
 

 
 
 

 

FAQ – Často kladené otázky, V. časť 
 

Výskumná agentúra vydáva k pôvodným častým 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 OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08 

nasledovné doplnenie často kladených otázok. 

 

1. Vydaním usmernenia č. 3 v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o 

poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého 

strategického výskumu - Dopravné prostriedky pre 21. storočie s kódom 

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04 nás systém ITMS2014+ upozornil, že 

rozpracovanú ŽoNFP nebude možné odoslať. Je potrebné vytvoriť novú 

ŽoNFP v systéme ITMS2014+ s novým kódom ŽoNFP? Ak áno, nakoľko 

máme rozpracovaný aj rozpočet k danému projektu v systéme ISVA, bude 

potrebné vypracovať nový rozpočet, podľa nanovo prideleného kódu 

ŽoNFP? 
 

Vydaním usmernenia č. 3 v rámci výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu v 

doménach inteligentnej špecializácie boli v zmysle Systému riadenia EŠIF verzie 7 

aktualizované viaceré prílohy ŽoNFP, ako aj samotná príloha výzvy č. 1.00_Formulár 

ŽoNFP. Z tohto dôvodu bude potrebné v prípade už rozpracovaných ŽoNFP v systéme 

ITMS2014+ vytvoriť nové ŽoNFP s novým kódom ŽoNFP, nakoľko pôvodne vypracované 

ŽoNFP nebude možné uzavrieť zo strany žiadateľa a odoslať. V prípade, že žiadateľ mal 

vytvorený rozpočet v Informačnom systéme Výskumnej agentúry (ďalej len ISVA), ktorý 

je viazaný na kód ŽoNFP vygenerovaný v systéme ITMS2014+, nie je potrebné vytvárať 

rozpočet nanovo, podľa nanovo-vygenerovaného kódu ŽoNFP. Systém ISVA umožňuje 

zmeniť kód ŽoNFP v rámci už rozpracovaného rozpočtu podľa nasledovného postupu:  

1. Žiadateľ sa kliknutím na položku Rozpočty v hornom menu dostane k zoznamu 

rozpočtov, ktoré vytvoril. Identifikovaním rozpočtu s pôvodným kódom ŽoNFP je možné 

zmeniť kód ŽoNFP prostredníctvom žltej ikony editácie, napravo od tlačidla Nastavenie v 

prislúchajúcom riadku daného rozpočtu, ktorý chcú meniť. 

https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018121-04/
https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018121-05/
https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018121-06/
https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018121-07/
https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018121-08/
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2. Kliknutím na žltú ikonu editácie sa následne otvorí obrazovka Úprava rozpočtu, 

kde systém umožňuje editovať Kód ŽoNFP z pôvodného kódu ŽoNFP na novo-

vygenerovaný kód ŽoNFP. Následne žiadateľ potvrdí editáciu kliknutím na ikonu Upraviť 

rozpočet. 

 
 

2. Vydaním usmernenia č. 3 sa zmenila forma preukázania podmienky 

poskytnutia príspevku č. 2.1.10, ktorá v zmysle usmernenia hovorí, že 

žiadateľ pri podaní ŽoNFP musí predložiť v prípade podnikateľského 

sektora Formulár ŽoNFP časť 15. Čestné vyhlásenie žiadateľa a prílohu č. 

1.16-Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov alebo 

originál alebo úradne overenú kópiu z výpisu registra trestov štatutárneho 

zástupcu, resp. členov štatutárneho orgánu žiadateľa a to s dátumom 

vystavenia nie starším ako deň predloženia ŽoNFP. V našom prípade je 

členom štatutárneho orgánu aj cudzí štátny príslušník, a z tohto dôvodu 

nevieme zabezpečiť predloženie daného dokumentu s dátumom 
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vystavenia nie starším ako deň predloženia ŽoNFP. Akým spôsobom máme 

preukázať splnenie tejto podmienky nakoľko je pre cudzieho štátneho 

príslušníka príloha č. 1.16 nerelevantná? 
 

V prípade slovenského štátneho príslušníka žiadateľ prikladá k ŽoNFP: 

- súhlas prostredníctvom prílohy č. 1.16 - Udelenie súhlasu pre poskytnutie 

výpisu z registra trestov tento súhlas nesmie byť starší ako dátum platnosti a 

účinnosti Usmernenia č. 3 (t.j.  8.2.2019) alebo 

- originál výpisu registra trestov alebo úradne overenú kópiu výpisu z registra 

trestov s dátumom vystavenia nie starším ako deň predloženia ŽoNFP.  

 

Ak, tak neurobí, bude vyzvaný VA v rámci výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí 

ŽoNFP, v takom prípade predkladá jeden z vyššie uvedených dokumentov s dátumom 

vystavenia nie starším ako deň predloženia ŽoNFP. Uvedené platí pri predkladaní na 

dožiadanie, pričom opäť môže predložiť ktorýkoľvek dokument. 

 

V prípade cudzieho štátneho príslušníka žiadateľ prikladá k ŽoNFP originál výpisu registra 

trestov alebo úradne overenú kópiu výpisu z registra trestov s dátumom vystavenia nie 

starším ako deň predloženia ŽoNFP. Ak, tak neurobí, bude vyzvaný VA v rámci výzvy na 

doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP, v takom prípade predkladá originál výpisu 

registra trestov alebo úradne overenú kópiu výpisu z registra trestov s dátumom 

vystavenia nie starším ako deň predloženia ŽoNFP. 

 

 

3. Akým spôsobom sa posudzuje hodnotiace kritérium „Miera zapojenia kapacít 

univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier na celkovom žiadanom 

NFP“ v tom prípade, ak napríklad laboratórne časti univerzitného vedeckého 

parku neboli podporené v rámci výziev: OPVaV-2012/4.2/08-RO; OPVaV-

2013/4.2/09-RO; OPVaV/K/RKZ/NP/2009-1; OPVaV-2012/2.2/08-RO; OPVaV-

2013/2.2/09-RO; OPVaV/K/RKZ/NP/2009-1, ale z iných zdrojov a tieto laboratóriá 

boli následne integrované do daného univerzitného vedeckého parku? 

 

Zapojenie kapacít univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier do projektu na 

celkovom žiadanom NFP sa posudzuje integrálne za všetky časti (tak, ako je to uvedené 

v otázke č. 42 prvých FAQ), ktoré patria do daného univerzitného vedeckého parku 

a výskumného centra v čase prípravy projektu a sú definované vnútorným predpisom. 

Túto skutočnosť je však potrebné popísať v rámci prílohy 1.01a ŽoNFP Výskumno-

vývojového zámeru, konkrétne v časti 3.1 Stručný popis aktuálneho stavu výskumno-

vývojovej a súvisiacej vzdelávacej infraštruktúry relevantnej pre doménu inteligentnej 

špecializácie RIS3 SK. 

 

Univerzitné vedecké parky a výskumné centrá sú aj v zmysle ich popisu uvedenom 

v Operačnom programe Výskum a inovácie chápané ako integračné projekty na konci 

programového obdobia 2007 – 2013. To znamená, že predstavovali projekty, ktorých 

cieľom okrem iného bolo prirodzene integrovať výskumnú infraštruktúru získanú aj v rámci 

iných projektov podporených v rámci iných výziev OP Výskum a vývoj – ako napríklad 

centrá excelentnosti a pod. – do jedného interného organizačného celku – univerzitného 

vedeckého parku a/alebo výskumného centra. V prípade, že sa príslušná výskumná 

inštitúcia rozhodla integrovať do výskumnej infraštruktúry svojho univerzitného 
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vedeckého parku/výskumného centra aj výskumnú infraštruktúru podporenú aj z iných 

výziev OP Výskum a vývoj, prípadne iných zdrojov, musí byť táto skutočnosť jasne 

preukázateľná a platná už pred podaním žiadosti o NFP napríklad štatútom parku/centra 

a súčasne musí táto skutočnosť platiť aj počas celej doby trvania projektu v prípade jeho 

schválenia.  

 

 

4. Počas prípravy podkladov a príloh ŽoNFP došlo k zmene štatutárneho zástupcu 

organizácie. V tejto súvislosti sú podpísané prílohy neplatné a je potrebné ich 

znovu vypracovať a dať podpísať aktuálnemu štatutárnemu zástupcovi? 

 

Takéto prílohy ostávajú v platnosti. Samotný formulár ŽoNFP podpisuje nový štatutár.  

 

 

5. V období prípravy príloh ŽoNFP bol štatutár našej organizácie na dlhodobej 

služobnej ceste. Počas tejto doby poveril svojho zástupcu, ktorý podpísal viaceré 

prílohy ŽoNFP. Následne sa pôvodný štatutár vrátil a podpisuje ŽoNFP. Bude 

Výskumná agentúra akceptovať aj formuláre podpísané zastupujúcim 

štatutárom, ak vznikli v čase neprítomnosti riadneho štatutára? 

 

VA bude akceptovať takéto dokumenty za predpokladu že: 

• V prípade vydania plnomocenstva vo vzťahu k predkladaniu dokumentov v 

zastúpení štatutárneho orgánu je potrebné o tejto prechodnej zmene informovať v 

sprievodnom liste k ŽoNFP 

• Zaslať úradne osvedčené plnomocenstvo (vzor tvorí prílohu č. 2.05 Príručky pre 

žiadateľa).  

• Osoby splnomocnené konať/zastupovať žiadateľa v konaní sú povinné udeliť 

súhlas pre poskytnutie výpisu z registra trestov (príloha formuláru ŽoNFP č. 1.16) alebo 

zaslať výpis z registra trestov. 

 

6. Naša organizácia predložila daňovému úradu účtovnú závierku za rok 2018, 

v tejto súvislosti bude do príloh ŽoNFP 1.10 Ukazovatele aktivity a 1.11 Index bonity 

vypĺňať údaje z účtovnej závierky roku 2018. V zmienených prílohách nie je 

možné vybrať rok 2018, ale len rok 2017. Akým spôsobom zaznamenať korektne 

túto skutočnosť? 

 

Výskumná agentúra žiada žiadateľov, ktorí budú v rámci prílohy ŽoNFP 1.10 „Ukazovatele 

aktivity“ a 1.11 „Index bonity“ vypĺňať údaje z účtovnej závierky roku 2018, aby do bunky 

vedľa uviedla tento rok v zmysle predlohy uvedenej na obrázkoch pod textom červeným 

písmom. 
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7. Sme podnikateľským subjektom a plánujeme podať jednu žiadosť o patent na 

Slovenský patentový úrad a následne vykázať cieľovú hodnotu merateľného 

ukazovateľa „P0355 Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva“. 

Avšak povinný merateľný ukazovateľ „P0057 Finančná podpora poskytnutá na 

podporu a registráciu práv duševného vlastníctva“ monitoruje len registráciu práv 

duševného vlastníctva formou zaplatenia prihlasovacích a udržiavacích 

poplatkov na medzinárodné patenty. Znamená to, že nie je možné merateľný 

ukazovateľ P0355 plniť prostredníctvom patentových prihlášok na Slovenský 

patentový úrad? Ktoré sú oprávnené výdavky pre podnikateľské subjekty 

v súvislosti s plnením merateľného ukazovateľa „P0057 Finančná podpora 

poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva?“ 

 

Merateľný ukazovateľ P0355 v zmysle Systému monitorovania a hodnotenia verzia 2, 

definuje naplnenie tohto merateľného ukazovateľa: „Pre potreby projektov OP VaI sú 

relevantné výhradne práva duševného vlastníctva, ktoré je možné oficiálne registrovať 

na Slovensku alebo v zahraničí.“ 

Merateľný ukazovateľ P0057 v zmysle Systému monitorovania a hodnotenia verzia 2, 

definuje naplnenie tohto merateľného ukazovateľa: „Suma podpory poskytnutá na 

podporu a registráciu práv duševného vlastníctva formou zaplatenia prihlasovacích a 

udržiavacích poplatkov na medzinárodné patenty.“  

 

Príklad: Ak má žiadateľ merateľný ukazovateľ P0355 naplnený v počte 2, pričom: 

 jedna je Národná patentová prihláška je podaná na Slovensku a  

 druhá medzinárodná prihláška podaná podľa Zmluvy o patentovej spolupráci t. j. 

Patent Cooperation Treaty (PCT), ktorú spravuje Svetová organizácia duševného 

vlastníctva (World Intellectual Property Organization - WIPO) so sídlom v Ženeve 
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do merateľného ukazovateľa P0057 si uvedie sumu podpory iba za medzinárodnú 

prihlášku1. 

 

Upozornenie: Merateľný ukazovateľ P0057 je povinne naviazaný na rozpočet projektu, 

nakoľko sa preukazuje samotným čerpaním v projekte OP VaI v konkrétnej rozpočtovej 

položke, ktorú je povinný žiadateľ v komentári popísať a naviazať na predmetný 

merateľný ukazovateľ.  

 

 

Pre nezávislý výskum sú oprávnené priame a nepriame výdavky, pre ostatné aktivity iba 

nepriame výdavky. 

Nezávislý výskum priame výdavky: 

 výdavky spojené s registráciou práv ochrany duševného vlastníctva, taktiež 

správne poplatky týkajúce sa získania, registrácie, schválenia a ochrany 

národných, európskych a medzinárodných patentov, resp. iných práv duševného 

vlastníctva, a s tým spojené výdavky na zabezpečenie služieb patentových 

zástupcov spojených so získaním (prihlásením), registráciou, schválením a 

ochranou patentov a iných práv duševného vlastníctva (napr. služby 

patentového právnika); 

Nezávislý výskum nepriame výdavky: 

- právne poradenstvo[1] (napr.: spisovanie listín o právnych úkonoch, 

spracúvanie právnych rozborov); 

- poradenské služby, tlmočnícke a prekladateľské služby; 

- externé zabezpečenie právneho poradenstva; 

- ceniny (poštové známky a kolky, stravné poukážky pre zamestnancov 

vykonávajúcich činnosti v rámci aktivity nezávislý výskum a vývoj);  

 

Priemyselný výskum a experimentálny výskum: 

- výdavky na odborné služby (t.j. aj výdavky spojené s registráciou práv ochrany 

duševného vlastníctva) 

právne poradenstvo[2] (napr.: spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie 

právnych rozborov); 

- poradenské služby, tlmočnícke a prekladateľské služby; 

- externé zabezpečenie právneho poradenstva; 

- ceniny (poštové známky a kolky, stravné poukážky pre zamestnancov 

vykonávajúcich činnosti v rámci aktivít „priemyselného výskumu“ a/alebo 

„experimentálneho vývoja“).  

 

 

 

 

 

                                                           
1 https://www.indprop.gov.sk/?patenty-prihlasovanie-do-zahranicia 
[1] Napr.: odberateľsko-dodávateľských vzťahov (vrátane sankčných ustanovení), ale nevzťahuje sa na podanie žaloby a 

s tým súvisiacich úkonov voči RO. 
[2] Napr.: odberateľsko-dodávateľských vzťahov (vrátane sankčných ustanovení), ale nevzťahuje sa na podanie žaloby a 

s tým súvisiacich úkonov voči RO. 
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8. Zmluvný výskum – po usmernení 3 sa zmenila situácia nasledovne: 

Max. limit – 20% z výdavkov projektu. Upravená poznámka č. 6 – zrušený limit 10% 

na subjekt pre organizácie realizujúce nezávislý výskum a vývoj, nezmenená 

poznámka pod čiarou 46 pre podnikateľské organizácie, tam ostalo max. 10% na 

subjekt. 

Stále je konflikt medzi max. 20% projektu a zároveň 10% na subjekt (podnikateľ) 

Nemá logiku, zmluvný výskum oveľa viac potrebujú firmy, než univerzity a SAV 

Otázka – platí, že limit 20% sa vzťahuje na projekt, t. j. jeden partner môže mať aj 

30% zmluvného výskumu, ak ostatní partneri nemajú žiaden, resp. majú menej 

ako 20%? 

 

V zmysle prílohy č. 4. Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov platí, že výdavky 

na zmluvné obstaranie výskumných a vývojových služieb nemôžu prekročiť 20% z 

celkových oprávnených priamych výdavkov projektu a zároveň pre tento typ priamych 

výdavkov „priemyselného výskumu“ a „experimentálneho vývoja“ je stanovený limit 

max. 10% z celkových oprávnených priamych výdavkov subjektu. 

 

9. Je možné v rámci danej výzvy začleniť aj doktorandov do nami pripravovaného 

projektu? Aký druh pracovného pomeru zvoliť v rámci personálnej matice pre 

doktorandov? 

 

Áno, v rámci výzvy je možné zapojenie aj doktorandov denného štúdia buď formou 

dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo prostredníctvom 

refundácie štipendia. V prípade, že doktorand bude pracovať na dohodu je relevantná 

skupina výdavkov 521. V prípade refundácie štipendia je potrebné postupovať v zmysle 

vedenia účtovníctva žiadateľa prostredníctvom skupiny výdavkov 521 alebo skupiny 

výdavkov 548. Napriek tomu, že vysoká škola alebo externá vzdelávacia inštitúcia 

poskytuje študentovi v doktorandskom študijnom programe v dennej forme štipendium, 

v rámci personálnej matice sa určí druh pracovného pomeru. V prípade, že ide 

o refundovanie štipendia, sa určí ako „iný druh pracovného pomeru“. 

 

10. V akej forme je potrebné predkladať listy vlastníctva, katastrálnu mapu, zmluvy o 

nájme priestorov (resp. ekvivalent), zriaďovaciu listinu – postačuje výtlačok z 

internetu, resp. kópia overená podpisom štatutárneho zástupcu žiadateľa / 

partnera?  

 

List vlastníctva a katastrálna mapa sa v zmysle usmernenia č. 3 zo strany 

žiadateľov/partnerov nepredkladá, resp. nenahráva sa do ITMS2014+. VA preveruje v 

prípade vlastníckeho vzťahu listy vlastníctva prostredníctvom funkcionality ITMS2014+, 

prípadne www.katasterportal.sk/kapor / www.geoportal.sk. 

 

 

 

 

 

 

http://www.katasterportal.sk/kapor
http://www.geoportal.sk/
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11. Do vyhlásenia o poskytnutej štátnej pomoci, resp. prílohy č. 1.08 Prehľad o 

poskytnutej štátnej pomoci sa uvádza aj prijatá pomoc de minimis? 

 

Do prílohy č. 1.08 s názvom PREHĽAD O DOTERAZ POSKYTNUTEJ ŠTÁTNEJ POMOCI ZA 

PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2014-2020 sa uvedie zoznam všetkých projektov podporených 

z výziev, resp. grantových schém v rámci, ktorých bola aplikovaná schéma štátnej 

pomoci (napr. Schéma na podporu výskumu a vývoja – poskytovateľ Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR, Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií 

prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja – 

poskytovateľ Ministerstvo hospodárstva SR, a pod.) v programovom období 2014 – 2020. 

„Minimálna pomoc“ resp. „pomoc de minimis“ sa do prehľadu neuvádza, nakoľko nie je 

štátnou pomocou. 

 

12. Špičkovosť navrátilca sa posudzuje k dátumu 2 roky pred vyhlásením výzvy? T.j. 

H-indexy musel dosiahnuť 2 roky pred vyhlásením výzvy? 

 

Špičkovosť navrátivšieho slovenského výskumníka experta sa posudzuje najskôr v čase 2 

rokov pred vyhlásením výzvy (berie sa do úvahy len kalendárny rok, nie mesiac, či 

exaktný dátum), alebo k roku návratu takéhoto experta t.j. neskôr ako 2 roky pre 

vyhlásením výzvy. 

 

 

13. Ak je v rámci aktivity plánovaná aj 15% flexibilita (t.j. aktivitu tvoria dve podaktivity 

- podaktivita 1 na oprávnenom území, podaktivita 2 v rámci flexibility), nepriame 

výdavky sa vypočítavajú z miezd iba podaktivity 1?    

 

Nepriame výdavky môžu byť stanovené do výšky 15% priamych personálnych výdavkov. 

Do základne výpočtu môžu byť zahrnuté výdavky zo všetkých priamych personálnych 

výdavkov, bez rozdielu, či boli čerpané v rámci 15% flexibility, alebo nie, no použité môžu 

byť iba v rámci oprávneného územia. 

 

14. Vyhlásenie o MSP – ak je žiadateľ partnerským podnikom, aké referenčné 

obdobie uvádza vo vyhlásení o MSP, ak za seba uvádza údaje za 1-12/2018, 

partnerský podnik 1 uvádza údaje za 1-12/2018 (ešte nemá UZ za 2018) a 

partnerský podnik 2 uvádza údaje za 10/2017-9/2018? 

 

 

Žiadateľ/partner vypracováva a predkladá vzorový formulár č. 1.05a – Čestné 

vyhlásenie – informácie o kvalifikácii MSP za seba a za každý partnerský podnik 

samostatne. 
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15. V rámci podmienky č. (2.9.1) Oprávnenosť z hľadiska vysporiadania majetkovo-

právnych vzťahov a povolení na realizáciu aktivít projektu žiadateľom/partnerom 

je potrebné v prípade, že nie sme vlastníkom priestorov, v ktorých budeme 

realizovať projekt potrebné predložiť aktuálne platnú nájomnú zmluvu. 

Momentálne disponujeme aktuálne platnou nájomnou zmluvou, ktorá nezahŕňa 

celé obdobie realizácie projektu. No zároveň musíme túto podmienku spĺňať 

počas celej doby realizácie projektu a aj počas udržateľnosti projektu. Bude 

aktuálne platná nájomná zmluva postačujúca na splnenie danej podmienky? 

 

 

Znenie výzvy pri podmienke poskytnutia príspevku 2.9.1 uvádza: 

Nehnuteľnosti (pozemky a stavby) a hnuteľné veci, prostredníctvom ktorých dochádza k 

realizácii projektu, musia byť vo výlučnom vlastníctve žiadateľa/partnera, alebo musia 

mať k predmetným nehnuteľnostiam a hnuteľným veciam iné právo, na základe ktorého 

sú oprávnení užívať všetky nehnuteľnosti a hnuteľné veci, na ktorých má byť projekt 

realizovaný. V prípade stavebných prác v rámci projektu na majetku nie je záložné právo 

ani plomba. Túto podmienku poskytnutia príspevku VA preveruje v prípade vlastníckeho 

vzťahu listom vlastníctva prostredníctvom dostupných údajov evidovaných v 

informačných systémoch verejnej správy https://oversi.gov.sk prípadne 

www.katasterportal.sk/kapor; www.geoportal.sk, v prípade, že žiadateľ/partner 

nehnuteľnosti a hnuteľné veci nevlastní, aktuálne platnou nájomnou zmluvou, prípadne 

jej ekvivalentom. 

Podmienky poskytnutia príspevku musí žiadateľ/partner spĺňať počas celej doby 

realizácie projektu a zároveň počas trvania celého obdobia udržateľnosti projektu, t.j. 5 

rokov po ukončení realizácie projektu, resp. 3 roky v prípade MSP. 

 

Príručka pre žiadateľa pri podmienke poskytnutia príspevku 2.9.1 uvádza: 

Forma preukázania - Doklady o vysporiadaní vlastníckych vzťahov k príslušným stavbám 

a pozemkom: 

b) túto podmienku poskytnutia príspevku VA preveruje v prípade vlastníckeho vzťahu 

listom vlastníctva prostredníctvom dostupných údajov evidovaných v informačných 

systémoch verejnej správy https://oversi.gov.sk prípadne www.katasterportal.sk/kapor/  

www.geoportal.sk, v prípade, že žiadateľ/partner nehnuteľnosti a hnuteľné veci 

nevlastní, predkladá doklad o inom právnom vzťahu k pozemkom a stavbám v zmysle § 

139 ods. 1 Stavebného zákona v znení neskorších predpisov, napr. aktuálne platnou 

zmluvou, prípadne jej ekvivalentom. Ak žiadateľ/partner má uzavretý podnájomný 

vzťah, v ktorom vystupuje v pozícii podnájomcu (tretej osoby), je potrebné preukázať 

právo nájomcu dať nehnuteľnosť do podnájmu prostredníctvom predloženia nájomnej 

zmluvy (nájomným vzťahom) medzi prenajímateľom (vlastníkom nehnuteľnosti) a 

nájomcom, z ktorej musí byť zrejmí súhlas prenajímateľa s podnájmom;  

 

Formulár ŽoNFP pri podmienke poskytnutia príspevku 2.9.1 uvádza: 

 

Doklady o vysporiadaní vlastníckych vzťahov k príslušným stavbám a pozemkom: 

b) túto podmienku poskytnutia príspevku VA preveruje v prípade vlastníckeho vzťahu 

listom vlastníctva prostredníctvom dostupných údajov evidovaných v informačných 

systémoch verejnej správy https://oversi.gov.sk prípadne 

http://www.katasterportal.sk/kapor / www.geoportal.sk , v prípade, že žiadateľ/partner 

nehnuteľnosti a hnuteľné veci nevlastní, predkladá doklad o inom právnom vzťahu k 

https://oversi.gov.sk/
http://www.katasterportal.sk/kapor
http://www.geoportal.sk/
https://oversi.gov.sk/
http://www.katasterportal.sk/kapor/
http://www.geoportal.sk/
https://oversi.gov.sk/
http://www.katasterportal.sk/kapor
http://www.geoportal.sk/


10 
 

pozemkom a stavbám v zmysle § 139 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších 

predpisov, napr. aktuálne platnou nájomnou zmluvou, prípadne jej ekvivalentom. Ak 

žiadateľ/partner má uzavretý podnájomný vzťah, v ktorom vystupuje v pozícii 

podnájomcu (tretej osoby), je potrebné preukázať právo nájomcu dať nehnuteľnosť do 

podnájmu prostredníctvom predloženia nájomnej zmluvy (nájomným vzťahom) medzi 

prenajímateľom (vlastníkom nehnuteľnosti) a nájomcom, z ktorej musí byť zrejmí súhlas 

prenajímateľa s podnájmom. 

 

Z vyššie uvedené vyplýva: 

Pri predložení ŽoNFP v prípade nájomného vzťahu žiadateľ/partner dokladuje nájomnou 

zmluvou, resp. jej ekvivalentom, ktorej platnosť pokrýva obdobie od začiatku realizácie 

projektu (t. j.  nie je potrebné už pri predložení ŽoNFP mať platnú nájomnú zmluvu, resp. 

jej ekvivalent, ktorej obdobie platnosti pokrýva celé obdobie implementácie a 

udržateľnosti projektu), pričom v zmysle výzvy  platí, že žiadateľ/partner musí túto 

podmienku spĺňať kontinuálne počas celej doby realizácie projektu a zároveň počas 

trvania celého obdobia udržateľnosti projektu, t. j. 5 rokov po ukončení realizácie 

projektu, resp. 3 roky v prípade MSP.  

 

V zmysle PPP 2.9.1 je možné počas implementácie projektu a jeho udržateľnosti 

meniť/dopĺňať miesta realizácie projektu. 

 

V prípade, že počas realizácie projektu na niektoré z miest realizácie projektu 

žiadateľ/partner ukončí platnú nájomnú zmluvu a uzatvorí novú, o tejto skutočnosti musí 

bezodkladne informovať VA – v opačnom prípade sa to bude považovať za podstatné 

porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

16. Je potrebné v čase podania ŽoNFP zaslať aj napr. výpis z komerčnej banky, ako 

doklad pre splnenie podmienky finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu 

žiadateľa/partnera? Bude potrebné pred vydaním rozhodnutia o schválení ŽoNFP 

zaslať opätovne tento doklad vzhľadom k tomu, že konanie bude trvať viac ako 

tri mesiace? 

 

V zmysle znenia podmienky poskytnutia príspevku 2.1.9/2.2.9 Podmienka finančnej 

spôsobilosti spolufinancovania projektu VA bude požadovať predložiť za 

žiadateľa/partnera podpísané Čestné vyhlásenie žiadateľa/Vyhlásenie o partnerstve 

a čestné vyhlásenie partnerov v čase administratívneho overenia. Následne pred 

vydaním rozhodnutia bude VA požadovať predložiť doklad o disponovaní s finančnými 

prostriedkami, t.j. napríklad: 

 Potvrdením komerčnej banky/ Potvrdením zo štátnej pokladnice, že partner 

disponuje požadovanou výškou finančných prostriedkov (napr. výpis z bankového 

účtu, resp. doklad z banky o disponibilnom zostatku na účte), doklad nesmie byť 

starší ako 10 pracovných dní ku dňu jeho predloženia;  

 Prísľubom úveru z komerčnej banky, resp. inej finančnej inštitúcie s oprávnením na 

poskytovanie úverov (indikatívny úverový prísľub), ktorý je podmienený pridelením 

NFP, na základe ktorého sa prísľub zmení na úver;  

 Úverovou zmluvou;  

 Existujúcou úverovou zmluvou slúžiacou na prevádzku partnera. 
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Prípadne kombináciou vyššie uvedených, resp. analogických dokladov - príslušný 

dokument musí dokázať, že žiadateľ/partner nebude mať problém spolufinancovať svoju 

časť rozpočtu projektu. 

 

Nakoľko posudzovanie ŽoNFP môže trvať niekoľko mesiacov, pred vydaním Rozhodnutia 

o schválení ŽoNFP bude potrebné predložiť Potvrdenie komerčnej banky/ Potvrdenie zo 

štátnej pokladnice, že partner disponuje požadovanou výškou finančných prostriedkov 

(napr. výpis z bankového účtu, resp. doklad z banky o disponibilnom zostatku na účte), 

doklad nesmie byť starší ako 10 pracovných dní ku dňu jeho predloženia (viď. Príloha 

„DSV - preukázanie PPP“). 

 

17. Akým spôsobom preukazujem plnenie podmienky poskytnutia príspevku 2.9.5 

Maximálna a minimálna výška príspevku v prípade, že budem preukazovať 

plnenie podmienky poskytnutia príspevku 2.9.12 Podmienka ekonomickej aktivity 

a priaznivej finančnej situácie žiadateľa/partnera prostredníctvom hodnotiaceho 

hárku v zmysle znenia bodu 4? 

 

Ak podnik získal minimálne bodové skóre na úrovni 12 bodov v rámci hodnotení výzvy 

SME Instrument Horizontu 2020, vypočíta maximálnu výšku NFP ako 35 % z priemeru tržieb 

za posledné 3 roky (t. j. priemerný čistý obrat v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o 

účtovníctve za posledné 3 ukončené účtovné obdobia, ktoré nie sú účtovným obdobím 

kratším ako 12 mesiacov, za ktoré disponuje schválenými účtovnými závierkami – 

podanými na daňový úrad) vynásobené dobou trvania projektu v rokoch (číslo 

zaokrúhlené na 1 desatinné miesto) deklarovaním v rámci rozpočtu vygenerovaného 

z ISVA. V rámci administratívneho overenia si VA prepočíta správnosť výpočtu a určenia 

rozpočtu daného projektového konzorcia prostredníctvom údajov zo zverejnenej 

účtovnej závierky, prípadne požiada žiadateľa/partnera o vysvetlenie. Znamená to, že 

táto podmienka je preukazovaná len prostredníctvom formuláru ŽoNFP č. 1.01b, bez 

iného osobitného formuláru. 

 

Zároveň pre plnenie podmienky poskytnutia príspevku 2.9.12 Podmienka ekonomickej 

aktivity a priaznivej finančnej situácie žiadateľa/partnera vloží žiadateľ samostatne za 

seba do PPP s názvom Podmienka oprávnenosti žiadateľa (právna forma) a zároveň 

samostatne za partnera/partnerov do PPP s názvom Podmienka oprávnenosti partnera 

(právna forma) hodnotiaci hárok z hodnotenia výzvy SME Instrument Horizontu 2020 

v zmysle znenia uvedenej podmienky vo výzve. 

 

18. Aj napriek opakovanej kontrole vstupných údajov suma celkového žiadaného 

NFP vyplývajúca z rozpočtu sa líši v ITMS2014+ a v ISVA. Ktorý z týchto NFP je 

akceptovateľný pre Výskumnú agentúru? 

 

Tento problém spôsobený pravdepodobne rôznym zaokrúhľovaním je možné 

konzultovať priamo s Výskumnou agentúrou prostredníctvom zaslania podnetu na 

info@vyskumnaagentura.sk.  

V prípade, že žiadateľ nemá dostatočný časový priestor konzultovať rozdiely v rozpočte 

z ITMS2014+ a ISVA a predloží ŽoNFP s týmto rozdielom, VA bude považovať za záväznú 

nižšiu žiadanú sumu NFP. 


