FAQ – Často kladené otázky, IV. časť
Výskumná agentúra (VA) vydáva k pôvodným často kladeným otázkam
a odpovediam pre nasledovné výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického
výskumu v jednotlivých doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK:
DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY PRE 21. STOROČIE, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04
PRIEMYSEL PRE 21. STOROČIE, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05
ZDRAVÉ POTRAVINY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06
 DIGITÁLNE SLOVENSKO A KREATÍVNY PRIEMYSEL, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-07
 ZDRAVIE
OBYVATEĽSTVA A ZDRAVOTNÍCKE TECHNOLÓGIE, KÓD OPVaIVA/DP/2018/1.2.1-08




nasledovné doplnenie
zahraničných expertov.
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V príručke pre žiadateľa na strane 9 je uvedené: „... VA doručí
potenciálnemu žiadateľovi správu z posúdenia ihneď po jej obdržaní
(v deň, keď je správa obdržaná a akceptovaná VA)“. Ako prosím
máme chápať „akceptovaná VA"?

Akceptácia spoločnej správy z posúdenia výskumnej stratégie zo strany troch
zahraničných expertov (ďalej aj „ZE“) je proces pozostávajúci z nasledovných
krokov:
1.

Prijatie spoločnej správy ZE – jej kontrola po formálnej stránke (napr. chýba
označenie spoločného posudku ZE, skrytý text, chýba meno experta alebo
dátum schválenia/vypracovania spoločnej správy, jednovetové odporúčania,
absentuje vyjadrenie sa ku všetkým posudzovaným oblastiam). Prípadná
komunikácia so zahraničným expertom týkajúca sa výhradne formálnej stránky
správy a v prípade potreby odstránenia formálnych nedostatkov.

2.

Kontrola relevantných individuálnych správ/posudkov vo vzťahu k spoločnej
správe ZE – kontrola dostupnosti všetkých troch individuálnych správ v čase
pred vypracovaním spoločnej správy ZE, kontrola formálnych náležitostí (napr.
chýba označenie individuálneho posudku ZE, skrytý text, chýba meno experta
alebo dátum vypracovania posudku, jednovetové odporúčania, absentuje
vyjadrenie sa ku všetkým posudzovaným oblastiam).

3.

Výskumná agentúra sa vyjadruje len k formálnym náležitostiam, nevyjadruje sa
k obsahu individuálneho posudku ani k obsahu spoločnej správy vypracovanej
ZE, ktoré sú plne v kompetencii ZE (čo sa týka formulácií obsahu vyjadrenia
a odporúčaní).

4.

Vypracovanie akceptačného listu za účelom zaslania spoločnej správy
z posúdenia stratégie ZE žiadateľovi, a úhrady za vypracovanie spoločnej správy

ZE. Dňom vypracovania akceptačného listu je správa pripravená na odoslanie
potenciálnemu žiadateľovi.
Vzhľadom na uvedenú postupnosť krokov je časové rozpätie medzi prvotným
prijatím správy ZE a dátumom jej zaslania potenciálnemu žiadateľovi individuálne,
pričom závisí jednotlivo od výskytu viacerých vyššie uvedených skutočností a
komunikácie so ZE.

2. Akým spôsobom VA zabezpečila požadovanú odbornosť zahraničných
expertov a to, aby boli výskumné stratégie pridelené zahraničným
expertom, ktorí sú odborníkmi na oblasti relevantné pre našu výskumnú
stratégiu?
VA má vytvorenú databázu zahraničných expertov rozdelenú do 13 znalostných
oblastí, pričom ako minimálne kritérium bolo potrebné splniť špičkovosť zadefinovanú
pre zahraničných výskumníkov v rámci dokumentu „METODIKA EXAKTNEJ APLIKÁCIE
VYBRANÝCH POJMOV V RÁMCI HODNOTIACICH A VÝBEROVÝCH KRITÉRIÍ MŠVVaŠ
SR - praktická príručka pre odborného hodnotiteľa”. Databáza zahraničných
expertov je tvorená osobnosťami z 30 krajín sveta z 3 kontinentov, pričom títo experti
dosahujú
v priemere
dvojnásobok
požadovaných
minimálnych
hodnôt
scientometrických štandardov daných pre jednotlivé znalostné oblasti.
Ku každej prijatej výskumnej stratégii boli zo strany VA za účasti notára vyžrebovaní
traja zahraniční experti. Experti boli žrebovaní na základe žiadateľom určenej
minimálne 1 a maximálne 3 znalostných oblastí prislúchajúcich k jednej alebo
viacerým výskumným témam uvedeným priamo v predloženej výskumnej stratégii.
Týmto spôsobom bolo zabezpečené, že každý z trojice zahraničných expertov
vyžrebovaných ku konkrétnej výskumnej stratégií je odborníkom na príslušnú
znalostnú oblasť.
3. Vo veľkej miere sa nestotožňujeme so správou zahraničných expertov,
ktorá nám bola zaslaná, je možné sa proti tomu odvolať? Prípadne
môžeme komunikovať/diskutovať o obsahu posudku priamo so zahraničným
expertom/expertmi?
Spoločná správa 3 zahraničných expertov k Vami predloženej výskumnej stratégii
projektu dlhodobého strategického výskumu predstavuje konsenzuálny dokument
troch zahraničných expertov, ktorý bol vypracovaný samostatne a nezávislým
spôsobom výhradne týmito troma expertmi, pričom VA žiadnym spôsobom
nezasahovala do tohto procesu.
Správa predstavuje nástroj VA na zlepšenie kvalitatívnej stránky predkladaných
žiadostí o nenávratný finančný príspevok a v žiadnom prípade nepredstavuje
hodnotenie projektu ako takého a ani nikomu – bez ohľadu na jej obsah – nebráni

predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Vzhľadom na túto úlohu „správy“
v procese prípravy žiadosti o nenávratný finančný príspevok nie je možné sa proti jej
zneniu odvolať. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
(ďalej len „ŽoNFP“) jasne stanovuje následné procesy po doručení správy
potenciálnemu žiadateľovi.
V prípade, že sa nestotožňujete so spoločnou správou zahraničných expertov,
je potrebné, aby ste Vaše stanovisko priamo vo vzťahu ku konkrétnym tvrdeniam,
resp. odporúčaniam zahraničných expertov, s ktorými sa nestotožňujete a voči
ktorým máte výhrady, uviedli a jasne zdôvodnili v dokumente „Vyhodnotenie
zapracovania odporúčaní zahraničných expertov“ (ďalej len „vyhodnotenie“), ktoré
predkladáte spolu so ŽoNFP, v zmysle Podmienky poskytnutia príspevku 2.9.15.
V rámci vyhodnotenia popisujete rozsah a spôsob zapracovania jednotlivých
odporúčaní zahraničných expertov. V prípade, že sa nestotožňujete s niektorými
odporúčaniami alebo tvrdeniami, a z toho dôvodu ste ich nezapracovali do svojej
ŽoNFP, je potrebné, čo najpresnejšie zdôvodniť, prečo sa s tým nestotožňujete
a prečo ste ich nezapracovali. Tento dokument bude predložený odborným
hodnotiteľom vo fáze odborného hodnotenia ŽoNFP, pričom odborný hodnotiteľ sa
musí v hodnotiacom hárku vysporiadať so stanoviskom vyhodnoteným zo strany
žiadateľa.
Výskumná agentúra nehodnotí obsahovú stránku spoločnej správy z posúdenia
výskumnej stratégie zahraničnými expertmi, ale len zabezpečuje organizačnú stránku
tohto procesu, ako aj nestrannosť a vysokú odbornosť zahraničných expertov
v súlade s určenými kvalitatívnymi parametrami.
Správu zahraničných expertov nie je možné meniť na základe diskusie medzi
zahraničnými expertmi a potenciálnym žiadateľom a nie je ani možné priamo
diskutovať/komunikovať so zahraničnými expertmi zo strany potenciálnych
žiadateľov. Úloha zahraničných expertov sa končí zaslaním spoločnej správy
z posúdenia stratégie, ktorá vznikla po dohode všetkých troch zahraničných
expertov, náhodne vyžrebovaných k danej stratégii za účasti notára. Spoločná
správa je po procese formálnej akceptácie VA (popísané bližšie v otázke č. 1)
preposlaná žiadateľovi.
Výskumná agentúra nijakým spôsobom nezasahuje do vzájomnej diskusie
3 zahraničných expertov pri vypracovávaní správy, ani do znenia odporúčaní
identifikovaných nezávislými zahraničnými expertmi, t. j. ich odporúčania sú
zasielané žiadateľom bez zásahu do ich obsahovej časti.

4. Aký význam majú individuálne správy, ktoré vypracováva každý
zahraničný expert ešte pred tým, ako sa vypracuje spoločná správa?
Rozosiela VA žiadateľom aj individuálne správy?
Proces/postupnosť krokov, ktoré končia vypracovaním správy z posúdenia výskumnej
stratégie zo strany troch zahraničných expertov, je uvedený v príslušnej príručke

pre zahraničného
experta
dokumenty-v-gescii-va/príručky/.

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

Ku každej výskumnej stratégii sú vyžrebovaní 3 zahraniční experti, z ktorých jeden plní
úlohu spravodajcu a je zodpovedný za vypracovanie správy a dosiahnutie konsenzu
tejto trojice zahraničných expertov.
Ako prvý krok – každý expert vypracuje svoju individuálnu správu, ktorú zašle VA.
Tento dokument je potrebné chápať ako individuálnu prípravu každého
zahraničného experta na diskusiu o spoločnej správe. Z uvedeného dôvodu sú
individuálne správy vo vzťahu k pripravovanej žiadosti o nenávratný finančný
príspevok irelevantné.
Ako druhý krok spravodajca vypracuje návrh spoločnej správy a prebehne diskusia
v rámci trojice zahraničných expertov. Až po dosiahnutí konsenzu na obsahu
spoločnej správy je táto spravodajcom zasielaná na VA.
VA potenciálnym žiadateľom individuálne správy nezasiela. V zmysle podmienok
výzvy na predkladanie ŽoNFP sú individuálne správy len pracovným dokumentom
zahraničných expertov a vo vzťahu k pripravovaným ŽoNFP sú irelevantné.

5. V prípade, že máme v správe uvedené „NO“ v časti „Statement of the
expert“, nemôžem predložiť ŽoNFP?
Časť správy z posúdenia stratégie „Statement of the expert“ len indikuje názor
zahraničných expertov vo vzťahu k rozsahu navrhovaných odporúčaní na úpravu
v rámci ŽoNFP, na ktorom sa experti zhodli pri posudzovaní výskumnej stratégie
a spoločná správa zahraničných expertov nijakým spôsobom neobmedzuje možnosť
predloženia ŽoNFP v rámci relevantnej výzvy na podporu dlhodobého strategického
výskumu.
Správa je nástrojom, ktorý má umožniť zlepšiť obsahovú kvalitu (je to pomôcka pre
potenciálnych žiadateľov) predkladaných ŽoNFP, ale v žiadnom prípade
nepredstavuje hodnotenie projektov.
Vyjadrenie zahraničných expertov v časti „Statement of the expert“ neznamená
hodnotenie toho, či v danej oblasti projekt spĺňa alebo nespĺňa príslušné hodnotiace
kritériá – keďže zahraniční experti neposudzujú projekty samotné, ale len výskumné
stratégie, a súčasne výskumné stratégie nie sú posudzované z pohľadu hodnotiacich
kritérií. Vyjadrenie „yes - áno“ alebo „no - nie“ len indikuje názor zahraničných
expertov z pohľadu rozsahu úprav pripravovaného projektu vo vzťahu k
odporúčaniam na skvalitnenie obsahovej stránky pripravovaného projektu.
Vyjadrenie expertov „Áno“ znamená potrebu úprav/rozpracovania relevantných
častí výskumno - vývojového zámeru v minimálnom rozsahu v zmysle odporúčaní
expertov uvedených v ďalšom stĺpci.

Vyjadrenie expertov „Nie“ znamená potrebu úprav/rozpracovania relevantných
častí výskumno - vývojového zámeru vo väčšom rozsahu v zmysle odporúčaní
expertov uvedených v ďalšom stĺpci.
Výskumno - vývojový zámer je prílohou ŽoNFP, v rámci ktorej má potenciálny žiadateľ
možnosť reflektovať odporúčania zahraničných expertov. Pri tých odporúčaniach
zahraničných expertov, ktoré potenciálny žiadateľ akceptoval a rozhodol sa ich
zapracovať, je potrebné ich zapracovať najmä do nasledovných častí tejto prílohy
ŽoNFP:
 1.3 Súlad projektu s princípmi výskumno-vývojovej excelentnosti,
 1.5 Miera originálnosti a inovatívnosti predkladaného projektu,
 2.1 Zabezpečenie odborných kapacít na riadenie a realizáciu projektu,
 4.2 Podrobný popis odborných/výskumných a/alebo vývojových aktivít.

