FAQ- Často kladené otázky
výzvy na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier
(SPVVC)
kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-09, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-10,
kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-11, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-12,
kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-13

1. Aké subjekty sú oprávnenými partnermi?
Právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a), b), c), d) (nepodnikateľské
výskumné inštitúcie) a e) (podnikateľské výskumné inštitúcie) 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 organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov,
konkrétne nasledovné subjekty:
 Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené
ústrednými orgánmi štátnej správy
 verejné výskumné inštitúcie
 verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené
právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj
 občianske združenia, neziskové organizácie, združenia právnických osôb
uskutočňujúce výskum a vývoj
 podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum
a vývoj
Oprávnené právne formy partnerov sú uvedené v prílohe príručky pre žiadateľa č. 2.07
Zoznam oprávnených právnych foriem žiadateľa/ partnerov.
Zároveň upozorňujeme na dôležitú podmienku 2.2.12, že v rámci výziev nebudú oprávnené
subjekty, ktoré majú platný a účinný zmluvný vzťah (či už ako prijímateľ, alebo ako partner)
v rámci výzvy na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach
špecializácie RIS3 SK – kód výzvy OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02.

2. 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.
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3. Musí sa výskumná infraštruktúra využívať počas celej doby životnosti a čo je výskumná
infraštruktúra (ďalej aj „VI“)?
Zriadenie/modernizácia výskumných infraštruktúr v zmysle článku 26 všeobecného nariadenia
o skupinových výnimkách (VI) je voliteľný typ aktivity len pre žiadateľa. Výskumná infraštruktúra
predstavuje zariadenia, zdroje a súvisiace služby, ktoré využíva vedecká komunita na
uskutočňovanie výskumu vo svojich príslušných odboroch napr. siete GRID, výpočtová
technika, softvér a komunikácie, alebo akýkoľvek iný subjekt jedinečnej povahy, ktorý je
podstatný pre uskutočňovanie výskumu.
 Musí ísť o obstaranie novej VI – využitie len na výskumno-vývojové činnosti
 VI musí byť využívaná počas celej doby životnosti na výskumno-vývojové činnosti
žiadateľa
 Informácie o existencii takto obstaranej VI musia byť verejne k dispozícií, vrátane
podmienok jej využitia pre iné výskumné organizácie
 VI ako taká musí byť využívaná výskumnou komunitou (definovanou nariadením Rady
(ES) č. 723/2009) - žiadateľ nemôže využívať VI výhrade len pre svoje potreby, ale musí
ju umožniť na transparentnom a nediskriminačnom princípe umožniť využívať aj iným
výskumným organizáciám
 VI môže byť sústredená na jednom mieste alebo distribuovaná (organizovaná sieť
zdrojov).
Podmienky pre uplatnenie tejto aktivity sú presne definované vo výzve, konkrétne
v podmienke poskytnutia príspevku č. 2.3.1.
Upozornenie:
V prípade, že žiadateľ bude vykonávať priemyselný výskum alebo experimentálny vývoj
a v rámci projektu bude deklarovať výdavky na VI v podobe odpisov, tieto podmienky
používania VI nie sú relevantné.

4. Do projektu plánujeme zahrnúť ako partnera aj podnikateľský subjekt. Aké má mať tento
subjekt SK NACE, aby bolo relevantné z pohľadu RIS3 SK?

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.
Žiadateľ je povinný postupovať v zmysle podmienky 2.3.2. Podmienka, že hlavné aktivity
projektu sú vo vecnom súlade s doménou inteligentnej špecializácie RIS3 SK, politiky RIS3 SK a
Implementačného plánu RIS3 SK. Kroky na definovanie produktových línií sú uvedené v prílohe
ŽoNFP 1.13 Preukázanie príspevku projektu k RIS3 SK.
5. 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
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vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie
a spôsob, akým získať dané osvedčenie je popísaný v prílohe príručky pre žiadateľa č. 2.02
Informácia k osvedčeniu o spôsobilosti vykonávať VaV.
Táto podmienka sa ďalej nevzťahuje na organizácie SAV v zmysle zákona č. 243/2017 Z. z. o
verejnej výskumnej inštitúcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na sektor vysokých
škôl1 v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z., nakoľko Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR
vydáva organizáciám Slovenskej akadémie vied a sektoru vysokých škôl osvedčenie
o spôsobilosti na základe hodnotenia vykonaného podľa osobitných predpisov.

6. 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 prípade, že má žiadateľ pochybnosti, odporúčame obrátiť sa na príslušný odbor
posudzovania vplyvov na životné prostredie v rámci Ministerstva životného prostredia SR.
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 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

Sektor vysokých škôl tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby
uskutočňujúce výskum a vývoj.
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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. Bližšie
informácie k splneniu danej podmienky sú uvedené v Príručke pre žiadateľa, podmienka 2.9.3.

7. V rámci podmienky poskytnutia príspevku 2.1.7 a 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).

8. 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.“

9. Môžu projekty podporené vo výzvach SPVVC generovať príjmy?
Áno, projekty v rámci výziev SPVVC môžu generovať príjmy. Všeobecné ustanovenia o
projektoch vytvárajúcich príjem a požiadavky viažuce sa na zohľadnenie čistých príjmov z
realizácie aktivít projektu upravuje Metodika k finančnej analýze (príloha č. 1.12a Formuláru
ŽoNFP) .

10. 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?
Efektívna spolupráca nie je povinná. Záleží od rozhodnutia a zloženia subjektov projektového
konzorcia, pričom zvýšené intenzity pomoci stanovené pre „priemyselný výskum“ a
„experimentálny vývoj“ sa môžu uplatniť len za splnenia jednej z týchto podmienok:
1. Projekt zahŕňa efektívnu spoluprácu medzi podnikmi:
 musí zahŕňať spoluprácu medzi podnikmi, spomedzi ktorých aspoň jeden
je MSP, alebo sa uskutočňuje v najmenej dvoch členských štátoch, alebo
v jednom členskom štáte a v zmluvnej strane dohody o EHP
 žiadny z podnikov nesmie jednotlivo znášať viac ako 70% oprávnených
výdavkov projektu.
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2. Pri projekte efektívnej spolupráce medzi podnikom a jednou alebo viacerými
výskumnými organizáciami:
 výskumné organizácie musia znášať aspoň 10 % oprávnených výdavkov
projektu
 majú právo uverejňovať výsledky vlastného výskumu.
Zmluvný výskum a/alebo vývoj a poskytovanie výskumných služieb sa nepovažujú za formu
efektívnej spolupráce.
11. Môže sa do projektu zapojiť aj zahraničný subjekt so sídlom v zahraničí?
Nie, do projektového konzorcia v rámci projektu sa môžu zapojiť len subjekty so slovenským
IČO-m. Na projekte však môže participovať zahraničný vedec, expert, priamo pôsobiaci v
zahraničí.

12. Aké podmienky platia v prípade realizácie aktivít projektu mimo oprávneného územia?
V prípade realizácie aktivít projektu mimo oprávnené územie bude možné využiť tzv. 15 %
flexibilitu, ktorá umožňuje využiť maximálne 15 % z objemu rozpočtu projektu mimo oprávnené
územie s pozitívnym efektom a prínosom pre oprávnené územie. V prípade operácie mimo
oprávneného územia sa uplatňuje čl. 70 (2) všeobecného nariadenia.
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 (miesto výkonu práce v pracovnej zmluve/dohode nie je miesto realizácie
projektu!) 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 iných členských krajinách EÚ – v projekte bude možné využiť len kapacity individuálnych
expertov/vedeckých pracovníkov.
Pre jednoduchšie priblíženie oprávnenosti výdavkov v rámci flexibility slúži nasledujúca
schéma:
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Flexibilita sa vzťahuje iba na subjekty s IČO-m v rámci EÚ, uvedené v partnerskej zmluve, nie
na jednotlivých pracovníkov/osoby - napr. zahraničných vedcov. Zároveň sa flexibilita viaže
na miesto realizácie projektu a následne na toto miesto realizácie projektu sa viažu ďalšie
povinnosti - predloženie stanoviska EIA, NATURA 2000, nájomných zmlúv, zoznamu pozemkov
a stavieb atď. Miesto realizácie nie je miesto výkonu práce.
Zahraničný vedec (kdekoľvek v rámci sveta) má vo svojej pracovnej zmluve/dohode
uvedené miesto výkonu práce, čo nie je miestom realizácie projektu. Miesto výkonu práce
znamená, že na danom mieste vykonáva práce v prospech oprávneného územia, na ktorom
sa realizujú aktivity projektu.
13. Sme partnermi vo viacerých výzvach v rámci VA. 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.
14. 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
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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.“
15. 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.
16. 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 https://isva.vyskumnaagentura.sk/. Systém ISVA je v aktuálnej verzii viac užívateľsky
prívetivý
a prepracovanejší. Na
našej
web
stránke http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/isva môžete nájsť aj doplňujúce informácie v
samostatnej záložke ISVA. Okrem Príručiek k rozpočtu, prehľadu všetkých zmien a noviniek sú
pre vás pripravené aj užitočné praktické rady.
Zároveň sme pre vás zriadili telefonickú linku a online chat špeciálne pre systém ISVA (+421 2
210 13 815), kde sa v dňoch pondelok, streda a piatok od 9,00 – 11,00 hod. môžete na kolegov
obracať s technickými otázkami/problémami. Pre odborné rady ohľadne rozpočtu je stále
k dispozícii e-mail: info@vyskumnagaentura.sk. Online chat je spustený zatiaľ v testovacej
prevádzke vo vyššie uvedených časoch a dňoch.
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).
17. Bude možné generovať výstupy z rozpočtu aj vo formáte MS Excel?
Áno, táto funkcionalita je zabezpečená.
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18. 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.
19. 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.
20. 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.

21. 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
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čo najefektívnejšiu kontrolu a následné odborné hodnotenie zo strany VA, resp. odborných
hodnotiteľov.
22. 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,
1.01b Rozpočet projektu vygenerovaný v ISVA (uviesť minimálne technické parametre),
1.01a Výskumno-vývojový zámer, časť. 3.2,
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.
K podpornej dokumentácií k vykonanému prieskumu trhu, predloženej v inom ako slovenskom
alebo českom jazyku, je potrebné predložiť kvalifikovaný preklad. Nie je potrebné predkladať
úradne overené preklady k podpornej dokumentácií k vykonanému prieskumu trhu.
23. 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,
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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“.

24. 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.

25. 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,
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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).

26. 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/metodikaaplik%C3%A1cie-vybran%C3%BDchpojmov_prakt-pr%C3%ADru%C4%8Dka.pdf

27. 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
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.).
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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.

28. Aký je minimálny kvalifikačný štandard na vedecko-výskumného pracovníka?
Kvalifikačné štandardy na pracovníkov:




vedecko-výskumný pracovník by mal spĺňať minimálne nasledovné kvalifikačné a
odborné predpoklady, ktoré sú uvedený v Systéme monitorovania a hodnotenia OP
VaI2 v kapitole 6.6.1. Vedecko-výskumný pracovník,
kľúčový vedecko-výskumný pracovník by mal spĺňať minimálne nasledovné
kvalifikačné a odborné predpoklady, ktoré sú uvedený v Systéme monitorovania
a hodnotenia OP VaI3 v kapitole 6.6.3. Kľúčový vedecko-výskumný pracovník.

29. 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. Špičkových výskumných pracovníkov (zahraničných aj slovenských) je možné počas
trvania projektu preobsadiť, pokiaľ budú spĺňať kvalitatívne parametre ako pôvodní
pracovníci.

30. Akým spôsobom sa počítajú plné ekvivalenty pracovných miest, tzv. FTE?
Vykazovanie FTE vo vzťahu k personálnej matici, ako aj k vybraným merateľným ukazovateľom
je bližšie popísané v riadiacej dokumentácii Systém monitorovania a hodnotenia OP VaI 4
v kapitole 6.6.4. Výpočet FTE.

2

https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/zakladne-dokumenty/
https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/zakladne-dokumenty/
4
https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/zakladne-dokumenty/
3
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31. 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.

MU prepojene na
HaVK-SPVVC.xlsx

32. 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 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..
33. 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.
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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.

34. 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 v rámci jednej hlavnej aktivity viaceré
výskumno-vývojové 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.
35. 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.
36. 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
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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.
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37. 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
Časová
relevantnosť
posudzovania
kvalitatívnych
parametrov
výskumníka
Minimálne
obdobie
pôsobenia
v zahraničí
v rámci VaV
Občianstvo

Slovenský špičkový výskumník

Navrátivší slovenský
výskumní zo
zahraničia

Zahraničný výskumník

n/a

2 roky pred
dátumom
vyhlásenia
výzvy/vyzvania

podľa znenia „Podmienky časovej oprávnenosti výdavkov,“ konkrétne priamych
výdavkov projektu t.j. dňom vyhlásenia výzvy/vyzvania

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/vyzvania, je potrebné túto skutočnosť preukázať CV.

SR
Doména inteligentnej
špecializácie

publikác
ie

citácie

H index

Slovenský špičkový výskumník

Kvalitatívne
parametre

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
prostredie

19

300

8

a životné

iné občianstvo ako SR
Doména inteligentnej špecializácie
publikáci
e
Zahraničný špičkový výskumník

citácie

H index

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
technológie

38

750

15

38

600

15

a zdravotnícke

Zdravé potraviny a životné prostredie

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.
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Charakteristika

Navrátivší slovenský
výskumní zo
zahraničia
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.
Slovenský špičkový výskumník

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:
•
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
6

Zahraničný výskumník
 Alebo zahraničný výskumník je koordinátor zahraničného vedeckotechnického 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:
• 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 výskumnovývojovej 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). 6

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

Forma
spolupráce
počas
realizácie
projektu a
v období
udržateľnosti
Personálne
preobsadenie
výskumníka
Minimálny
časový rozsah
na realizácii
VaV aktivít
projektu
Minimálny
časový rozsah
počas
udržateľnosti
projektu
Prepojenie na
merateľný
ukazovateľ

5

Navrátivší slovenský
výskumní zo
zahraničia
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).5

Slovenský špičkový výskumník

Zahraničný výskumník

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
akákoľvek preukázateľná bezodplatná spolupráca (napr. čestná funkcia v podobe členstva vo vedeckej rade projektu, pracovnej skupine,
výbore a pod.), alebo
zmluva o poskytnutí služby a pod.
je možné, avšak je potrebné dodržať minimálny časový rozsah človekohodín pre započítanie vedca do nameranej hodnoty merateľného
ukazovateľa

400 človekohodín

200 človekohodín

200 človekohodín

nerelevantné

100 človekohodín

P0196 Počet
navrátivších
slovenských
výskumníkov zo
zahraničia

P0315 Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových
aktivitách slovenskej inštitúcie VaV

Zdroj: Metodika exaktnej aplikácie vybraných pojmov v rámci Hodnotiacich a výberových kritérií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
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Charakteristika
Čas plnenia
merateľného
ukazovateľa
Udržateľnosť
nameranej
hodnoty
merateľného
ukazovateľa

Merná
jednotka

Slovenský špičkový výskumník

Navrátivší slovenský
výskumní zo
zahraničia

Zahraničný výskumník

nerelevantné

k poslednému dňu fyzickej realizácie aktivít projektu

nerelevantné

Zachovaná nameraná hodnota merateľného ukazovateľa ku koncu realizácie aktivít projektu počas celej
doby udržateľnosti projektu.

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)
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38. 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.
39. 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. 2.03 Príručky pre žiadateľa).
• Osoby splnomocnené konať/zastupovať žiadateľa v konaní sú povinné udeliť súhlas pre
poskytnutie výpisu z registra trestov (príloha formuláru ŽoNFP č. 1.15) alebo zaslať výpis z
registra trestov, prípadne jeho overenú kópiu.
40. 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
partnera 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“.
41. Musia mať všetky povinné merateľné ukazovatele nenulovú hodnotu? Ak už pri písaní
projektu sa zistí, že nie je možné naplniť niektorý z povinných merateľných ukazovateľov,
bude projekt hodnotený ak povinný merateľný ukazovateľ bude nulový a ak áno, v akej
výške bude v rámci hodnotenia sankcionovaný?

Všetky povinné merateľné ukazovatele, ktoré sú uvedené v prílohe č. 6 výzvy musia mať
nenulovú hodnotu, tzn. musia mať cieľovú hodnotu vyššiu ako 0. Pokiaľ povinný merateľný
ukazovateľ bude nulový, projekt bude vylúčený na základe nesplnenia podmienok výzvy pri
administratívnom overení.
Vyššie uvedené neplatí pre merateľný ukazovateľ „P0280 Počet podaných patentových
prihlášok“.
Zároveň dávame do pozornosti, že ak pri merateľných ukazovateľoch „P0280 Počet
podaných patentových prihlášok“ a „P0355 Počet prihlášok registrácie práv duševného
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vlastníctva“ žiadateľ stanoví nenulovú cieľovú hodnotu pre ukazovateľ P0280, je povinný
stanoviť aj nenulovú cieľovú hodnotu pre ukazovateľ P0355, a to minimálne na úrovni hodnoty
ukazovateľa P0280 (ukazovateľ P0280 je podmnožinou ukazovateľa P0355).
Vyššie uvedené tiež neplatí pre merateľné ukazovatele „P0905 Počet publikácií subjektov zo
SR v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu“
a „P0906 Počet publikácií subjektov zo SR v iných databázach ako Web of Science Core“.
V zmysle podmienok výzvy stačí, ak žiadateľ stanoví nenulovú cieľovú hodnotu pre jeden z
dvojice ukazovateľov P0905 a P0906. Keďže obidva ukazovatele sú podmnožinou ukazovateľa
„P0762 Počet publikácií vytvorených v rámci projektu“, nesmie byť ich súčet vyšší ako
stanovená cieľová hodnota ukazovateľa P0762.
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