právo 

príbuzné autorskému právu alebo práva súvisiace s autorským právom. 

Dosiahnutie/vlastníctvo autorského práva, práva príbuzného autorskému právu 

a práva súvisiace s autorským právom nie je relevantné pre stanovenie “nenulovej“ 

cieľovej hodnoty predmetného merateľného ukazovateľa. Relevantné sú výhradne 

práva duševného vlastníctva, ktoré je možné oficiálne registrovať, ktorými sú: 

- patentové právo (právo vynálezov), 

- právo (priemyselných) dizajnov, 

- právo úžitkových vzorov, 

- právo topografií polovodičových výrobkov, 

- právo nových odrôd rastlín a nových plemien zvierat, 

- známkové právo (právo ochranných známok), 

- právo označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov. 

 

55. Je oprávnenou právnou formou v rámci výziev na podporu mobilizácie 

excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK 

aj združenie právnických osôb? 

Záujmové združenie právnických osôb ako právna forma je oprávnená aj v pozícii 

žiadateľa, aj v pozícii partnera, v zmysle podmienok poskytnutia príspevku výzvy 

č. 2.1.1 Podmienka oprávnenosti žiadateľa (právna forma) a 2.2.1 Podmienka 

oprávnenosti partnera (právna forma), nakoľko právna forma Združenie právnických 

osôb spadá v zmysle § 7 d) pod Neziskový sektor. To znamená, že združenie 

právnických osôb môže v rámci vyhlásených výziev mať plánovaný typ aktivity 

„nezávislý výskum a vývoj“ a súčasne musí jej činnosť v rámci projektu byť v súlade 

s pravidlami štátnej pomoci platnými pre realizovanie nezávislého výskumu a vývoja. 

Pre samohodnotenie splnenia podmienok štátnej pomoci bola zverejnená metodická 

pomôcka, ktorú v tejto súvislosti dávame do pozornosti: 

https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke-dokumenty-v-gescii-va/metodické-

pomôcky/  

 

https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke-dokumenty-v-gescii-va/metodické-pomôcky/
https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke-dokumenty-v-gescii-va/metodické-pomôcky/


56. Môže neziskový sektor vystupovať ako podnik, pokiaľ test štátnej pomoci 

indikuje štátnu pomoc? 

Áno, „podnikom“, v zmysle definície Schémy štátnej pomoci, môžu byť aj subjekty 

neziskového sektora, napr. občianske združenia, neziskové organizácie, združenia 

právnických osôb, ako aj vysoké školy a verejné výskumné inštitúcie, v prípade ak to 

podmienky poskytnutia príspevku stanovené touto výzvou dovoľujú, napr. podmienky 

oprávnenosti žiadateľa/partnera (právna forma), podmienka vo vzťahu k dĺžke 

existencie žiadateľa/partnera a ostatné. Výsledky individuálneho testu štátnej pomoci 

však ešte nemusia znamenať automaticky povinnosť prihliadať na tento subjekt ako 

na „podnik“ v zmysle Schémy štátnej pomoci. Dôležitý je rozsah hospodárskych 

činností v projekte. Ak sa určitý subjekt, resp. infraštruktúra tohto subjektu, využíva 

na hospodárske aj nehospodárske činnosti, pravidlá štátnej pomoci sa vzťahujú 

na verejné financovanie iba v tom rozsahu, v akom toto financovanie pokrýva 

náklady spojené s hospodárskymi činnosťami. Ak sa takýto subjekt, resp. jeho 

infraštruktúra, využíva takmer výlučne na nehospodárske činnosti, na jej financovanie 

ako také sa nemusia vzťahovať pravidlá štátnej pomoci za predpokladu, že jej 

hospodárske využitie zostáva čisto vedľajšie, tzn. že ide o činnosť, ktorá je priamo 

spojená s prevádzkou tohto subjektu, resp. infraštruktúry, a je nevyhnutná alebo je 

neoddeliteľne previazaná s hlavným využitím na činnosti nehospodárskeho 

charakteru. Táto podmienka je splnená v prípade, že na hospodárske činnosti sa budú 

spotrebúvať presne tie isté vstupy (napr. materiál, zariadenia, pracovná sila a pod.) 

ako na nehospodárske činnosti, a v prípade, že kapacita pridelená každoročne 

na takéto hospodárske činnosti nepresiahne 20% celkovej ročnej kapacity príslušného 

subjektu.  

Súčasne ale treba prihliadať na to, že výzva v rámci podmienky poskytnutia príspevku 

č. 2.3.1 Podmienka, že hlavné aktivity projektu sú vo vecnom súlade s oprávnenými 

aktivitami OP VaI priamo definuje oprávnené aktivity pre jednotlivé typy výskumných 

organizácií. V tomto zmysle nepodnikateľské výskumné organizácie môžu 

v predkladanej žiadosti o NFP plánovať realizáciu výhradne len nezávislého výskumu 

a vývoja a podnikateľské výskumné organizácie (podnikateľské subjekty) výhradne 

len priemyselný výskum a/alebo experimentálny vývoj. 

 

57. V rámci Plánu modernizácie výskumno-vývojovej infraštruktúry 

a výskumnej stratégie na roky 2016-2023 boli uvádzaní určití kľúčoví 

vedecko-výskumní pracovníci, je možné meniť ich obsadenie? 

Žiadateľ môže preobsadiť svoje kľúčové vedecko-výskumné personálne obsadenie 

a to výhradne tak, aby zabezpečil rovnaký počet výskumníkov v rámci relevantnej 

odbornosti a spĺňajúce minimálne kvalitatívne nároky na kľúčových vedecko-

výskumných pracovníkov / vedecko-výskumných pracovníkov, alebo kvalitatívny 

štandard špičkového výskumníka. 

 



58. Akým spôsobom sa vypočíta 15% pre „experimentálny vývoj“ za projekt 

pre jednotlivé subjekty v rámci hodnotiaceho kritéria „Miera originálnosti 

a inovatívnosti predkladaného projektu“ pre získanie 5 bodov, 

t. j. za splnenie podmienky minimálne 15%-ného podielu 

„experimentálneho vývoja“ na celkovom NFP v rámci účasti 

podnikateľského sektora? 

Pre vypočítanie 15% NFP je dôležité, že ide o podnikateľský sektor, resp. schémové 

subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť, ktoré sa v rámci projektu zaoberajú 

experimentálnym vývojom a/alebo priemyselným výskumom. Preto do výpočtu 

vstupujú len NFP subjekty projektového konzorcia spadajúce pod schému štátnej 

pomoci vykonávajúce experimentálny vývoj, a/alebo priemyselný výskum, pričom 

tieto subjekty tvoria menovateľ pomerového ukazovateľa a NFP subjektov 

projektového konzorcia plánujúceho v projekte vykonávať experimentálny vývoj je 

čitateľom tohto ukazovateľa. 

Príklad: 

Subjekt A realizuje nezávislý výskum a vývoj  

Subjekt B realizuje experimentálny vývoj 

Subjekt C realizuje experimentálny vývoj a priemyselný výskum 

Zápis vzorca pre výpočet 15% NFP bude nasledovný: 

𝐵 + 𝐶(č𝑎𝑠ť 𝑁𝐹𝑃 𝑝𝑟𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡á𝑙𝑛𝑦 𝑣ý𝑠𝑘𝑢𝑚)

𝐵 + 𝐶(𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑁𝐹𝑃 𝑡ý𝑐ℎ𝑡𝑜 𝑑𝑣𝑜𝑐ℎ 𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡𝑜𝑣)
 

Subjekt A realizuje len nezávislý výskum a vývoj, preto nevstupuje do výpočtu. 

 

59. Akým spôsobom sa bude vyhodnocovať scientometria špičkového 

experta, ktorý má napr. rôzne H-indexy v rôznych indexovaných 

databázach? 

V prípade zistenia, že daný vedec má rôzne scientometrické údaje, v rámci rôznych 

indexovaných databáz, berie sa do úvahy vyššia hodnota indexu z databázy, ktorá 

ho uvádza. 

 

 

 

 

 

 



60. Akým spôsobom máme vymedziť nevyhnutné výdavky na stavebné 

úpravy v rámci projektu? 

Pri výdavkoch na stavebné úpravy z hľadiska oprávnenosti posudzujeme dve 

kategórie oprávnenosti výdavkov, a to:   

A. Vecná oprávnenosť výdavkov na stavebné práce: 

Výdavky na stavebné práce sú vecne oprávnenými výdavkami v prípade, ak: 

 sú nevyhnuté pre splnenie cieľov projektu v súlade s cieľmi výzvy 

Ide o stavebné práce, bez ktorých by nebolo možné výskumno-vývojové aktivity 

zrealizovať. 

 

 ide o nevyhnutné stavebné úpravy súvisiace s osadením, zabudovaním 

výskumnej infraštruktúry ako aj s následným užívaním a sprístupnením výskumnej 

infraštruktúry 

Sú to také stavebné úpravy, bez ktorých by nebolo možné prístrojovú infraštruktúru 

zabudovať, osadiť, napojiť k potrebným inžinierskym sieťam. 

Tieto stavebné úpravy musia plniť všeobecné právne predpisy (najmä zákon 

č. 50/1976 Zb., vyhláška č. 59/1982 Zb., nariadenie vlády č. 391/2006 Z. z.). Tieto 

stavebné úpravy musia byť zároveň v súlade so stanovenými horizontálnymi princípmi 

Udržateľný rozvoj, Rovnosť mužov a žien a Nediskriminácia, a teda prispievať 

k vytváraniu podmienok, ktoré zohľadňujú špecifické potreby znevýhodnených skupín 

a znižujú rodovú segregáciu  (napr. bezbariérové architektonické prostredie pre osoby 

so zdravotným postihnutím) a tiež prispievať k ochrane životného prostredia 

a podpore efektívneho využívania zdrojov (aj v súlade so zákonom č. 555/2005 Z. z.). 

Splnenie vyššie uvedených podmienok žiadateľ preukazuje prostredníctvom 

podrobného zdôvodnenia a opisu stavebných prác v prislúchajúcich častiach ŽoNFP 

a jej prílohách (najmä vo formulári ŽoNFP v časti 7. Popis projektu, v komentári 

rozpočtu – ISVA, prieskum trhu, cenová ponuka resp. výkaz výmer, projektová 

dokumentácia, prípadne identifikovať tieto informácie vo výskumno-vývojovom 

zámere. 

 

B. Finančná oprávnenosť výdavkov na stavebné práce: 

V prípade stavebných prác nie je potrebné vykonávať prieskum trhu. Žiadateľ v tomto 

prípade predloží nacenený výkaz výmer od certifikovaného spracovateľa (osoba 

oprávnená naceniť konkrétne práce) ako prílohu k rozpočtu (výkaz výmer potvrdený 

pečiatkou a podpisom spracovateľa). Nie je potrebné tento výkaz výmer preklápať 

do rozpočtu projektu, avšak do rozpočtu projektu je potrebné preklopiť kumulované 

(agregované) položky z naceneného výkazu výmer (v súlade s rekapituláciou 

objektov stavby výkazu výmer). Vypracovaný výkaz výmer od certifikovaného 

spracovateľa musí preukázateľne vychádzať z  projektovej dokumentácie 

(vyhotovenej v rozsahu, z ktorého je možné vypracovať rozpočet stavby) alebo 

z takého zdroja, z ktorého je možné objektívne a jednoznačne kvantifikovať jednotlivé 



stavebné prvky, materiály, dodávky, montáže a práce. Jednotlivé položky výkazu 

výmer musia z hľadiska počtu jednotiek a jednotkovej ceny spĺňať pravidlá 

hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti a musia zodpovedať obvyklým cenám 

v danom mieste a čase (napr. využitím aktualizovaného cenníku rozpočtového 

programu alebo aktuálnych cien stavebných a dodávateľských firiem). Výkaz výmer 

nesmie obsahovať tzv. vedľajšie rozpočtové náklady. 

Upozorňujeme žiadateľov, že oprávnenými výdavkami na stavebné úpravy sú iba 

nevyhnutné stavebné práce existujúcich budov, a teda nejedná sa o výstavbu 

nových budov, dostavbu budov a prístavbu/nadstavbu k existujúcim budovám alebo 

inú rozsiahlu rekonštrukciu, modernizáciu, úpravu a obnovu budov nesúvisiacu 

s realizáciou aktivít projektu a nesúvisiacu s plnením cieľov projektu. Vecná a finančná 

oprávnenosť stavebných prác bude overovaná aj v čase realizácie projektu 

(napr. kontrola verejného obstarávania, kontrola ŽoP, fyzické overovanie na mieste). 

Stavebné práce nemôžu prekročiť 20% celkových oprávnených priamych výdavkov 

projektu. 



 
 
 

61. Aký je rozdiel v definícii slovenského špičkového výskumníka, navrátivšieho slovenského špičkového výskumníka 

zo zahraničia a zahraničného výskumníka aj vo vzťahu k hodnotiacim a výberovým kritériám a vo vzťahu 

k merateľným ukazovateľom vo výzve? 

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 15% flexibility 



 

Charakteristika Slovenský špičkový výskumník Navrátivší slovenský výskumník zo zahraničia Zahraničný výskumník 

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 

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: 

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 

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: 



 

Charakteristika Slovenský špičkový výskumník Navrátivší slovenský výskumník zo zahraničia Zahraničný výskumník 

• 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).4 

• 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 

and search fees) alebo excelentný (špičkový) pracovník je 

podávateľom (inventorom) udeleného patentu (národného, 

regionálneho: napr. európskeho).5 

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 

 príkazná zmluva, prípadne jej ekvivalent, alebo 

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

skupine, výbore a pod.), alebo 

 zmluva o poskytnutí služby apod.  

 resp. kombinácia vyššie uvedených foriem 

                                                           
4 Zdroj: Metodika exaktnej aplikácie vybraných pojmov v rámci Hodnotiacich a výberových kritérií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
5 Zdroj: Metodika exaktnej aplikácie vybraných pojmov v rámci Hodnotiacich a výberových kritérií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

https://www.opvai.sk/media/99932/metodika-aplik%C3%A1cie-vybran%C3%BDch-pojmov_prakt-pr%C3%ADru%C4%8Dka.pdf
https://www.opvai.sk/media/99932/metodika-aplik%C3%A1cie-vybran%C3%BDch-pojmov_prakt-pr%C3%ADru%C4%8Dka.pdf


 

Charakteristika Slovenský špičkový výskumník Navrátivší slovenský výskumník zo zahraničia Zahraničný výskumník 

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 

600 človekohodín 300 človekohodín 

Minimálny 

časový rozsah 

počas 

udržateľnosti 

projektu 

300 človekohodín 150 človekohodín 

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. 

 

P0315 Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov 

v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV 
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Hodnotiace kritérium: Príspevok projektu 

k cieľu OP VaI pritiahnuť/reintegrovať 

slovenských vedcov pôsobiacich v 

zahraničí späť pre spoluprácu na projektoch 

v rámci relevantných oblastí domén RIS3 SK 

Čím väčší počet slovenských vedcov sa 

vráti späť a bude pôsobiť v slovenskom 

výskumnom priestore, tým by sa mala zvýšiť 

aj otvorenosť a excelentnosť slovenskej vedy 

prostredníctvom pôsobenia nových vedcov 

so zahraničnými skúsenosťami na domácu 

komunitu. 

Hodnotiace kritérium:  

- Súlad projektu so zásadou výskumno-vývojovej 

excelentnosti (vysokej kvality obsahového zámeru 

projektu) 

- Príspevok projektu k cieľu OP VaI pritiahnuť špičkových 

zahraničných vedcov pre spoluprácu na projektoch 

v rámci relevantných oblastí domén RIS3 SK 

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 

 


