
 
 
 
 

 

FAQ - Často kladené otázky II. 
 

výzvy na podporu výskumno-vývojových kapacít: 

- v oblasti Dopravných prostriedkov pre 21. storočie OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-06 
- v oblasti Priemysel pre 21. storočie OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07 
- v oblasti Zdravé potraviny a životné prostredie OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-08 
- v oblasti Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09 
- v oblasti Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-10 

 

1. Máme záujem predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Sme 

štátnou rozpočtovou organizáciou (ústav SAV), je pre nás relevantné 

predkladať v zmysle podmienky poskytnutia príspevku č. 2.8.6 

„Podmienka priaznivej finančnej situácie žiadateľa“ prílohu „Model 

hodnotenia subjektu verejného/neziskového sektora“ (príloha 

formuláru ŽoNFP č. 1.04)? 

Príloha formuláru ŽoNFP „Model hodnotenia subjektu verejného/neziskového sektora 

(príloha formuláru ŽoNFP č. 1.04)“ je v zmysle podmienky č. 2.8.6 „Podmienka 

priaznivej finančnej situácie žiadateľa“ relevantná iba pre žiadateľov z neziskového a 

verejného sektora. Táto príloha nie je relevantná pre štátne príspevkové a štátne 

rozpočtové organizácie, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Vzhľadom na uvedené, štátne príspevkové a štátne 

rozpočtové organizácie nepreukazujú splnenie tejto podmienky poskytnutia 

príspevku č. 2.8.6, a preto takýto žiadatelia prílohu formulára ŽoNFP č. 1.04 

nepredkladajú, resp. nevkladajú do ITMS2014+.  

 

2. Je možné naším projektom vykázať príspevok aj k merateľnému 

ukazovateľu s názvom „Počet nových výskumných pracovníkov v 

podporovaných subjektoch/podnikoch“? 

Nie je to možné, napriek tomu, že v definícii merateľného ukazovateľa P0910 Počet 

existujúcich výskumných pracovníkov pracujúcich na VaV aktivitách projektu je 

merateľný ukazovateľ „Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných 

subjektoch/podnikoch“ popísaný. V rámci výziev na podporu výskumno-vývojových 

kapacít v jednotlivých doménach inteligentnej špecializácie RIS3 nie sú 

identifikované, a preto nie je možné v rámci výskumno-vývojových aktivít vykazovať 

nasledovné merateľné ukazovatele: 

 Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných 

subjektoch/podnikoch (P0231), 

• Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných 

zariadeniach výskumnej infraštruktúry (P0514), resp. 



• Počet výskumných pracovníkov pracujúcich vo vybudovaných 

zariadeniach výskumnej infraštruktúry (P0763). 

 

3. Ako bude posudzované výlučné financovanie z vlastných zdrojov 

žiadateľa?  

V zmysle cieľov výzvy bodu 1 a v zmysle podmienky poskytnutia príspevku 2.3.2 

Podmienka časovej oprávnenosti výdavkov, bola v rámci výzvy na podporu 

výskumno-vývojových kapacít stanovená podmienka, že podporované budú 

výskumno-vývojové aktivity, ktoré boli do podpisu zmluvy o NFP financované výlučne 

z vlastných zdrojov žiadateľa (t. j. neboli financované zo žiadnych domácich a ani 

medzinárodných súťažných schém – aktivity financované APVV, VEGA/KEGA, 

OPVAI, 7.RP./H2020 apod., ani z iných zdrojov - zmluvných zdrojov). Z uvedeného 

vyplýva, že v praxi môžu nastať nasledovné prípady:  

1. Komplementárny projekt (APVV, VEGA a pod.) už bol ukončený a v rámci 

aktivity projektu OP VaI sa financujú následné aktivity, tzn. pokračujúce v danej 

výskumnej téme financované z vlastných zdrojov. Aktivita sa skladá zo skupín 

výskumných tém združených pod jednu konkrétnu znalostnú oblasť. 

 2. Financovanie projektov a ich aktivít bez predošlej podpory je možné v 

prípade, ak projekty APVV, VEGA a pod. dostali nulový príspevok z príslušných 

súťažných schém, pričom žiadateľ realizoval v týchto témach výskum výlučne z 

vlastných zdrojov.  

3.  Financovanie výskumno-vývojových aktivít, ktoré začali v minulosti, a zároveň 

sú realizované v súčasnosti a musia pokračovať aj po podpise zmluvy o NFP. 

 

4. Je možné plniť celkovú cieľovú hodnotu merateľného ukazovateľa 

P0910 Počet existujúcich výskumných pracovníkov pracujúcich na VaV 

aktivitách projektu aj prostredníctvom obsadených pracovných pozícií 

- technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít 

projektu? 

Nie, nie je možné technických a iných pomocných pracovníkov započítať do 

cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa „Počet výskumných pracovníkov 

pracujúcich na VaV aktivitách projektu (P0910)“. Vedecko-výskumní pracovníci 

vykonávajú najmä mentálnu invenčnú prácu a vysoko profesionálnu prácu, preto 

bol aj zadefinovaný minimálny štandard: 

a) vedecko-výskumného pracovníka, ktorý musí 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 

organizácii 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) kľúčového vedecko-výskumného pracovníka, ktorý musí 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 

organizácii 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 žiadateľov, 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. 

 


