
 

 
 
 

 

FAQ - Často kladené otázky III. 
 

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. Akým spôsobom sa bude overovať splnenie podmienky vylúčenia 

duplicitného financovania výdavkov (z iných projektov) vo výzvach na 

podporu VV kapacít? 

V zmysle výzvy a pravidiel EŠIF nie je možné na realizáciu aktivít projektu požadovať 

dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci, na ktorú je poskytovaný NFP a ktorá 

by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov 

zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných 

verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. 

V súčasnosti, vo Výskumnej agentúre, v rámci schvaľovacieho procesu žiadostí o NFP 

prebieha kontrola nárokovaných priamych výdavkov projektu, ktorá je zameraná na 

vylúčenie tých mzdových výdavkov, ktoré boli zaradené aj do financovania z iných 

domácich alebo medzinárodných súťažných schém a grantov (financované z iných 

ako vlastných zdrojov). Táto kontrola prebieha formou porovnávania predkladaných 

mzdových výdavkov v rámci ŽoNFP so mzdovými výdavkami, ktoré boli financované 

z iných zdrojov – ako napríklad zo zdrojov OP VaI, APVV, VEGA/KEGA, 7RP/H2020 a 

pod. Kontrola je tiež zameraná na overenie neprekrývania nárokovaných výdavkov v 

rámci Výzvy na podporu výskumno-vývojových kapacít porovnávaním žiadostí o NFP 

navzájom v rámci príslušnej výzvy, ako aj naprieč týmto typov výziev (prostredníctvom 

nárokovaných mzdových výdavkov v personálnych maticiach). Súčasne sa 

posudzuje aj maximálny možný časový fond príslušného výskumného pracovníka z 

pohľadu platnej legislatívy, ako aj z pohľadu toho, či ide o výhradne výskumného 

pracovníka, alebo pracovníka, ktorý ma vo svojej pracovnej náplni aj inú činnosť – 

napríklad pedagogickú – čo znamená, že takýto pracovník nemôže pracovať na 

výskumnom projekte na plný úväzok.  

V prípade, ak by sa takéto dvojité financovanie, prípadne prekročenie maximálneho 

možného časového fondu v rámci predložených žiadostí o NFP zistilo, Výskumná 

agentúra tieto výdavky kráti v plnej výške identifikovaného prekrývania, t. j. tieto 

výdavky budú považované za neoprávnené.  

 



Dovoľujeme si ďalej upozorniť žiadateľa na skutočnosť, že takéto výdavky budú 

považované za neoprávnené aj v prípadoch, kedy si ich žiadateľ po vlastnej 

opätovnej kontrole zníži sám a následne upravený rozpočet odošle Výskumnej 

agentúre ako doplnenie údajov zo strany žiadateľa dopytovaných prostredníctvom 

výzvy na doplnenie ŽoNFP. 

Výskumná agentúra môže v súvislosti s vyššie uvedeným následne pristúpiť k vydaniu 

rozhodnutia o neschválení ŽoNFP s identifikáciou nesplnenia podmienky poskytnutia 

príspevku 2.3.1 Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené a nárokovaná výška 

výdavkov je oprávnená na financovanie z OP VaI, prípadne podmienky 2.8.4 

Minimálna výška príspevku alebo podmienky 2.5.1 Podmienka splnenia kritérií pre 

výber projektov (v súvislosti s hodnotiacim kritériom 4.1 Vecná oprávnenosť výdavkov) 

a to v spojitosti s Hodnotiacimi kritériami, konkrétne Prílohou č. 1 Prehľad hodnotiacich 

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

va/hodnotiace-a-v%C3%BDberov%C3%A9-krit%C3%A9ri%C3%A1/ 

https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/metodicke-dokumenty-v-gescii-va/hodnotiace-a-v%C3%BDberov%C3%A9-krit%C3%A9ri%C3%A1/
https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/metodicke-dokumenty-v-gescii-va/hodnotiace-a-v%C3%BDberov%C3%A9-krit%C3%A9ri%C3%A1/

