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1 Úvodné informácie 

1.1 Účel metodiky 

Účelom Metodiky preukazovania pravidiel štátnej pomoci pre výskumné organizácie a výskumné 
infraštruktúry (ďalej len „táto metodika“) je stanovenie komplexných pravidiel a postupov v oblasti 
štátnej pomoci, ktorými sa v prípade podpory projektov výskumných organizácií alebo výskumných 
infraštruktúr v rámci operačného programu Výskum a inovácie (ďalej len „OP VaI“) preukazuje splnenie 
relevantných podmienok Rámca pre štátnu pomoc na podporu výskumu, vývoja a inovácií1 (ďalej len 
„Rámec“). Táto metodika sa vzťahuje výhradne na projekty implementované v rámci OP VaI 
Výskumnou agentúrou a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
a v plnom rozsahu nahrádza doteraz používanú Metodiku vykazovania ročnej kapacity 
hospodárskych činností 1.0. 

V tejto metodike sú stanovené predovšetkým pravidlá a postupy, ktorými prijímateľ/partner v 
postavení výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry (ďalej aj „prijímateľ/partner“) vo fáze 
implementácie projektu, ako aj počas udržateľnosti projektu, resp. neskôr počas životnosti 
dlhodobého investičného majetku nadobudnutého v rámci projektu, preukáže, že projekt, ktorého 
predmetom je nezávislý výskum alebo vývoj v súlade s nastavením OP VaI (ďalej spoločne aj ako 
„výskum“), je naďalej možné financovať mimo režimu štátnej pomoci v rámci podpory 
nehospodárskych činností výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry, a teda sa 
nezmenili podmienky determinujúce nehospodársky charakter projektu pôvodne deklarované 
v konaní o žiadosti. Nehospodársky charakter činností výskumných organizácií alebo výskumných 
infraštruktúr zostáva zachovaný aj v prípade, ak dochádza k vykonávaniu hospodárskych činností, ktoré 
sú však čisto vedľajšie, t. j. ide o činnosť hospodárskeho charakteru, ktorá je priamo spojená 
s prevádzkou výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry využívanej takmer výlučne na 
nehospodársku činnosť a je pre ňu nevyhnutná alebo je neoddeliteľne previazaná s hlavným využitím 
na činnosti nehospodárskeho charakteru a jej rozsah je obmedzený.  Podmienka pritom bude splnená 
v prípade, že na hospodárske činnosti sa budú spotrebúvať presne tie isté vstupy, ako na 
nehospodárske činnosti, a za predpokladu, že kapacita pridelená každoročne na takéto hospodárske 
činnosti nepresiahne 20 % celkovej ročnej kapacity príslušného subjektu (ďalej len „pravidlo 20 %“)2. 
Zároveň sú v rámci tejto metodiky obsiahnuté aj pravidlá a postupy týkajúce sa zákazu nepriamej 
pomoci poskytovanej z úrovne prijímateľa/partnera.  

Na objasnenie nehospodárskeho charakteru činností sa vychádza z definície hospodárskej činnosti. 
Každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru a/alebo služieb na trhu, je hospodárskou činnosťou. Pre 
posúdenie nehospodárskeho/hospodárskeho charakteru činností je rozhodujúca povaha činnosti 
prijímateľa/partnera. 

Vzhľadom na uvedené prijímateľ/partner v zodpovedajúcich prípadoch, tak ako budú stanovené v tejto 
metodike, preukáže splnenie relevantných podmienok štátnej pomoci, a to predovšetkým:  

- v zmysle bodu 19 Rámca preukáže nehospodársky charakter činností výskumnej organizácie 
alebo výskumnej infraštruktúry, podporenej z OP VaI, alebo 

- v zmysle bodu 20 Rámca preukáže vedľajší charakter prípadných hospodárskych činností 
výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry. 

Zároveň prijímateľ/partner v relevantných prípadoch, v ktorých existuje riziko nepriamej pomoci, tak 
ako budú popísané v tejto metodike, preukáže splnenie tých podmienok štátnej pomoci, ktoré 

                                                           
1   Oznámenie Komisie Rámec pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie 2014/C 198/01 
2  Pre úplnosť sa uvádza, že nejde o pojem používaný priamo v Rámci, ale o skratku využitú pre účely tejto 

metodiky. 
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zabezpečia, že z jeho úrovne nedochádza/nebude dochádzať k prenosu výhody na tretie subjekty 
v postavení podniku, t.j. nedochádza/nebude dochádzať k poskytovaniu nepriamej štátnej pomoci. 

Za vyššie uvedeným účelom bude prijímateľ/partner vo vzťahu k činnostiam, ktoré vykonáva v rámci 
projektu alebo ktoré vykonáva v súvislosti s projektom3, počas tzv. rozhodného obdobia, ktoré bude 
stanovené v nadväznosti na charakter projektu a predmet projektu4, na ročnej báze, t.j. za každé tzv. 
vykazované obdobie od 1.1. do 31.12. daného kalendárneho roku, poskytovateľovi preukazovať 
dodržanie relevantných podmienok v oblasti štátnej pomoci, ktoré v súlade s príslušnými 
ustanoveniami Rámca poskytnú uistenie o tom, že činnosti prijímateľa/partnera: 

- možno považovať za nehospodárske činnosti výskumnej organizácie alebo výskumnej 
infraštruktúry, alebo 

- možno napriek ich hospodárskemu charakteru považovať len za vedľajšie hospodárske činnosti 
výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry. 

V relevantných prípadoch, hroziacich poskytovaním nepriamej pomoci, bude prijímateľ/partner 
zároveň počas rozhodného obdobia3, na ročnej báze za každé vykazované obdobie, preukazovať, že v 
dôsledku činností, vykonávaných v rámci projektu alebo v súvislosti s projektom,  nie je vo vzťahu ku 
konkrétnemu podniku z úrovne prijímateľa/partnera poskytnutá nepriama pomoc. 

Táto metodika vychádza z ustanovení Rámca, ako aj z bližších odpovedí Európskej komisie k Rámcu, 
tak ako sú zdieľané na platforme eState aid WIKI5, a zároveň z odporúčaní Protimonopolného úradu 
Slovenskej republiky ako koordinátora pomoci podľa § 2 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých 
vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o štátnej pomoci). Za účelom spracovania tejto metodiky v časti týkajúcej sa vykazovania kapacity 
príslušného subjektu boli zároveň použité materiály Ministerstva školství, mládeže a tělovíchovi České 
republiky a ustanovenia z materiálu riadiaceho orgánu OP VaI „Efektívna spolupráca pri projektoch 
výskumu a vývoja – Pravidlá štátnej pomoci pri budovaní a využívaní výskumných infraštruktúr“. 

Vzhľadom na široké spektrum možných prijímateľov/partnerov, rozdielne typy projektov a špecifické 
charakteristiky podporených odvetví v rámci domén inteligentnej špecializácie RIS3 táto metodika 
umožňuje prijímateľom/partnerom OP VaI vybrať si z viacerých možností, predovšetkým pokiaľ ide 
o výkazy6, ktorými sa bude preukazovať (nehospodársky/vedľajší hospodársky) charakter činností 
vykonávaných v rámci projektu alebo v súvislosti s projektom. Pokiaľ ide o stanovenie príslušného 
subjektu7, prijímateľ/partner vymedzí príslušný subjekt s ohľadom na to, aká entita v rámci 
prijímateľa/partnera je schopná samostatne zabezpečovať realizáciu výskumu. V ostatnom rozsahu sú 
pravidlá a postupy preukazovania pevne stanovené touto metodikou tak, aby bolo možné zo strany 
poskytovateľa dôsledne overiť charakter činností prijímateľa/partnera a požadovať nápravné 
opatrenia (napr. pokiaľ ide o výkazy) v prípade nedostatočného preukazovania rozhodujúcich 
skutočností. 

                                                           
3  Pre účely tejto metodiky slovné spojenie „v rámci projektu“ znamená, že činnosť výskumnej organizácie alebo 

výskumnej infraštruktúry sa týka priamo realizácie projektu (napr. na činnosť sa využíva personál financovaný 
v rámci projektu). Slovné spojenie „v súvislosti s projektom“ znamená, že k  činnosti výskumnej organizácie 
alebo výskumnej infraštruktúry dochádza po realizácii projektu (napr. na činnosť sa využíva infraštruktúra 
nadobudnutá v rámci projektu sa následne využíva na zmluvný výskum alebo sa prenajíma). 

4  Postup stanovenia rozhodného obdobia je bližšie uvedený v kapitolách 4.2 a 5.2 tejto metodiky. 
5  Platforma eState aid WIKI je IT nástrojom EK, prostredníctvom ktorého EK s členskými štátmi neformálnou 

cestou zdieľa odpovede na otázky členských štátov k legislatíve EÚ v oblasti štátnej pomoci.  
6  Jednotlivé výkazy sú bližšie popísané v kapitole 4.4 a 4.5 tejto metodiky. Vzory výkazov sú zároveň  

neoddeliteľnou prílohou tejto metodiky. 
7   Postup stanovenia príslušného subjektu je bližšie uvedený v kapitole 4.3 tejto metodiky. 
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Pre úplnosť sa explicitne uvádza, že za vymedzenie príslušného subjektu a správnu aplikáciu všetkých 
ostatných pravidiel a postupov vykazovania nehospodárskych činností plne zodpovedá 
prijímateľ/partner.  

Na základe podkladov od prijímateľa/partnera bude poskytovateľ počas rozhodného obdobia4 na 
pravidelnej ročnej báze za každé uplynulé vykazované obdobie overovať, že na úrovni 
prijímateľa/partnera sú v rámci projektu alebo v súvislosti s projektom priebežne splnené všetky 
relevantné podmienky podľa bodu 19 Rámca, zabezpečujúce nehospodársky charakter činností 
prijímateľa/partnera, v dôsledku čoho sa na financovanie projektu neaplikujú podmienky poskytovania 
štátnej pomoci a projekt je možné financovať mimo režimu štátnej pomoci. Pokiaľ prijímateľ/partner 
v konkrétnom kalendárnom roku v rámci projektu alebo v súvislosti s projektom vykonával aj činnosť 
hospodárskeho charakteru, poskytovateľ na základe podkladov od prijímateľa/partnera overí, že na 
úrovni prijímateľa/partnera dochádza len k vedľajšej hospodárskej činnosti pri dodržaní tzv. pravidla 
20 %, v dôsledku čoho je naďalej možné projekt financovať mimo režimu štátnej pomoci, a to v súlade 
s bodom 20 Rámca. Pokiaľ poskytovateľ zistí, že vo vykazovanom období došlo k prekročeniu povolenej 
kapacity príslušného subjektu, ktorá môže byť využívaná na vedľajšie hospodárske činnosti v zmysle 
pravidla 20 %, prijímateľ/partner bude povinný buď vrátiť sumu zodpovedajúcu výške neoprávnených 
výdavkov alebo prijímateľ/partner bude povinný vrátiť výšku nenávratného finančného príspevku, 
ktorá v dotknutom vykazovanom období zodpovedá celému podielu verejného financovania pre 
podporu hospodárskej činnosti, vrátane príslušného úroku, alebo vrátiť celú výšku nenávratného 
finančného príspevku, a to s ohľadom na nastavenie konkrétnej výzvy, tak ako je to bližšie uvedené 
v kapitole 4.6 tejto metodiky.  

Zároveň bude poskytovateľ v relevantných prípadoch počas rozhodného obdobia3 na pravidelnej 
ročnej báze za každé uplynulé vykazované obdobie overovať, že na úrovni prijímateľa/partnera sú v 
rámci projektu alebo v súvislosti s projektom preukázateľne splnené všetky podmienky z oblasti štátnej 
pomoci zabezpečujúce neexistenciu nepriamej pomoci, a to predovšetkým v zmysle podmienok 
stanovených v bode 24 a nasl. Rámca, kap. 2.2 Nepriama štátna pomoc pre podniky prostredníctvom 
verejne financovaných organizácií venujúcich sa výskumu a šíreniu poznatkov a výskumných 
infraštruktúr. 

Táto metodika upravuje postupy prijímateľa/partnera. Postupy poskytovateľa sú bližšie určené 
v príslušnej internej riadiacej dokumentácii OP VaI. 

1.2 Záväznosť metodiky 

Táto metodika sa nevzťahuje na prijímateľov/partnerov, ktorí sú financovaní v rámci pravidiel 
poskytovania štátnej pomoci prostredníctvom príslušnej schémy štátnej pomoci, prípadne ktorým bola 
poskytnutá štátna pomoc ad hoc mimo akejkoľvek schémy štátnej pomoci alebo schválená Európskou 
komisiou. 

Táto metodika je záväzná pre všetkých prijímateľov/partnerov v postavení výskumnej organizácie 
alebo výskumnej infraštruktúry, ktorým bola poskytnutá podpora z OP VaI mimo režimu štátnej 
pomoci.  

Jednoduché grafické znázornenie záväznosti tejto metodiky sa nachádza v prílohe tejto metodiky.  

1.3 Účinnosť metodiky 

Deň účinnosti tejto metodiky je totožný s účinnosťou aktualizácie Príručky pre prijímateľa 
nenávratného finančného príspevku, ktorou sa zaviedlo komplexné preukazovanie podmienok štátnej 
pomoci vo fáze implementácie projektu. Dňom účinnosti tejto metodiky stráca účinnosť dokument 
„Metodika vykazovania ročnej kapacity hospodárskych činností“ a táto metodika v plnom rozsahu 
nahrádza dokument „Metodika vykazovania ročnej kapacity hospodárskych činností“. 
Prijímateľ/partner je odo dňa účinnosti tejto metodiky povinný pri preukazovaní charakteru činností 
postupovať v súlade s touto metodikou. 
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Vo všeobecnosti sa posúdenie charakteru činností výskumnej organizácie alebo výskumnej 
infraštruktúry vykoná porovnaním činností vykonávaných v rámci projektu alebo v súvislosti 
s projektom s podmienkami podľa bodu 19 a nasl. Rámca.  

Uvedené platí aj v prípade tzv. fázovaných projektov8, ktorých realizácia začala v predchádzajúcom 
programovom období 2007 - 2013. Po nadobudnutí účinnosti tejto metodiky sa preto overenie 
charakteru činností v rámci fázovaných projektov vykonáva postupom v súlade s touto metodikou, 
ktorá plne zohľadňuje podmienky Rámca. V prípade potreby spätného overenia za roky pred 
účinnosťou tejto metodiky sa overenie charakteru činností fázovaných projektov vykoná rovnako 
v zmysle podmienok Rámca, avšak s výnimkou predkladania výkazov a dokumentácie, ktorú 
prijímateľ/partner nebol povinný viesť v zmysle v danom čase účinnej riadiacej dokumentácie OP VaI9. 
Podľa odpovede EK5 totiž Rámec10 explicitne stanovuje pravidlo 20 %, ktoré EK využívala pri svojej 
rozhodovacej činnosti aj pred účinnosťou Rámca. Je teda možné konštatovať, že Rámec stanovuje 
komplexnejšie a podrobnejšie pravidlá, bližšie zodpovedajúce cieľom, poslaniu a fungovaniu 
výskumných organizácií alebo výskumných infraštruktúr, ktoré umožňujú jednoduchšiu, cielenú a 
efektívnu podporu výskumu. Zároveň, vzhľadom na dátum vyhlásenia dotknutej výzvy11 (v rámci ktorej 
boli schválené projekty, v prípade ktorých dochádzalo k ich fázovaniu práve z dôvodu predlžovania 
realizácie aktivít) a na dĺžku projektového cyklu (od predloženia žiadosti o poskytnutie  nenávratného 
finančného príspevku, cez konanie o žiadosti, podpis zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku, následnú implementáciu projektu až po ukončenie realizácie projektu) dochádzalo takmer 
u všetkých fázovaných projektov k odovzdaniu priestorov, zariadení a vybavenia do prevádzky až 
v čase účinnosti Rámca. 

Overenie neexistencie nepriamej pomoci sa vykoná porovnaním nastavenia vzájomných vzťahov 
výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry a podniku/podnikov v rámci projektu alebo 
v súvislosti s projektom s podmienkami podľa bodu 24 a nasl. Rámca 

Uvedené platí aj v prípade overenia nepriamej pomoci v rámci fázovaných projektov, a to z dôvodu, že 
v rámci úpravy nepriamej pomoci v súčasne platnom a účinnom Rámci nedošlo k vecne odlišnej úprave 
v porovnaní s predchádzajúcou úpravou, ale Rámec stanovuje komplexnejšie a podrobnejšie pravidlá. 
Pre úplnosť sa dodáva, že v prípade potreby spätného overenia za roky pred účinnosťou tejto metodiky 
sa overenie fázovaných projektov vykoná primerane v zmysle podmienok Rámca, avšak s výnimkou 

                                                           
8  Fázované projekty vo svojej podstate tvoria jeden súvisiaci celok na seba nadväzujúcich aktivít (a to napriek 

skutočnosti, že určitá ucelená časť aktivít projektu bola financovaná ešte v predchádzajúcom programovom 
období 2007 – 2013), pretože pôvodne plánované ciele projektu je možné komplexne napĺňať až po ukončení 
druhej fázy financovanej v súčasnom programovom období 2014 – 2020 (t.j. bez dokončenia prvej fázy 
projektu v princípe nemožno pristúpiť k realizácii druhej fázy). Vzhľadom na zameranie fázovaných projektov 
OP VaI je možné vo všeobecnosti konštatovať, že prvá fáza projektov zodpovedá dobudovaniu potrebných 
priestorov a nákupu zariadení a ďalšieho vybavenia na realizáciu výskumu. Druhá fáza následne zahŕňa 
podporu pri realizácii samotného výskumu s využitím týchto priestorov, zariadení a vybavenia. Z tohto 
dôvodu možno čo i len teoreticky uvažovať o využívaní priestorov, zariadení a vybavenia na realizáciu 
hospodárskych činností najskôr po ukončení realizácie aktivít prvej fázy. 

9  Konkrétny spôsob spätného overenia určí poskytovateľ ad hoc. 
10   v porovnaní s predchádzajúcim Rámcom spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie (2006/C 

323/01) účinným do 30.6.2014 
11  Vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na vybudovanie 

univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier s kódom OPVaV-2012/2.2/08-RO vyhlásenej dňa 
25.06.2012 poskytovateľ stanovil podmienky v zmysle Rámca Spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, 
vývoj a inovácie - 2006/C 323/01, za ktorých môžu byť aktivity realizované v rámci projektu považované za 
nehospodársku činnosť. Uvedené podmienky zahŕňali definíciu výskumnej organizácie, ďalej podmienky v 
oblasti zamedzenia podpory na hospodárske činnosti, nepriamej štátnej pomoci/poskytnutia výhody tretím 
stranám a iné, ktoré boli overené, resp. ku ktorým predložil žiadateľ a partner čestné vyhlásenie v rámci 
konania o žiadosti. 
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predkladania výkazov a dokumentácie, ktorú prijímateľ/partner nebol povinný viesť v zmysle v danom 
čase účinnej riadiacej dokumentácie OP VaI9. 

2 Vymedzenie výskumnej organizácie alebo výskumnej 
infraštruktúry 

Kľúčovou podmienkou pre financovanie projektu mimo režimu štátnej pomoci je, aby sa 
prijímateľ/partner identifikoval ako výskumná organizácia alebo výskumná infraštruktúra v súlade 
s pravidlami EÚ.  

Táto podmienka je vo vzťahu k prijímateľovi/partnerovi overovaná už v rámci konania o žiadosti 
v rámci príslušnej výzvy, avšak vzhľadom na jej zásadný charakter (len činnosti výskumnej organizácie 
alebo výskumnej infraštruktúry môžu byť, za splnenia podmienok podľa Rámca, financované ako 
nehospodárske činnosti) musí byť priebežne monitorovaná a preukazovaná aj počas rozhodného 
obdobia3.  

Túto kľúčovú podmienku prijímateľ/partner v rozhodnom období4 preukazuje v troch krokoch: 

A. Prijímateľ/partner preukáže, že v súlade s Rámcom spĺňa kritériá: 

1. organizácie venujúcej sa výskumu a šíreniu poznatkov12 alebo výskumnej organizácie - v súlade 
s bodom 15 písm. ee) Rámca je organizácia venujúca sa výskumu a šíreniu poznatkov alebo 
výskumná organizácia subjekt (ako sú univerzity alebo výskumné inštitúty, agentúry 
technologického transferu, sprostredkovatelia v oblasti inovácie, fyzické alebo virtuálne 
spolupracujúce subjekty zamerané na výskum) bez ohľadu na jeho právne postavenie 
(verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt) alebo spôsob financovania, ktorého 
primárnym cieľom je nezávisle vykonávať základný výskum, priemyselný výskum alebo 
experimentálny vývoj alebo vo veľkej miere šíriť výsledky takýchto činností prostredníctvom 
vyučovania, publikačnej činnosti alebo transferu poznatkov. Ak takýto subjekt vykonáva aj 
hospodárske činnosti, musia sa financovanie, náklady a príjmy spojené s takýmito 
hospodárskymi činnosťami účtovať osobitne. Podniky, ktoré môžu rozhodujúcim spôsobom 
ovplyvňovať takýto subjekt, napríklad v postavení akcionárov alebo členov, nesmú mať 
prednostný prístup k výsledkom, ktoré dosiahol; alebo 

2. výskumnej infraštruktúry - v súlade s bodom 15 písm. ff) Rámca výskumná infraštruktúra sú 
zariadenia, zdroje a súvisiace služby, ktoré využíva vedecká komunita na uskutočňovanie 
výskumu vo svojich príslušných odboroch; toto vymedzenie zahŕňa vedecké vybavenie alebo 
súbory nástrojov, zdroje založené na poznatkoch, akými sú zbierky, archívy alebo 
štruktúrované vedecké informácie, ktoré umožňujú také infraštruktúry založené na 
informačných a komunikačných technológiách, ako sú siete GRID, výpočtová technika, softvér 
a komunikácie, alebo akýkoľvek iný subjekt jedinečnej povahy, ktorý je podstatný pre 
uskutočňovanie výskumu. Takéto infraštruktúry môžu byť sústredené na jednom mieste alebo 
„distribuované“(organizovaná sieť zdrojov) v súlade s článkom 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) 

                                                           
12  V tomto kontexte sa osobitne uvádza, že v zmysle bodu 15 písm. ee) Rámca „organizácia venujúca sa výskumu 

a šíreniu poznatkov“ alebo „výskumná organizácia“ je subjekt (ako sú univerzity alebo výskumné inštitúty, 
agentúry technologického transferu, sprostredkovatelia v oblasti inovácie, fyzické alebo virtuálne 
spolupracujúce subjekty zamerané na výskum) bez ohľadu na jeho právne postavenie (verejnoprávny alebo 
súkromnoprávny subjekt) alebo spôsob financovania, ktorého primárnym cieľom je nezávisle vykonávať 
základný výskum, priemyselný výskum alebo experimentálny vývoj alebo vo veľkej miere šíriť výsledky 
takýchto činností prostredníctvom vyučovania, publikačnej činnosti alebo transferu poznatkov.“. V prípade 
transferu poznatkov musia byť všetky zisky z uvedených činností opätovne investované do základných 
činností výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry. 
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č. 723/2009 z 25.6.2009 o právnom rámci Spoločenstva pre Konzorcium pre európsku 
výskumnú infraštruktúru (ERIC)13. 

Vzhľadom na znenie oboch definícií možno konštatovať, že základným rozlišujúcim kritériom 
medzi výskumnou organizáciou a výskumnou infraštruktúrou je právna subjektivita a 
existencia oprávnenia na vykonávanie výskumu a vývoja pre dotknutý subjekt. V prípade 
výskumnej infraštruktúry sa ani jedno z uvedeného nevyžaduje14. 

B. Keďže v zmysle definície EÚ primárnym cieľom výskumnej organizácie je nezávisle vykonávať 
základný výskum, priemyselný výskum alebo experimentálny vývoj alebo vo veľkej miere šíriť ich 
výsledky, a na druhej strane primárnym cieľom výskumnej infraštruktúry je jej reálne využívanie na 
uskutočňovanie výskumu v príslušných odboroch, prijímateľ/partner sa musí riadne identifikovať 
ako výskumná organizácia, resp. ako vlastník výskumnej infraštruktúry v súlade s právnym 
poriadkom SR.  

V nadväznosti na uvedené prijímateľ/partner preukáže, že spĺňa zákonné podmienky: 

1. zápisom v registri verejných výskumných organizácií podľa zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej 
výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo  

2. osvedčením o spôsobilosti vykonávať výskum v zmysle § 26a ods. 11 a 12 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. 

C. Ak výskumná organizácia alebo výskumná infraštruktúra vykonáva činnosti hospodárskej aj 
nehospodárskej povahy, tieto dva druhy činnosti a ich náklady, financovanie a príjmy musia byť 
jasne oddeliteľné. V nadväznosti na povinnosť účtovať osobitne o hospodárskych 
a nehospodárskych činnostiach výskumných organizácií alebo výskumných infraštruktúr, 
prijímateľ/partner preukáže oddelenú evidenciu hospodárskych a nehospodárskych činností 
v účtovníctve, ako aj oddelenie účtovnej evidencie o projekte OP VaI. Dokladom o správnom 
pridelení nákladov, financovania a príjmov sú ročné účtovné závierky. 

Za vyššie uvedeným účelom prijímateľ/partner vyplní príslušné časti formuláru Prehľad činností 
výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry v nadväznosti na charakter činností 
výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry podľa nasledujúcich kapitol tejto metodiky. 
Pokiaľ je to potrebné, prijímateľ/partner zároveň za účelom preukázania splnenia pravidiel EÚ 
v tejto časti predloží relevantné dokumenty, tak ako sú popísané v texte tejto metodiky aj v 
samotnom formulári.  

3 Základné pravidlá štátnej pomoci v oblasti podpory výskumných 
organizácií alebo výskumných infraštruktúr 

Podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ (ďalej len „zmluva“) sa pravidlá štátnej pomoci 
uplatňujú len vtedy, keď je prijímateľom pomoci „podnik“. Súdny dvor pritom opakovane definoval 
podniky ako subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť bez ohľadu na ich právne postavenie a spôsob 
ich financovania (t.j. aj subjekty verejného sektora alebo neziskového sektora). Hospodárskou 

                                                           
13  Ú. v. EÚ L 206, 8.8.2009, s. 1 
14  Vzhľadom na znenie Rámca teda možno podporiť výskumnú infraštruktúru ako združenie bez právnej 

subjektivity. Vzhľadom na obsah OP VaI, najmä na určenie oprávnených prijímateľov a partnerov, ako aj 
vzhľadom na znenie príslušnej legislatívy SR však možno automaticky predpokladať, že v prostredí OP VaI 
bude v rámci projektov OP VaI vždy dochádzať k podpore viacerých výskumných organizácií, ktoré budú 
zároveň čiastkovo vlastniť výskumnú infraštruktúru potrebnú pre realizáciu projektu. Prijímateľ/partner preto 
vždy bude spĺňať kritériá výskumnej organizácie. Spoločne zároveň môžu prijímateľ a partneri spĺňať kritériá 
výskumnej infraštruktúry. Ďalej v texte tejto metodiky sa však s odkazom na Rámec používajú obe definície.  
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činnosťou je pritom každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru a/alebo služieb na trhu. Ak pre určitú 
činnosť existuje trh, akokoľvek obmedzený, potom je táto činnosť organizovaná na trhových zásadách 
a musí sa považovať za hospodársku. Označenie konkrétneho subjektu za podnik teda plne závisí od 
povahy jeho činnosti. V súlade s uvedeným sa subjekt vykonávajúci hospodárske aj nehospodárske 
činnosti pokladá za podnik len v súvislosti s vykonávaním hospodárskej činnosti.  

Štátnou pomocou sú následne také opatrenia v prospech podniku, ako prijímateľa/partnera, ktoré 
spĺňajú kumulatívne kritériá (podmienky) uvedené v článku 107 zmluvy, a to prevod verejných 
prostriedkov a pripísateľnosť štátu, ekonomické zvýhodnenie prijímateľa pomoci/partnera, selektívna 
výhoda poskytnutej pomoci, narušenie hospodárskej súťaže alebo hrozba narušenia hospodárskej 
súťaže a vplyv na obchod medzi členskými štátmi. Vzhľadom na prevod verejných prostriedkov je 
štátna pomoc priamou podporou konkrétneho prijímateľa/partnera.  

Ekonomické zvýhodnenie však môže byť v zmysle pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci poskytnuté aj 
iným podnikom, ako tým, ktorým sa priamo presunú štátne (verejné) zdroje. V danom prípade ide 
o nepriamu výhodu. To znamená, že určité opatrenie pomoci môže predstavovať priamu výhodu pre 
podnik, ktorý je prijímateľom opatrenia, ale i nepriamu výhodu pre iné podniky.   

Čo sa týka pravidiel štátnej pomoci v oblasti výskumu a vývoja pri financovaní výskumných organizácií 
alebo výskumných infraštruktúr, v súlade s kap. 2.1.1. Rámca financovanie nehospodárskych činností 
výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry nepredstavuje štátnu pomoc v zmysle čl. 107 
ods. 1 zmluvy. Ak sa výskumná organizácia alebo výskumná infraštruktúra využíva takmer výlučne na 
nehospodársku činnosť, na jej financovanie ako také sa nemusia vzťahovať pravidlá štátnej pomoci za 
predpokladu, že jej hospodárske využitie zostáva čisto vedľajšie. 

V prípade, že výskumné organizácie alebo výskumné infraštruktúry vykonávajú činnosti 
nehospodárskej aj hospodárskej povahy, v súlade s bodom 18 Rámca sa na verejné financovanie 
nehospodárskych činností nebude vzťahovať čl. 107 ods. 1 zmluvy, pokiaľ tieto dva druhy činností a ich 
náklady, financovanie a príjmy možno jasne oddeliť v záujme účinného zabránenia krížovému 
financovaniu hospodárskych činností.  

V súlade s pravidlami EÚ sa teda rozlišujú nehospodárske a hospodárske činnosti výskumnej 
organizácie alebo výskumnej infraštruktúry. Definícia týchto činností je bližšie obsiahnutá v rámci 
pravidiel EÚ upravujúcich štátnu pomoc. 

3.1 Hospodárske činnosti výskumnej organizácie alebo výskumnej 
infraštruktúry financované v režime štátnej pomoci 

Ako príklady hospodárskych činností výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry v zmysle 
Rámca a rozhodovacej praxe Komisie je možné uviesť nasledovné činnosti: 

 prenájom výskumných zariadení (vybavenie alebo laboratórium), 
 prenájom iných priestorov (napr. učebne, konferenčné sály), 
 zmluvný výskum, 
 výskumné služby (napr. analýzy, testovacie merania), 
 poskytovanie poradenských služieb (napr. odborné posudky alebo technické a vedecké 

konzultácie), 
 klinické skúšky, 
 iné činnosti a služby na trhu (napr. poskytovanie zdravotnej starostlivosti nesúvisiacej 

s výskumným projektom), 
 činnosti transferu poznatkov z výskumnej činnosti výskumnej organizácie alebo výskumnej 

infraštruktúry bez splnenia podmienky reinvestície ziskov z týchto činností do základných 
činností výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry, 

 vydávanie a predaj súboru vedecko-popularizačných publikácií, 
 tvorba a distribúcia audiovizuálnych diel, 
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 rozvoj webových portálov a profilov na sociálnych sieťach, ktoré sú využívané aj na propagáciu 
komerčných produktov, prípadne poskytujú reklamný priestor určitým subjektom. 

Vyššie uvedené činnosti prijímateľa/partnera budú preto bez výnimky považované za činnosti 
hospodárskeho charakteru15.  

Tieto činnosti je potrebné financovať v režime štátnej pomoci, keďže výskumná organizácia alebo 
výskumná infraštruktúra pri vykonávaní uvedených hospodárskych činností koná ako akýkoľvek iný 
podnik, a teda nemôže, takpovediac, ťažiť zo svojho osobitného postavenia.  

S ohľadom na špecifiká podmienok štátnej pomoci upravujúcich činnosti výskumných organizácií alebo 
výskumných infraštruktúr však Rámec umožňuje financovať aj vyššie uvedené hospodárske činnosti 
mimo režimu štátnej pomoci, pokiaľ sú tieto činnosti realizované ako vedľajšie hospodárske činnosti a 
kapacita pridelená každoročne na takéto vedľajšie hospodárske činnosti nepresiahne 20 % celkovej 
ročnej kapacity príslušného subjektu. 

Zároveň Rámec v bode 22 ustanovuje, že výskumnú organizáciu alebo výskumnú infraštruktúru 
nemožno považovať za príjemcu štátnej pomoci, ak táto výskumná organizácia alebo výskumná 
infraštruktúra koná iba ako sprostredkovateľ, ktorý prevádza všetko verejné financovanie a akékoľvek 
výhody plynúce z takéhoto financovania na konečných príjemcov. V takomto prípade sa pravidlá 
štátnej pomoci uplatňujú na úrovni konečných príjemcov. Vo všeobecnosti ide o prípady, keď: 

a) verejné financovanie aj akákoľvek výhoda plynúca z takéhoto financovania sú vyčísliteľné a 
preukázateľné a existuje vhodný mechanizmus, ktorým sa zabezpečí, že sú v plnej miere prevedené na 
konečných príjemcov, napríklad prostredníctvom znížených cien a 

b) sprostredkovateľovi nie je poskytnutá žiadna ďalšia výhoda, pretože je buď vybraný vo verejnej 
súťaži, alebo je verejné financovanie k dispozícii všetkým subjektom, ktoré spĺňajú potrebné objektívne 
podmienky, takže sú zákazníci ako koneční príjemcovia oprávnení získať rovnocenné služby od 
ktoréhokoľvek príslušného sprostredkovateľa. 

3.2 Nehospodárske činnosti výskumnej organizácie alebo výskumnej 
infraštruktúry financované mimo režimu štátnej pomoci 

V zmysle bodu 19 Rámca majú nehospodársky charakter tieto činnosti výskumnej organizácie alebo 
výskumnej infraštruktúry: 

a) základné činnosti výskumných organizácií alebo výskumných infraštruktúr, najmä: 
1. vzdelávanie16 zamerané na zvýšenie počtu kvalifikovaných ľudských zdrojov a zlepšenie 

ich kvalifikácie. V súlade s judikatúrou a rozhodovacou praxou Komisie a ako bolo 

                                                           
15  Pre úplnosť sa výslovne uvádza, že pod hospodárske činnosti nespadajú služby transferu technológií, tak ako 

je definovaný v zmysle bodu 15 písm. v) Rámca, t.j. služby transferu poznatkov, ktoré sú vykonávané 
výskumnou organizáciou alebo výskumnou infraštruktúrou alebo v ich mene, a všetky zisky z uvedených 
činností sú opätovne investované do základných činností výskumnej organizácie alebo výskumnej 
infraštruktúry. Základné činnosti výskumných organizácií a výskumných infraštruktúr sú najmä: a) vzdelávanie 
v rámci vnútroštátneho systému vzdelávania, ktoré je prevažne alebo úplne financované štátom a štát nad 
ním vykonáva dohľad; b) nezávislý výskum a vývoj s cieľom rozšíriť poznatky a lepšie porozumieť daným 
témam vrátane efektívnej spolupráce; c) rozsiahle šírenie výsledkov výskumu na nevýlučnom 
a nediskriminačnom základe.      

16  Uvedená základná činnosť je v metodike obsiahnutá len pre úplnosť. Vzhľadom na zameranie oprávnených 
aktivít OP VaI nebude možné v praxi preukazovať výlučne nehospodársky charakter činností vykonávaných 
v rámci projektu prostredníctvom tejto základnej činnosti. Bude ňou však možné preukazovať realizáciu 
nehospodárskych činností v súvislosti s projektom (napr. infraštruktúra nadobudnutá v rámci projektu 
zameraného na nezávislý výskum a vývoj sa sčasti využije v procese vzdelávania). 
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vysvetlené v oznámení o pojme štátna pomoc17 a oznámení o službách všeobecného 
hospodárskeho záujmu18 sa vzdelávanie organizované vo verejných zariadeniach v rámci 
vnútroštátneho systému vzdelávania, ktoré je prevažne alebo úplne financované štátom 
a štát nad ním vykonáva dohľad, pokladá za nehospodársku činnosť19, 

2. nezávislý výskum a vývoj s cieľom rozšíriť poznatky a lepšie porozumieť daným témam 
vrátane spolupráce pri výskume a vývoji, ak sa výskumná organizácia alebo výskumná 
infraštruktúra zapájajú do efektívnej spolupráce, 

3. rozsiahle šírenie výsledkov výskumu na nevýlučnom a nediskriminačnom základe, 
napríklad prostredníctvom výuky, databáz s voľným prístupom, verejne prístupných 
publikácií alebo slobodného softvéru, 

b) činnosti v rámci transferu poznatkov, ak sú vykonávané buď výskumnou organizáciou alebo 
výskumnou infraštruktúrou (vrátane ich oddelení alebo pobočiek), alebo spoločne s ďalšími 
takýmito subjektmi alebo v ich mene a ak sa všetky zisky z uvedených činností opätovne 
investujú do základných činností výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry, 
pričom nehospodárska povaha uvedených činností zostáva nedotknutá aj v prípade zmluvného 
poskytovania zodpovedajúcich služieb tretími stranami prostredníctvom verejnej súťaže, 

čo znamená, že prijímateľ/partner môže v rámci projektu alebo v súvislosti s projektom, podporeným 
mimo režimu štátnej pomoci z OP VaI, bez rizika právnych následkov popísaných v kapitole 4.6 tejto 
metodiky realizovať ktorúkoľvek z vyššie uvedených činností. Všetky vyššie uvedené činnosti 
výskumných organizácií alebo výskumných infraštruktúr je možné v zmysle Rámca financovať mimo 
režimu štátnej pomoci. 

Stručný prehľad príkladov nehospodárskych a hospodárskych činností výskumných organizácií alebo 
výskumných infraštruktúr, ktoré boli identifikované v nadväznosti na príslušné ustanovenia Rámca, 
vrátane hlavného faktoru, ktorý rozhoduje o charaktere činnosti, je uvedený v nasledujúcej tabuľke:  

Tabuľka 1 - Stručný prehľad príkladov nehospodárskych a hospodárskych činností výskumných organizácií 
alebo výskumných infraštruktúr 

 NHČ HČ (za úhradu20) Rozhodujúci faktor  

Bod 19. 
písm. a) 
prvá 
odrážka 
Rámca 

Vzdelávanie 
hradené prevažne 
z verejných zdrojov 

Vzdelávanie hradené 
prevažne z príspevkov 
študentov/rodičov 

Charakter zdrojov prevažujúcich pri 
financovaní vzdelávania 

Bod 19. 
písm. a) 
druhá 

Nezávislý výskum a 
vývoj vrátane 

Zmluvný výskum za 
úhradu 

Závislosť výskumu a vývoja na 
potrebách a cieľoch konkrétneho 
podniku/podnikov, t.j. výskum a vývoj 

                                                           
17  Oznámenie Komisie o pojme štátna pomoc uvedenom v článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 

(2016/C 262/01) 
18  Oznámenie Komisie o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci Európskej únie na náhrady za služby všeobecného 

hospodárskeho záujmu (2012/C 8/02) 
19  Odborná príprava pracovnej sily sa nepovažuje za nehospodársku základnú činnosť výskumných organizácií. 
20  Pre úplnosť sa uvádza, že hospodárske činnosti sú činnosti, pre ktorých výstupy existuje trh, nech je  akokoľvek 

obmedzený. Na trhu sa tieto výstupy poskytujú za úhradu, avšak ich poskytovanie bez úhrady nemení 
hospodársky charakter činnosti. Prípadná absencia úhrady zo strany dotknutého podniku preto nemení 
hospodársky charakter činnosti výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry. Zároveň môže byť 
v tejto súvislosti konkrétna činnosť výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry považovaná za 
poskytovanie nedovolenej nepriamej štátnej pomoci dotknutému podniku. 
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odrážka 
Rámca 

efektívnej21 
spolupráce 

vykonávaný v mene podnikov, kde 
spravidla podnik stanoví podmienky 
zmluvy pre vykonávanie zmluvného 
výskumu, vlastní výsledky 
výskumných činností a nesie riziko 
neúspechu 

Využitie zariadení 
alebo priestorov na 
nezávislý výskum a 
vývoj 

Prenájom zariadení, 
laboratórií  alebo 
priestorov konkrétnemu 
podniku/podnikom za 
úhradu 

Plnenie základných činností 
výskumnej organizácie alebo 
výskumnej infraštruktúry vs. 
prenechanie zariadení, laboratórií  
alebo priestorov konkrétnemu 
podniku/podnikom na vykonávanie 
hospodárskej činnosti, t.j. 
uspokojovanie potrieb 
podniku/podnikov za úhradu 

 Poskytovanie 
výskumných služieb 
konkrétnemu podniku/ 
podnikom za úhradu 

Výskumná organizácia spĺňa definíciu 
podniku v zmysle pravidiel štátnej 
pomoci, t.j. vykonávanie 
hospodárskej činnosti - poskytovanie 
výskumných služieb 
podniku/podnikom, kde spravidla 
podnik stanoví podmienky zmluvy, 
vlastní výsledky výskumných činností 
a nesie riziko neúspechu 

 Poskytovanie 
akýchkoľvek iných 
služieb konkrétnemu 
podniku/podnikom za 
úhradu 

Výskumná organizácia spĺňa definíciu 
podniku v zmysle pravidiel štátnej 
pomoci, t.j. vykonávanie 
hospodárskej činnosti 

Bod 19. 
písm. a) 
tretia 
odrážka 
Rámca 

Rozsiahle šírenie 
výsledkov výskumu 

Poskytovanie výsledkov 
výskumu len 
konkrétnemu podniku/ 
podnikom za úhradu  

Nevýlučné a nediskriminačné šírenie 
výsledkov výskumu prostredníctvom 
výuky, databáz s voľným prístupom, 
verejne prístupných publikácií alebo 
slobodného softwéru 

Bod 19. 
písm. b) 
Rámca 

Transfer poznatkov 
s reinvestíciou 
ziskov 

Transfer poznatkov bez 
reinvestície ziskov  

Súvislosť so základnou činnosťou 
výskumnej organizácie a výskumnej 
infraštruktúry a reinvestícia zisku 
vzniknutého z transferu poznatkov 
opätovne do základných činností 

                                                           
21  Efektívna spolupráca je spolupráca medzi najmenej dvoma nezávislými stranami, ktorej cieľom je výmena 

poznatkov alebo technológií alebo dosiahnutie spoločného cieľa založeného na deľbe práce, kde strany 
spoločne definujú rozsah projektu spolupráce, prispievajú k jeho realizácii a zdieľajú riziká i výsledky. Náklady 
projektu môže znášať v plnej výške jedna alebo viacero strán, čím sa ostatné strany odbremenia od jeho 
finančných rizík. Zmluvný výskum a poskytovanie výskumných služieb sa nepovažujú za formu spolupráce. 
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 Poskytovanie služieb 
v oblasti transferu 
poznatkov konkrétnemu 
podniku/podnikom za 
úhradu 

Výskumná organizácia spĺňa definíciu 
podniku v zmysle pravidiel štátnej 
pomoci, t.j. vykonávanie 
hospodárskej činnosti 

Postupy preukazovania nehospodárskych činností, ktoré sú relevantné v prostredí OP VaI, sú 
stanovené v kapitole 4.4 tejto metodiky. 

3.3 Vedľajšia hospodárska činnosť výskumnej organizácie alebo 
výskumnej infraštruktúry, ktorú je možné financovať mimo režimu 
štátnej pomoci (pravidlo 20 %) 

V zmysle Rámca platí, že pokiaľ sa výskumná organizácia alebo výskumná infraštruktúra využíva takmer 
výlučne na nehospodársku činnosť, na jej financovanie ako také sa nemusia vzťahovať pravidlá štátnej 
pomoci za predpokladu, že jej hospodárske využitie zostáva čisto vedľajšie.  

Hospodárske využitie výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry teda musí byť považované 
iba za sprievodné/vedľajšie, pretože na výkon vedľajších hospodárskych činností sa využíva maximálne 
20 % kapacity tzv. príslušného subjektu, v dôsledku čoho sa celkovo nemení nehospodársky charakter 
prevažujúcich činností výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry a túto je naďalej možné 
financovať mimo režimu štátnej pomoci.  

Vedľajšie využívanie na hospodárske činnosti však musí byť preukázané na základe tzv. kvalitatívnych 
a kvantitatívnych kritérií podľa bodu 20 Rámca, ktoré musia byť splnené súčasne: 

1. Kvalitatívne kritériá22: 

 hospodárske činnosti súvisia priamo s prevádzkou výskumnej organizácie alebo výskumnej 
infraštruktúry a sú pre jej prevádzku nevyhnutné, alebo 

 hospodárske činnosti sú neoddeliteľne spojené s jej hlavným nehospodárskym využitím. 

2. Kvantitatívne kritériá: 

 pre hospodárske činnosti sú využívané rovnaké vstupy (materiál, zariadenia, pracovná sila 
a fixný kapitál)23 ako u nehospodárskych činností, a zároveň 

 kapacita pridelená každoročne na takéto hospodárske činnosti nesmie presiahnuť 20 % 
celkovej ročnej kapacity príslušného subjektu. 

Na základe uvedeného je zrejmé, že pokiaľ sa v rámci projektu alebo v súvislosti s projektom výskumnej 
organizácie alebo výskumnej infraštruktúry vykonáva len vedľajšia hospodárska činnosť, výkon tejto 
vedľajšej hospodárskej činnosti nemení nehospodársky charakter podporeného projektu.  

                                                           
22  Vzhľadom na obsah OP VaI, charakter oprávnených aktivít v rámci projektov výskumných organizácií alebo 

výskumných infraštruktúr a za podmienky, že prijímateľ/partner dodržiava podmienky zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku, je možné predpokladať, že kvalitatívne kritériá podľa bodu 1. sú 
automaticky splnené.  

23   O splnenie kritéria teda nepôjde v prípade, kedy sú finančné prostriedky poskytnuté na vstup, ktorý nie je 
využívaný na nehospodársku činnosť výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry. Podobne pozri 
dokument EK Analytical Infrastructure Grid č. 6 z roku 2012, bod 4 písm. h), podľa ktorého nesmie byť 
vybavenie či zariadenie využívané výlučne pre hospodárske činnosti oprávneným výdavkom. Dokument je 
dostupný na webovom sídle: http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2015/06/infrastrukturne-
prehlady.pdf. 

http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2015/06/infrastrukturne-prehlady.pdf
http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2015/06/infrastrukturne-prehlady.pdf
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Prijímateľ/partner v rámci dotknutého projektu je preto povinný v súlade s príslušnou kapitolou tejto 
metodiky preukázať, že výskumná organizácia alebo výskumná infraštruktúra sa využíva takmer 
výlučne na nehospodársku činnosť, a teda hospodárske využitie zostáva čisto vedľajšie. Uvedené sa 
preukazuje na úrovni tzv. príslušného subjektu.  

Ak teda prijímateľ/partner v rámci projektu alebo v súvislosti s projektom OP VaI, financovaným mimo 
režimu štátnej pomoci, vykonáva hospodársku činnosť v súlade s nastavením konkrétnej výzvy, pričom 
hospodársky využíva infraštruktúru24 nadobudnutú v rámci tohto projektu, alebo ak vykonáva 
hospodársku činnosť prostredníctvom personálnych kapacít financovaných v rámci projektu a pod., 
prijímateľ/partner je povinný na úrovni tzv. príslušného subjektu preukázať splnenie pravidla 20 %. 
V opačnom prípade, t.j. pokiaľ prijímateľ/partner nepreukáže dodržanie pravidla 20%, s ohľadom na 
okolnosti konkrétneho prípadu: 

- budú dotknuté výdavky projektu klasifikované ako neoprávnené z dôvodu nesúladu 
s pravidlami štátnej pomoci a prijímateľ/partner bude povinný vrátiť zodpovedajúcu výšku 
neoprávnených výdavkov, alebo  

- prijímateľ/partner bude povinný vrátiť príslušnú sumu nenávratného finančného príspevku 
stanovenú v súlade s príkladmi Európskej komisie, tak ako sú zdieľané na platforme e-State aid 
WIKI5, t.j. v rámci tzv. mechanizmu spätného vymáhania bude prijímateľ/partner povinný 
vrátiť sumu, ktorá zodpovedá celému podielu verejného financovania pre podporu 
hospodárskej činnosti v dotknutom vykazovanom období25. Vyčíslenie príslušnej sumy 
nenávratného finančného príspevku podľa predchádzajúcej vety je bližšie upravené v kapitole 
4.6 tejto metodiky.  

Na druhej strane je potrebné výslovne upozorniť, že s ohľadom na konkrétne nastavenie podmienok 
výzvy môže byť nesplnenie pravidla 20% klasifikované aj ako nesplnenie podmienok výzvy, a teda 
podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, v dôsledku ktorého je 
potrebné vrátiť celú výšku nenávratného finančného príspevku.  

V tejto súvislosti je ešte nevyhnutné opakovane uviesť, že vzhľadom na špecifiká podmienok štátnej 
pomoci upravujúcich činnosti výskumných organizácií alebo výskumných infraštruktúr 
prijímateľ/partner preukazuje dodržanie pravidla 20 %, len pokiaľ ide o hospodársku činnosť 
previazanú so základnými činnosťami výskumných organizácií alebo výskumných infraštruktúr 
nehospodárskeho charakteru. Akákoľvek iná hospodárska činnosť, ktorá nesúvisí so statusom 
výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry, sa do hospodárskych činností v rámci pravidla 
20 % nezapočítava, pretože v súvislosti s takouto inou hospodárskou činnosťou je výskumná 
organizácia alebo výskumná infraštruktúra automaticky považovaná za podnik a financovanie takejto 
inej hospodárskej činnosti by bolo možné výlučne v režime štátnej pomoci. Vzhľadom na zameranie 
OP VaI je priama podpora takejto inej hospodárskej činnosti prostredníctvom zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku z OP VaI prakticky vylúčená. Pokiaľ by sa zistilo, že 
prijímateľ/partner vykonával takúto inú hospodársku činnosť v rámci projektu alebo v súvislosti 
s projektom, táto by mohla byť v konečnom dôsledku klasifikovaná ako porušenie podmienok 
príslušnej výzvy na úrovni prijímateľa/partnera, a teda ako podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku.   

Jednoduché grafické znázornenie pravidla 20 % sa nachádza v prílohe tejto metodiky.  

Postupy preukazovania vedľajšej hospodárskej činnosti sú stanovené v kapitole 4.5 tejto metodiky.  

                                                           
24  V tomto kontexte sa má na mysli konkrétne vybavenie výskumnej organizácie. 
25  Pre úplnosť sa výslovne uvádza, že vzhľadom na úpravu v zákone o štátnej pomoci sa na sumu, ktorá 

zodpovedá celému podielu verejného financovania pre podporu hospodárskej činnosti v dotknutom 
vykazovanom období, neaplikuje príslušná intenzita štátnej pomoci podľa nariadenia komisie (EÚ) č. 
651/2014 zo 17. júna 2014  o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa 
článkov 107 a 108 zmluvy. 
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3.4 Možný prenos výhody pri verejnom financovaní činnosti výskumnej 
organizácie alebo výskumnej infraštruktúry – nepriama štátna 
pomoc 

Vzhľadom na skutočnosť, že výskumné organizácie alebo výskumné infraštruktúry sú za splnenia 
relevantných vyššie uvedených podmienok financované z verejných zdrojov, je nevyhnutné na ich 
úrovni posúdiť, či neprichádza k poskytovaniu tzv. nepriamej štátnej pomoci vo vzťahu k tretím 
subjektom v postavení podniku.  

Okrem priamej štátnej pomoci, tak ako je popísaná v úvode tejto kapitoly, totiž môže vo vzťahu 
k tretím subjektom v postavení podniku dochádzať aj ku nepriamej štátnej pomoci, pri ktorej 
nenastáva priamy prevod verejných prostriedkov od poskytovateľa k tomuto podniku, ale tretí subjekt 
v postavení podniku je nepriamo zvýhodnený tým, že je sprostredkovane, t.j. cez určitý subjekt, 
financovaný z verejných zdrojov, ako medzičlánok (cez výskumnú organizáciu alebo výskumnú 
infraštruktúru), adresátom určitej ekonomickej výhody. Vo vzťahu k tomuto tretiemu subjektu 
v postavení podniku sa teda v prípade nepriamej štátnej pomoci uplatňuje určitá ekonomická výhoda 
napr. vo forme stanovenia nižších cien, ktoré tento podnik uhrádza za určité služby tomuto subjektu 
financovanému z verejných zdrojov.  

Na úrovni výskumných organizácií alebo výskumných infraštruktúr, ktoré sú financované z verejných 
zdrojov, preto treba sledovať dodržiavanie pravidiel, ktoré v zmysle Rámca bránia prenosu výhody na 
tretie subjekty v postavení podniku. 

Podľa bodu 24 Rámca otázka, či a za akých podmienok získa tretí subjekt v postavení podniku výhodu 
v zmysle článku 107 ods. 1 zmluvy v prípadoch zmluvného výskumu alebo výskumných služieb 
poskytovaných výskumnou organizáciou alebo výskumnou infraštruktúrou, ako aj v prípadoch 
spolupráce s výskumnou organizáciou alebo výskumnou infraštruktúrou, sa musí zodpovedať v súlade 
so všeobecnými zásadami štátnej pomoci.  Podľa bodu 24 Rámca je teda potrebné overovať prípadnú 
nepriamu pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 zmluvy v prípadoch zmluvného výskumu alebo 
výskumných služieb (výskum v mene podniku) poskytovaných výskumnou organizáciou alebo 
výskumnou infraštruktúrou, ako aj v prípadoch spolupráce výskumnej organizácie alebo výskumnej 
infraštruktúry s podnikmi.  

K nepriamej štátnej pomoci z úrovne výskumných organizácií alebo výskumných infraštruktúr teda 
môže v prostredí OP VaI teoreticky dochádzať pri výkone vedľajších hospodárskych činností za 
dodržania pravidla 20 %, ako aj pri výkone nehospodárskych činností, pokiaľ je výskumná organizácia 
alebo výskumná infraštruktúra v rámci projektu alebo v súvislosti s projektom v určitom právnom 
vzťahu s tretím subjektom v postavení podniku, v dôsledku čoho na tento podnik prenáša určitú 
výhodu spočívajúcu, napr. v znížených cenách alebo vo výhodnejších zmluvných podmienkach, napr. 
vo vzťahu k výsledkom výskumu a pod., resp. pokiaľ do takéhoto právneho vzťahu výskumná 
organizácia alebo výskumná infraštruktúra v rozhodnom období4 vstúpi. Prehľad splnenia podmienok 
neexistencie nepriamej pomoci, vyplnený v súlade s touto metodikou, preto prijímateľ/partner 
predloží spoločne s Prehľadom činností výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry, ktorý 
vypracováva podľa nasledujúcich kapitol tejto metodiky. 

Postupy preukazovania neexistencie nepriamej pomoci zo strany prijímateľa/partnera sú stanovené 
v kapitole 5 tejto metodiky.  

4 Podmienky financovania prijímateľa/partnera mimo režimu 
štátnej pomoci  

Tak ako už bolo uvedené, financovanie nehospodárskych činností výskumnej organizácie alebo 
výskumnej infraštruktúry nepredstavuje štátnu pomoc. Zároveň, pokiaľ aj výskumná organizácia alebo 
výskumná infraštruktúra vykonáva len vedľajšiu hospodársku činnosť za dodržania pravidla 20 %, výkon 
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tejto vedľajšej hospodárskej činnosti nemení nehospodársky charakter jej činností, a preto 
jej financovanie naďalej nepredstavuje štátnu pomoc.  

Táto podmienka je zo strany prijímateľa/partnera deklarovaná už v rámci konania o žiadosti v rámci 
príslušnej výzvy, avšak vzhľadom na jej charakter je nevyhnutné monitorovať skutočný charakter 
činností prijímateľa/partnera v postavení výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry 
vykonávaných v rámci projektu alebo v súvislosti s projektom3 financovaným mimo režimu štátnej 
pomoci. Pri monitorovaní charakteru činností prijímateľa/partnera môže dôjsť vo výsledku k dvom 
základným situáciám, ktoré sú považované za súladné s Rámcom: 

1. Prijímateľ/partner preukáže, že v rámci projektu alebo v súvislosti s projektom počas 
monitorovaného obdobia vykonával výlučne činnosti nehospodárskeho charakteru (pravidlá 
a postupy sú stanovené v kapitole 4.4 tejto metodiky), alebo 

2. Prijímateľ/partner preukáže, že hoci v rámci projektu alebo v súvislosti s projektom počas 
monitorovaného obdobia vykonával aj činnosti hospodárskeho charakteru, tieto boli len 
vedľajšie vo vzťahu k nehospodárskym činnostiam, t.j. preukáže dodržanie pravidla 20% 
(pravidlá a postupy sú stanovené v kapitole 4.5 tejto metodiky). 

4.1 Dotknuté projekty 

Projekty dotknuté touto metodikou sú projekty prijímateľov/partnerov v postavení výskumnej 
organizácie alebo výskumnej infraštruktúry, ktorým bola poskytnutá podpora z OP VaI mimo režimu 
štátnej pomoci.  

Vzhľadom na zameranie OP VaI ide predovšetkým o projekty, ktorých predmetom je: 

• vybudovanie/modernizácia výskumnej infraštruktúry24 na realizáciu nezávislého výskumu,  

• realizácia nezávislého výskumu  a vývoja,  

• rozsiahle šírenie výsledkov výskumu a vývoja, 

• transfer poznatkov. 

Prijímateľ/partner v rámci dotknutého projektu je povinný počas rozhodného obdobia4 každoročne 
preukazovať nehospodársky charakter alebo vedľajší charakter hospodárskych činností výskumnej 
organizácie alebo výskumnej infraštruktúry postupom podľa nasledujúcich častí tejto kapitoly. 

4.2 Rozhodné obdobie, v ktorom prijímateľ/partner monitoruje a 
vykazuje charakter činností  

Rozhodné obdobie je obdobie (n kalendárnych rokov), počas ktorého je prijímateľ/partner v rámci 
projektu alebo v súvislosti s projektom, ktorý bol podporený mimo režimu štátnej pomoci, povinný na 
pravidelnej ročnej báze monitorovať a preukazovať charakter činností tzv. príslušného subjektu 
výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry s cieľom preukázať výkon výlučne 
nehospodárskych činností alebo dodržanie pravidla 20%. Dĺžku rozhodného obdobia konkrétneho 
projektu prijímateľ/partner určí s ohľadom na predmet projektu a existenciu/životnosť dlhodobého 
investičného majetku nadobudnutého v rámci projektu.  

Prijímateľ/partner určí rozhodné obdobie na základe nižšie uvedených princípov. 

4.2.1 Určenie začiatku rozhodného obdobia 

Rozhodné obdobie začína kalendárnym rokom, v ktorom by prvý krát mohlo dôjsť k výkonu 
hospodárskych činností výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry v dôsledku výdavkov 
financovaných v rámci dotknutého projektu OP VaI.  

 V rámci projektov, predmetom ktorých je aj modernizácia/budovanie infraštruktúry24, preto 
rozhodné obdobie začína zväčša buď ukončením realizácie zodpovedajúcej hlavnej aktivity 
(napr. uvedením prístroja do prevádzky), alebo až ukončením realizácie aktivít projektu ako 
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celku (napr. uvedením laboratória do prevádzky), a to vždy v závislosti od toho, kedy po prvý 
krát môže dôjsť k reálnemu využitiu predmetu projektu (pokiaľ napr. sfunkčnenie jedného 
prístroja neumožňuje vykonávať výskumné aktivity bez sfunkčnenia ďalšieho prístroja) alebo 
čiastkového predmetu projektu.  

Rovnako sa postupuje aj v prípade projektov zameraných na transfer poznatkov alebo na 
rozsiahle šírenie výsledkov výskumu na nevýlučnom a nediskriminačnom základe, pokiaľ 
realizácia aktivít projektu zahŕňa aj nadobudnutie dlhodobého investičného majetku, ktorý je 
súčasťou príslušného subjektu. 

 Naopak, v rámci projektov, ktorých predmetom je realizácia aktivít nezahŕňajúcich 
nadobudnutie dlhodobého investičného majetku, t.j. v rámci projektu dochádza len k 
preplácaniu mzdových výdavkov (napr. pre výskumný personál), rozhodné obdobie vždy začína 
už počas realizácie projektu, t.j. v čase vzniku výdavku. 

Pre odstránenie prípadných pochybností sa uvádza, že za kalendárny rok, v ktorom začína rozhodné 
obdobie, prijímateľ/partner monitoruje a vykazuje charakter činností len odo dňa (vrátane), v ktorom 
by prvý krát mohlo dôjsť k výkonu hospodárskych činností výskumnej organizácie alebo výskumnej 
infraštruktúry v dôsledku výdavkov financovaných v rámci dotknutého projektu, t.j. monitoruje 
a vykazuje len príslušnú časť zodpovedajúceho mesiaca, ako aj všetky nasledujúce mesiace. Obdobie 
predchádzajúce tomuto dňu nie je predmetom monitorovania a vykazovania podľa tejto metodiky.  

4.2.2 Určenie konca rozhodného obdobia 

Čo sa týka ukončenia rozhodného obdobia, analogicky platí, že rozhodné obdobie sa končí 
kalendárnym rokom, v ktorom posledný krát mohlo dôjsť k výkonu hospodárskych činností 
výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry v súvislosti s výdavkami financovanými v rámci 
dotknutého projektu OP VaI.  

 V prípade projektov, ktorých predmetom je realizácia aktivít nezahŕňajúcich nadobudnutie 
dlhodobého investičného majetku, t.j. v rámci projektu dochádza len k preplácaniu mzdových 
výdavkov (napr. pre výskumný personál), je rozhodné obdobie totožné s obdobím realizácie 
aktivít projektu. Uvedené nemá dopad na povinnosť udržať pracovné miesto, ak je stanovená 
v zmysle príslušnej výzvy a nadväzne podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku.  

 Naopak, v prípade projektov, predmetom ktorých je aj modernizácia/budovanie 
infraštruktúry24, je potrebné preukazovať nehospodárske využitie tejto infraštruktúry aj počas 
celého obdobia udržateľnosti projektu, resp. počas celej životnosti dlhodobého investičného 
majetku spadajúceho do kapacity príslušného subjektu, a to v nadväznosti na dĺžku 
odpisovania26. Uvedené sa nevzťahuje na majetok vyradený z účtovnej evidencie.   

Rovnako sa postupuje aj v prípade projektov zameraných na transfer poznatkov alebo na 
rozsiahle šírenie výsledkov výskumu na nevýlučnom a nediskriminačnom základe, pokiaľ 
realizácia aktivít zahŕňa aj nadobudnutie dlhodobého investičného majetku, ktorý je súčasťou 
príslušného subjektu. 

Pre odstránenie prípadných pochybností sa uvádza, že za kalendárny rok, v ktorom končí rozhodné 
obdobie, prijímateľ/partner monitoruje a vykazuje charakter činností len ku dňu (vrátane), v ktorom 
posledný krát mohlo dôjsť k výkonu hospodárskych činností výskumnej organizácie alebo výskumnej 
infraštruktúry v dôsledku výdavkov financovaných v rámci dotknutého projektu, t.j. monitoruje 

                                                           
26  Prijímatelia, ktorí v súlade s účtovnými predpismi neuplatňujú odpisy na majetok zakúpený z príspevku, 

stanovia hypotetický odpis, ktorý by prijímateľ uplatnil v prípade, ak by na zakúpený majetok nebol 
poskytnutý nenávratný finančný príspevok. Pre úplnosť sa uvádza, že v súlade s odpoveďami EK 
prijímateľ/partner nesmie využiť zrýchlené odpisovanie. 
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a vykazuje len príslušnú časť zodpovedajúceho mesiaca, ako aj všetky predchádzajúce mesiace. 
Obdobie nasledujúce po tomto dni nie je predmetom monitorovania a vykazovania podľa tejto 
metodiky.  

Prijímateľ/partner počas rozhodného obdobia monitoruje a preukazuje nehospodársky charakter 
alebo vedľajší charakter hospodárskych činností výskumnej organizácie alebo výskumnej 
infraštruktúry za každý kalendárny rok, t. j. od 1.1. do 31.12. daného kalendárneho roku (ďalej ako 
„vykazované obdobie“), spadajúci do rozhodného obdobia. Ustanovenie o účinnosti tejto metodiky, 
obsiahnuté v kapitole 1 tejto metodiky, tým nie je dotknuté. 

4.3 Vymedzenie príslušného subjektu  

V prípade projektov OP VaI podporených mimo režimu štátnej pomoci, ktorých predmetom je 
financovanie vstupov potenciálne využiteľných (v rámci kapacity príslušného subjektu prislúchajúcej 
výskumnej organizácii alebo výskumnej infraštruktúre) na hospodárske činnosti, je potrebné zo strany 
prijímateľa/partnera preukázať, že financované vstupy sú počas rozhodného obdobia využívané 
výlučne na nehospodársku činnosť27 alebo na vedľajšiu hospodársku činnosť v kontexte pravidla 20%28.  

Z tohto dôvodu je prijímateľ/partner povinný postupom podľa tejto kapitoly vymedziť tzv. príslušný 
subjekt prijímateľa/partnera, na úrovni ktorého sa bude monitorovať a vykazovať využitie 
financovaných vstupov. Prijímateľ/partner teda vymedzí príslušný subjekt v prípade dotknutých 
projektov zameraných na modernizáciu/budovanie infraštruktúry24 (napr. výdavky na stavebné práce, 
výdavky na nákup prístrojov, zariadení alebo technológií), projektov zameraných na realizáciu 
nezávislého výskumu (napr. osobné výdavky), ako aj v prípade projektov zameraných na transfer 
poznatkov alebo na rozsiahle šírenie výsledkov výskumu na nevýlučnom a nediskriminačnom základe, 
pokiaľ v rámci nich dochádza k nadobudnutiu dlhodobého majetku patriaceho do výskumnej 
infraštruktúry24 alebo k financovaniu výskumných kapacít. Prijímateľ/partner teda pri vymedzení 
príslušného subjektu posúdi vyššie uvedené skutočnosti. 

Rámec objasňuje pojem príslušný subjekt, ktorého celková ročná kapacita sa má sledovať, ako 
konkrétnu funkčnú jednotku, infraštruktúru24, pracovisko, laboratórium, oddelenie, ktoré vďaka svojej 
organizačnej štruktúre, materiálno-technickému vybaveniu a personálu dokáže samostatne vykonávať 
dané výskumné aktivity, a to bez ohľadu na to, či má, alebo nemá právnu subjektivitu. Za účelom 
preukazovania charakteru činností v oblasti výskumu je preto relevantný tento príslušný subjekt 
fakticky zabezpečujúci realizáciu výskumných aktivít, a nie právnická osoba ako celok29. 

                                                           
27  V kontexte pravidla 20 % teda pri preukázaní výlučne nehospodárskych činností podľa tejto kapitoly dochádza 

na úrovni prijímateľa/partnera k preukázaniu 100 % využitia kapacity príslušného subjektu na nehospodárske 
činnosti, a teda k 0 % využitiu na hospodárske činnosti, a to bez potreby detailného výpočtu kapacity 
príslušného subjektu podľa kapitoly 4.5 tejto metodiky. 

28  Podľa bodu 20 Rámca ak sa určitá výskumná organizácia alebo výskumná infraštruktúra 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 
výskumná organizácia alebo výskumná infraštruktúra využíva takmer výlučne na nehospodársku činnosť, 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 výskumnej 
organizácie alebo výskumnej infraštruktúry a je pre ňu nevyhnutná alebo je neoddeliteľne previazaná s 
hlavným využitím na činnosti nehospodárskeho charakteru a jej rozsah je obmedzený. Na účely Rámca bude 
podľa Komisie táto podmienka splnená v prípade, že na hospodárske činnosti sa budú spotrebúvať presne tie 
isté vstupy (napríklad materiál, zariadenia, pracovná sila a fixný kapitál) ako na nehospodárske činnosti, a v 
prípade, že kapacita pridelená každoročne na takéto hospodárske činnosti nepresiahne 20 % celkovej ročnej 
kapacity príslušného subjektu. 

29  Hoci v niektorých prípadoch je príslušný subjekt totožný s právnickou osobou (viď kapitolu 4.3.3 tejto príručky 
a príklady vymedzenia príslušného subjektu). 
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Vo všeobecnosti je príslušným subjektom časť prijímateľa/partnera, ktorá sama o sebe spĺňa kritériá 
výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry. Musí ísť o organizačnú jednotku, ktorá je 
stanovená v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a SR, je jednoznačne vymedzená vo 
vnútorných predpisoch prijímateľa/partnera, a ktorá súčasne môže samostatne vykonávať činnosti 
výskumu a/alebo transferu poznatkov s ohľadom na organizačnú štruktúru, kapitál, materiál 
a pracovnú silu prijímateľa/partnera, ktorými môže táto organizačná jednotka účinne disponovať 
(takouto organizačnou jednotkou môže byť za splnenia vyššie uvedených podmienok napr. 
laboratórium). Prijímateľ/partner pri vymedzení príslušného subjektu posúdi aj vnútorné usporiadanie 
prijímateľa/partnera. 

Čo sa týka výskumnej infraštruktúry podľa bodu 15 písm. ff) Rámca, napriek tomu, že v zmysle pravidiel 
EÚ pojem výskumná infraštruktúra zahŕňa súbor hmotných a nehmotných statkov, pričom z hľadiska 
definície je irelevantné, či sú sústredené na jednom mieste, v podmienkach SR je potrebné riadne 
identifikovať vlastníka, resp. vlastníkov jednotlivých zložiek hmotných a nehmotných statkov spoločne 
tvoriacich výskumnú infraštruktúru24 (môže ísť napr. o viaceré výskumné organizácie spolupracujúce v 
rámci združenia právnických osôb bez právnej subjektivity na základe § 829 a nasl. Občianskeho 
zákonníka, prípadne o výskumné organizácie spoločne užívajúce výskumnú infraštruktúru na základe 
zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o partnerstve podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, pričom 
jeden zo subjektov zúčastnených na projekte je prijímateľom – hlavným partnerom). Príslušný subjekt 
však bude vymedzený na úrovni výskumnej infraštruktúry podľa bodu 15 písm. ff) Rámca, t.j. bez 
ohľadu na zúčastnené subjekty. Hoci by bola výskumná infraštruktúra rozptýlená, predpokladá sa, že 
keďže zúčastnené subjekty dosahujú spoločný cieľ, je využitie výskumnej infraštruktúry pre 
dosiahnutie tohto cieľa riadne upravené v príslušných zmluvách, na základe ktorých výskumná 
infraštruktúra vykonáva svoje aktivity. Z tohto dôvodu je možné spoločným výkazom preukázať jej 
využitie.  

V súlade s bodom 20 Rámca môže prijímateľ/partner príslušný subjekt vymedziť s ohľadom na 
projekt30 alebo s ohľadom na vnútorné organizačné usporiadanie prijímateľa/partnera (t. j. výskumnej 
organizácie alebo výskumnej infraštruktúry alebo jej časti), a to nasledovne: 

 príslušný subjekt ako projekt podporený z OP VaI, 
 príslušný subjekt ako časť projektu, ktorý bol podporený z OP VaI, 
 príslušný subjekt ako prijímateľ/partner alebo organizačná časť prijímateľa/partnera. 

Prijímateľ/partner pritom vymedzí príslušný subjekt vždy tak, aby išlo o logický a funkčný celok 
umožňujúci realizáciu projektu v oblasti výskumu, resp. jeho časti.  

Príklady vymedzenia príslušného subjektu sa nachádzajú v prílohe tejto metodiky.  

Za účelom vykazovania nehospodárskej alebo vedľajšej hospodárskej činnosti prijímateľ/partner 
identifikuje príslušný subjekt jedným zo spôsobov popísaných v kapitolách 4.3.1. až 4.3.3. tejto 
metodiky a zodpovedajúco vyplní príslušnú časť formuláru Prehľad činností výskumnej organizácie 
alebo výskumnej infraštruktúry. 

4.3.1 Príslušný subjekt ako projekt podporený z OP VaI 

Príslušný subjekt je možné vymedziť tak, že bude plne zodpovedať projektu podporenému z OP VaI, 
t. j. bude zodpovedať zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Kapacita teda bude 
posudzovaná vo vzťahu ku všetkým relevantným vstupom (napr. prístrojom, plochám, pracovníkom), 
ktoré sú/boli súčasťou projektu, a ktoré podliehajú povinnostiam v rámci zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku, vrátane povinnosti financovať z vlastných zdrojov neoprávnené 

                                                           
30   Ide o projekt podporený z OP VaI v rozsahu vymedzenom v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku. 
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výdavky projektu. Tento spôsob vymedzenia príslušného subjektu je možné využiť napr. v prípade 
vybudovania nového laboratória výskumnej organizácie, ktorá už inými laboratóriami disponuje. 

Pri vymedzení príslušného subjektu ako projektu nie je rozhodujúce, či sú činnosti viazané na vlastné 
hmotné alebo nehmotné statky prijímateľa/partnera, alebo či ide o statky vo vlastníctve iných 
subjektov, ktoré prijímateľ/partner užíva. Je nevyhnutné posúdiť všetky relevantné vstupy zahrnuté 
v rámci projektu, a to bez ohľadu na ich fyzické umiestnenie a vlastníctvo. Uvedené je nevyhnutné 
zdôrazniť najmä v prípade podpory výskumnej infraštruktúry podľa bodu 15 písm. ff) Rámca31.  

4.3.2 Príslušný subjekt ako časť projektu podporeného z OP VaI 

Vzhľadom na skutočnosť, že projekt zahŕňa rôzne typy oprávnených a neoprávnených výdavkov, je 
možné príslušný subjekt alternatívne vymedziť ako časť projektu, na ktorú skutočne je/bol poskytnutý 
príspevok z OP VaI32. Tento spôsob vymedzenia príslušného subjektu je možné využiť napr. v prípade 
vybudovania nového laboratória, pričom počas udržateľnosti projektu bol výdavok na jeden z dvoch 
zakúpených prístrojov v celom rozsahu klasifikovaný ako neoprávnený, a preto sa v ďalšom 
vykazovanom období do príslušného subjektu dotknutý prístroj nezahŕňa. 

Príslušný subjekt teda budú tvoriť relevantné vstupy (napr. prístroje, plochy, pracovníci a pod.), ktoré 
sú/boli oprávnenými výdavkami projektu33 a na ktoré skutočne je/bola v príslušnom roku poskytovaná 
podpora z OP VaI34.  

4.3.3 Príslušný subjekt ako prijímateľ/partner alebo organizačná jednotka (časť) 
prijímateľa/partnera 

Príslušný subjekt je možné pri splnení nižšie uvedených podmienok vymedziť v súlade s vnútornou 
organizáciou prijímateľa/partnera, a to najmä v súlade s jeho organizačnou štruktúrou (napr. v rámci 
projektu sa budú preplácať len mzdy výskumných pracovníkov z konkrétneho organizačného útvaru, 
ktorí pracujú na výskumnej úlohe). 

Toto vymedzenie je možné výlučne v prípade, ak ide o organizačnú jednotku (časť), ktorá je stanovená 
v súlade s príslušnými právnymi predpismi, je jednoznačne vymedzená vo vnútorných predpisoch 
prijímateľa/partnera a súčasne ide o jednotku, ktorá môže samostatne vykonávať činnosti výskumu 
s ohľadom na organizačnú štruktúru, kapitál, materiál a pracovnú silu, ktorými môže účinne 
disponovať35. 

4.4 Preukazovanie nehospodárskych činností výskumných organizácií 
alebo výskumných infraštruktúr 

Tak ako už bolo uvedené, v prípade projektov podporených mimo režimu štátnej pomoci, ktorých 
predmetom je financovanie vstupov potenciálne využiteľných (v rámci kapacity výskumnej organizácie 
alebo výskumnej infraštruktúry) na hospodárske činnosti, je potrebné zo strany prijímateľa/partnera 
preukázať, že financované vstupy sú počas rozhodného obdobia využívané na nehospodárske činnosti. 

                                                           
31  Podľa definície výskumnej infraštruktúry v bode 15 písm. ff) Rámca môžu byť súbory hmotných a nehmotných 

statkov tvoriacich výskumnú infraštruktúru rozmiestnené v rámci siete. 
32  Do výpočtu pri tomto vymedzení príslušného subjektu nie sú zahrnuté vstupy, ktoré nie sú alebo neboli   

podporené z OP VaI.  
33  Povinnosť prijímateľa je uvedená v príslušnom čl. zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 

podľa ktorého je povinný viesť takú evidenciu majetku, aby bolo možné jednoznačne určiť majetok 
nadobudnutý z prostriedkov OP VaI a jasne určiť konkrétnych výskumných pracovníkov/pracovníkov 
a stanovené pracovné úväzky hradené z poskytnutého príspevku OP VaI. 

34  V prípade, že je oprávnená len časť výdavkov, napr. v prípade plôch, započítava sa do kapacity iba tá časť, 
ktorá bola oprávnená v rámci poskytnutého príspevku. 

35  Ide o takú organizačnú jednotku, ktorá najlepšie zodpovedá umiestneniu, povahe a veľkosti projektu a má 
s týmto projektom priamu súvislosť. 
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V tejto kapitole sú preto upravené postupy a pravidlá preukazovania nehospodárskeho charakteru 
činností výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry.  

Pozn. Postupy a pravidlá preukazovania vedľajšieho charakteru hospodárskych činností sú uvedené 
v kapitole 4.5 tejto metodiky. 

4.4.1 Preukazovanie nehospodárskych činností  

S ohľadom na znenie Rámca je prijímateľ/partner povinný preukazovať charakter činností príslušného 
subjektu na ročnej báze, t.j. za každé vykazované obdobie od 1.1. do 31.12. daného kalendárneho roku.  

Prijímateľ/partner za dané vykazované obdobie preukáže nehospodársky charakter, pokiaľ v priebehu 
vykazovaného obdobia vykonával v rámci projektu (t.j. pokiaľ ešte prebieha realizácia aktivít projektu) 
alebo v súvislosti s projektom (t.j. pokiaľ sú už aktivity projektu zrealizované, a teda plynie obdobie 
udržateľnosti projektu, resp. nadobudnutá výskumná infraštruktúra24 je súčasťou dlhodobého 
investičného majetku a ešte nebola odpísaná): 

1. nezávislý výskum a vývoj, 
2. rozsiahle šírenie výsledkov výskumu a vývoja na nevýlučnom a nediskriminačnom základe, 
3. transfer poznatkov s reinvestíciou ziskov, alebo 
4. inú základnú činnosť výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry v zmysle 

kapitoly 4.4.1.4 tejto metodiky.  

Pre úplnosť sa opätovne uvádza, že povinnosť preukázať nezávislý výskum podľa bodu 1. sa týka 
projektov budovania výskumnej infraštruktúry24, ako aj projektov, ktorých predmetom je priamo 
realizácia nezávislého výskumu.  

Povinnosť preukázať splnenie podmienok transferu poznatkov podľa bodu 3. sa týka nielen projektov 
priamo zameraných na transfer poznatkov (t.j. predmetom projektu je samotná rešeršná činnosť,  
poradenstvo, transfer prostredníctvom zriadenia spin-off spoločnosti a pod.), ale aj projektov v zmysle 
bodu 1. (bližšie špecifikovaných v predchádzajúcom odseku), v dôsledku ktorých dôjde v rozhodnom 
období, stanovenom vo vzťahu k týmto projektom, k transferu poznatkov. 

Za vyššie uvedeným účelom prijímateľ/partner identifikuje zodpovedajúcu nehospodársku činnosť 
a vyplní príslušnú časť formuláru Prehľad činností výskumnej organizácie alebo výskumnej 
infraštruktúry. Prijímateľ/partner zároveň za účelom preukázania nehospodárskeho charakteru 
predloží všetky relevantné dokumenty, vrátane výkazov, tak ako sú popísané nižšie, resp. tak ako sú 
popísané priamo vo formulári Prehľad činností výskumnej organizácie alebo výskumnej 
infraštruktúry. Vzor prehľadu je neoddeliteľnou súčasťou tejto metodiky.   

4.4.1.1 Nezávislý výskum 

S ohľadom na ustanovenia Rámca je primárnym cieľom výskumnej organizácie alebo výskumnej 
infraštruktúry nezávisle vykonávať základný výskum, priemyselný výskum alebo experimentálny vývoj.  

Čo sa týka kritérií základného výskumu v zmysle Rámca, je to experimentálna alebo teoretická práca 
vykonávaná najmä s cieľom získať nové poznatky o podstatných základoch javov a o pozorovateľných 
skutočnostiach bez plánovaného priameho komerčného uplatnenia alebo použitia. V rámci projektu 
však môže byť vykonávaný aj nezávislý aplikovaný výskum (priemyselný výskum, experimentálny vývoj 
alebo ich kombinácia), pričom nie je vylúčené ani následné využitie výsledkov, avšak za preukázania 
nezávislosti výskumu.  

Podľa bodu 19 Rámca je nehospodárskou činnosťou nezávislý výskum a vývoj vykonávaný výskumnou 
organizáciou alebo výskumnou infraštruktúrou s cieľom rozšíriť poznatky a lepšie porozumieť daným 
témam. Za dodržania vyššie uvedeného cieľa pod nezávislý výskum a vývoj spadá aj spolupráca pri 
výskume a vývoji, ak sa výskumná organizácia alebo výskumná infraštruktúra zapájajú do efektívnej 
spolupráce.  
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Efektívna spolupráca podľa 15 písm. h) Rámca predstavuje spoluprácu medzi najmenej dvoma 
nezávislými stranami, ktorej cieľom je výmena poznatkov alebo technológií alebo dosiahnutie 
spoločného cieľa založeného na deľbe práce, kde strany spoločne definujú rozsah projektu spolupráce, 
prispievajú k jeho realizácii a zdieľajú riziká i výsledky. Náklady projektu môže znášať v plnej výške jedna 
alebo viacero strán, čím sa ostatné strany odbremenia od jeho finančných rizík.  

Zmluvný výskum a poskytovanie výskumných služieb sa však nepovažujú za formy spolupráce. Pod 
nezávislý výskum preto nemožno podradiť vykonávanie zmluvného výskumu pre podnik, ani 
poskytovanie služby  podniku, nakoľko v danej situácii už výskumná organizácia alebo výskumná 
infraštruktúra nevykonáva žiadnu zo svojich základných činností, pre ktoré bola zriadená alebo 
založená, ale vykonáva hospodársku činnosť, t.j. ponúka služby za odplatu. Následne je aj proces 
prenosu takto získaných poznatkov takisto hospodárskou činnosťou. 

 

S ohľadom na uvedené je nezávislým výskumom taký výskum, ktorý nie je vykonávaný v závislosti na 
potrebách konkrétneho podniku. Preukázaním výkonu nezávislého výskumu dôjde zároveň 
k preukázaniu zákazu zmluvného výskumu a výskumných služieb.  

Prijímateľ/partner musí za vyššie uvedeným účelom predložiť nasledovné doklady: 

 Prijímateľ/partner preukáže svoje poslanie - plnenie úloh nezávislého výskumu zriaďovacou 
alebo zakladacou listinou, internými aktmi riadenia alebo inými vnútornými predpismi, 
prípadne popisom pracovných činností a pracovnými zmluvami.  

 Prijímateľ/partner zároveň predloží podklady k východiskám výskumu, jeho cieľom, 
očakávaným výsledkom.  

 V prípade spolupráce s inými výskumnými organizáciami a výskumnými infraštruktúrami 
prijímateľ/partner predloží zmluvu o spolupráci, prostredníctvom ktorých preukáže, že výskum 
bol realizovaný v nadväznosti na poslanie prijímateľa/partnera ako výskumnej organizácie 
alebo výskumnej infraštruktúry.  

 Pokiaľ dochádza pri výskume k spolupráci s podnikom alebo podnikmi, že sú splnené kritériá 
efektívnej spolupráce s podnikom alebo podnikmi, tak ako je definovaná vyššie. 
Prijímateľ/partner za týmto účelom okrem vyššie uvedených dokladov predloží aj príslušnú 
zmluvu o spolupráci s potrebnými náležitosťami36. Zmluva preukazujúca efektívnu spoluprácu 
musí obsahovať ustanovenia s presným vymedzením cieľa, rozsahu spolupráce, s vymedzením 
rozdelenia úloh na plnení cieľa, s popisom zdieľania rizík. Musí tiež obsahovať ustanovenia 
ohľadne deľby nákladov, tak aby bolo zrejmé, ktorá strana a v akej miere znáša náklady. Nie je 
vylúčené, aby náklady znášala len jedna strana, avšak uvedené musí byť riadne zdôvodnené 
a pretavené do ustanovení zmluvy. Zmluva musí obsahovať aj prístup k právam duševného 
vlastníctva a spôsob ich prideľovania, ako aj pravidlá naloženia s výsledkami spolupráce, ktoré 
nevedú k vzniku práv duševného vlastníctva. Zmluva musí byť podpísaná pred začatím 
samotných aktivít, s výnimkou úpravy práv duševného vlastníctva. Realizáciu efektívnej 
spolupráce možno overiť aj prostredníctvom prístrojového denníka (zariadenia), výkazu práce 
alebo evidencie plôch, z ktorých bude zrejmé, že sa využívajú len v rámci nezávislého výskumu 
realizovaného s ďalšími výskumnými organizáciami alebo realizovaného s výskumnými 
infraštruktúrami na princípoch efektívnej spolupráce. 

                                                           
36  Predložená zmluva o spolupráci sa bude posudzovať podľa jej obsahu. Takouto zmluvou preto môže byť aj 

zmluva o partnerstve, pokiaľ obsahuje potrebné náležitosti. 
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 Zároveň, pokiaľ vo vykazovanom období projektu zameraného na budovanie výskumnej 
infraštruktúry24 alebo na realizáciu nezávislého výskumu došlo v dôsledku realizácie projektu 
k vzniku zisku z transferu poznatkov, prijímateľ/partner povinne predloží príslušné doklady 
preukazujúce reinvestíciu predmetného zisku z transferu poznatkov podľa kapitoly 4.4.1.3 
tejto metodiky.  

Poskytovateľ upozorňuje, že overí prípadnú existenciu zmlúv aj inými prostriedkami, napr. v rámci 
verejne dostupných informácií Centrálneho registra zmlúv, nakoľko verejná výskumná organizácia 
alebo výskumná infraštruktúra je povinnou osobou, ktorá zverejňuje zmluvy pod následkom 
neplatnosti.  

Realizáciu nezávislého výskumu prijímateľ/partner okrem vyššie uvedených spôsobov zároveň 
preukáže prostredníctvom niektorého z relevantných výkazov podľa kapitoly 4.4.2 tejto metodiky: 

Realizáciu nezávislého výskumu prijímateľ/partner preukáže vyplnením prístrojového denníka 
(zariadenia), výkazu práce alebo denníka evidencie plochy, z ktorých bude zrejmé, že sa kapacita 
príslušného subjektu využíva len na nezávislý výskum. Prijímateľ/partner môže preukázať nezávislý 
výskum aj údajmi v účtovníctve, kde v rámci príslušných účtov nebudú evidované výnosy 
z hospodárskych činností v rámci projektu alebo v súvislosti s projektom. 

4.4.1.2 Rozsiahle šírenie výsledkov výskumu na nevýlučnom a nediskriminačnom základe 

Rozsiahle šírenie výsledkov výskumu na nevýlučnom a nediskriminačnom základe znamená napríklad 
šírenie výsledkov výskumu prostredníctvom výuky, databáz s voľným prístupom, verejne prístupných 
publikácií alebo slobodného softvéru. 

Prijímateľ/partner preto preukáže zverejnenie výsledkov výskumu niektorým z vyššie uvedených 
spôsobov niektorým z nasledovných spôsobov: 

 predložením informácií/podkladov o výučbe, najmä písomné študijné materiály so 
zapracovanými výsledkami výskumu alebo prezentácie výsledkov výskumu, a to spolu s 
informáciu, v rámci akého odboru/predmetu sa využívajú, ako aj s informáciou o počte 
výtlačkov rozdaných študentom alebo o počte konkrétnych prezentácií,  

 predložením informácií/podkladov k databázam alebo fyzickým preukázaním databáz, najmä 
informácie o názve, obsahu (nadväzujúcom na výsledky výskumu), bližšom spôsobe využitia, 
konkrétnom umiestnení (napr. webové sídlo) a prístupnosti databázy (bez poplatku),  

 predložením informácií/podkladov k  publikáciám alebo fyzickým preukázaním publikácií, 
najmä informácie o názve, obsahu (nadväzujúcom na výsledky výskumu), prístupnosti (akým 
spôsobom sa publikácie bezodplatne distribuujú) a počte výtlačkov,  

 predložením informácií/podkladov k softvéru alebo fyzickým preukázaním softvéru, najmä 
informácie o názve, obsahu (nadväzujúcom na výsledky výskumu), bližšom spôsobe využitia, 
prístupnosti (ako sa softvér bezodplatne distribuuje medzi užívateľov).  

Podmienkou rozsiahleho šírenia výsledkov výskumu ako nehospodárskej činnosti je, že 
prijímateľom/partnerom zvolený nástoj šírenia výsledkov výskumu nesmie obsahovať reklamné 
informácie. Napr. v prípade prístupu k výsledkom cez webovú stránku táto nesmie obsahovať 
reklamné informácie, ktoré sa zvyčajne považujú za hospodárske činnosti. Webová stránka sa nebude 
používať na propagáciu jedného alebo viacerých komerčných produktov v porovnaní s inými  
komerčnými produktmi. Musí poskytovať informácie neutrálnym spôsobom. 

Ak je to relevantné (napr. v rámci projektu boli nárokované aj mzdové výdavky na rozsiahle šírenie 
výsledkov výskumu na nevýlučnom a nediskriminačnom základe, prípadne sa infraštruktúra 
nadobudnutá v rámci projektu v rozhodnom období využíva aj za účelom  rozsiahleho šírenia výsledkov 
výskumu na nevýlučnom a nediskriminačnom základe), realizáciu tejto základnej činnosti 
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prijímateľ/partner okrem vyššie uvedených spôsobov zároveň preukáže prostredníctvom 
niektorého z relevantných výkazov podľa kapitoly 4.4.2 tejto metodiky. 

Túto základnú činnosť je možné v rámci projektu3 preukázať iba v prípade, pokiaľ jej plne zodpovedajú 
príslušné aktivity konkrétneho projektu37. V súvislosti s projektom3 možno identifikovať a vykázať 
ktorúkoľvek základnú činnosť, vrátane vzdelávania16, na ktoré sa pre účely tejto metodiky primerane 
vzťahujú ustanovenia tejto kapitoly. 

4.4.1.3 Transfer poznatkov 

Transfer poznatkov je v bode 15 písm. v) Rámca definovaný ako postup, ktorého cieľom je získavanie, 
zhromažďovanie a zdieľanie explicitných a implicitných poznatkov vrátane zručností a kompetencií v 
hospodárskych aj nehospodárskych činnostiach, ako sú spolupráca pri výskume, poradenstvo, 
poskytovanie licencií, zakladanie spoločností typu spin-off, publikovanie a mobilita výskumných 
pracovníkov a ďalšieho personálu zapojeného do týchto činností. Okrem vedeckých a technických 
poznatkov zahŕňa aj iné druhy poznatkov, napr. poznatky týkajúce sa používania noriem a predpisov,  
v ktorých sú obsiahnuté, a poznatky o prostredí zastupujúcom skutočné prevádzkové podmienky a o 
metódach organizačnej inovácie, ako aj riadenie poznatkov v súvislosti s určovaním, získavaním, 
zabezpečením, ochranou a využívaním nehmotných aktív. Činnosti v rámci transferu poznatkov môžu 
byť vykonávané výskumnou organizáciou alebo výskumnou infraštruktúrou (vrátane ich oddelení alebo 
pobočiek), alebo spoločne s ďalšími takýmito subjektmi, prípadne aj v ich mene.  

Činnosti v oblasti transferu poznatkov sa môžu považovať za nehospodársku činnosť iba vtedy, ak sú 
splnené dve kumulatívne podmienky - činnosti sú vykonávané výskumnou organizáciou alebo 
výskumnou infraštruktúrou a všetky zisky sa opätovne investujú do ich základných činností. Ak nie je 
splnená jedna z týchto dvoch kumulatívnych podmienok, činnosť transferu poznatkov je 
hospodárskou činnosťou. Transfer poznatkov ako nehospodárska činnosť sa teda musí týkať nezávislej 
výskumnej činnosti prijímateľa/partnera. S ohľadom na definíciu organizácie venujúcej sa výskumu 
a šíreniu poznatkov38 konzultačné, poradenské a odborné služby v rámci transferu poznatkov 
poskytované výskumnou organizáciou alebo výskumnou infraštruktúrou môžu byť považované za 
prenos poznatkov a nehospodárskej povahy, ak v pravom zmysle slova odkazujú na organizáciu 
procesu prenosu poznatkov u prijímateľa/partnera a všetky zisky sa reinvestujú do základných 
činností. 

Poskytovateľ v tejto súvislosti upozorňuje, že transfer poznatkov, ako výsledok hospodárskej činnosti 
prijímateľa/partnera (výskum a vývoj poskytovaný výskumnou organizáciou alebo výskumnou 
infraštruktúrou vo forme služby podnikom, prípadne vykonávanie zmluvného výskumu pre podnik), 
je sám o sebe hospodárskou činnosťou. Hospodárskou činnosťou je aj ďalší vývoj alebo 
komercializácia inovácií, ktoré boli predmetom transferu poznatkov. 

                                                           
37  Nie je teda možné preukazovať túto základnú činnosť napr. v rámci projektu zameraného výlučne na 

realizáciu výskumu a preukazovať tak jeho nehospodársky charakter. V zmienenom prípade musí 
prijímateľ/partner preukázať splnenie podmienok podľa kapitoly 4.4.1.1 tejto metodiky. 

38  Podľa bodu 15 písm. ee) Rámca „organizácia venujúca sa výskumu a šíreniu poznatkov“ alebo „výskumná 
organizácia“ je subjekt (ako sú univerzity alebo výskumné inštitúty, agentúry technologického transferu, 
sprostredkovatelia v oblasti inovácie, fyzické alebo virtuálne spolupracujúce subjekty zamerané na výskum) 
bez ohľadu na jeho právne postavenie (verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt) alebo spôsob 
financovania, ktorého primárnym cieľom je nezávisle vykonávať základný výskum, priemyselný výskum alebo 
experimentálny vývoj alebo vo veľkej miere šíriť výsledky takýchto činností prostredníctvom vyučovania, 
publikačnej činnosti alebo transferu poznatkov. Ak takýto subjekt vykonáva aj hospodárske činnosti, musia sa 
financovanie, náklady a príjmy spojené s takýmito hospodárskymi činnosťami účtovať osobitne. Podniky, 
ktoré môžu rozhodujúcim spôsobom ovplyvňovať takýto subjekt, napríklad v postavení akcionárov alebo 
členov, nesmú mať prednostný prístup k výsledkom, ktoré dosiahol. 
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Prijímateľ/partner musí za vyššie uvedeným účelom preukázať, že: 

 transfer poznatkov sa týka základných činností prijímateľa/partnera, t.j. poznatkov z ním 
riešených výskumných úloh nezávislého výskumu,  

 transfer poznatkov sa týka poznatkov získaných v rámci spolupráce s inými výskumnými 
organizáciami alebo výskumnými infraštruktúrami, alebo 

 transfer poznatkov sa týka poznatkov získaných v rámci efektívnej spolupráce,  

a to predložením príslušných dokladov špecifikovaných v kapitole 4.4.1.1, predovšetkým: 

 zriaďovacej alebo zakladacej listiny definujúcej poslanie výskumnej organizácie alebo 
výskumnej infraštruktúry ako plnenie úloh v oblasti transferu poznatkov.   

Čo sa týka povinnosti reinvestície zisku z transferu poznatkov, v tomto kontexte pojem „zisk“ znamená 
akýkoľvek výnos zaúčtovaný na úrovni účtovnej jednotky prijímateľa/partnera v rámci projektu alebo  
súvislosti s projektom podľa kapitoly 4.4.2 bodu 2 tejto metodiky. Príkladom takéhoto zisku z transferu 
poznatkov je napr. udelenie licencie alebo prevod patentu k predmetu priemyselného vlastníctva, 
ktorý je výstupom podporeného výskumného projektu, ku ktorému dôjde počas obdobia udržateľnosti 
tohto projektu.  

Prijímateľ/partner je teda povinný v súvislosti s transferom poznatkov v každom prípade preukázať aj 
dodržiavanie podmienky reinvestície ziskov. 

Prijímateľ/partner musí za vyššie uvedeným účelom predložiť nasledovné doklady: 

 interné akty riadenia alebo iné príslušné vnútorné predpisy definujúce postupy výskumnej 
organizácie alebo výskumnej infraštruktúry v oblasti transferu poznatkov, predovšetkým 
ustanovujúce povinnosť reinvestície všetkých ziskov, 

 doklady z účtovnej evidencie preukazujúce výšku ziskov plynúcich z transferu poznatkov a ich 
(plánované) využitie na nehospodárske činnosti vo vykazovanom období.  

S odkazom na úvod tejto kapitoly sa osobitne upozorňuje, že pokiaľ vo vykazovanom období projektu 
zameraného na modernizáciu/budovanie výskumnej infraštruktúry24 alebo na realizáciu nezávislého 
výskumu došlo v dôsledku realizácie projektu k vzniku zisku, prijímateľ/partner rovnako povinne 
predloží príslušné doklady z účtovnej evidencie preukazujúce výšku ziskov plynúcich z transferu 
poznatkov a ich skutočné (alebo plánované) využitie na nehospodárske činnosti v príslušnom 
vykazovanom (alebo v ďalšom) období.  

Ak je to relevantné (napr. v rámci projektu boli nárokované aj mzdové výdavky na transfer poznatkov, 
prípadne sa infraštruktúra nadobudnutá v rámci projektu v rozhodnom období využíva aj za účelom  
transferu poznatkov), realizáciu tejto základnej činnosti prijímateľ/partner okrem vyššie uvedených 
spôsobov zároveň preukáže prostredníctvom niektorého z relevantných výkazov podľa kapitoly 
4.4.2 tejto metodiky. 

Túto základnú činnosť je možné v rámci projektu3 preukázať iba v prípade, pokiaľ jej plne zodpovedajú 
príslušné aktivity konkrétneho projektu37. V súvislosti s projektom3 možno identifikovať a vykázať 
ktorúkoľvek základnú činnosť. 

4.4.1.4 Iná základná činnosť výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry 

Pokiaľ sa prijímateľ/partner s ohľadom na charakter projektu nezaradí pod niektorú zo základných 
nehospodárskych činností v zmysle predchádzajúcich kapitol 4.4.1.1 až 4.4.1.3, môže preukázať, že 
v rámci projektu alebo v súvislosti  s projektom dochádza k inej základnej činnosti výskumnej 
organizácie alebo výskumnej infraštruktúry. Uvedené poskytovateľ umožňuje vzhľadom na skutočnosť, 
že v bode 19 Rámca Komisia uvádza len výpočet nehospodárskych činností príkladom. Zároveň sa 
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explicitne uvádza, že vykazovanie inej základnej činnosti nemá dopad na definíciu hospodárskych 
činností.  

Prijímateľ/partner je však v tomto prípade povinný inú základnú činnosť výskumnej organizácie alebo 
výskumnej infraštruktúry popísať podrobným spôsobom, a to vrátane dôvodov, pre ktoré považuje 
činnosť za činnosť nehospodárskeho charakteru previazanú na základné poslanie výskumnej 
organizácie alebo výskumnej infraštruktúry. Zároveň je prijímateľ/partner povinný prerokovať inú 
základnú činnosť výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry s poskytovateľom 
bezodkladne po účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku.  

Poskytovateľ následne požiada o vyjadrenie Protimonopolný úrad SR. Bez vyjadrenia 
Protimonopolného úradu SR nie je možné zo strany poskytovateľa akceptovať inú základnú činnosť.  

Prijímateľ/partner preukáže výkon schválenej inej základnej činnosti predložením akýchkoľvek 
dokladov, špecifikovaných v predchádzajúcich kapitolách 4.4.1.1 až 4.4.1.3 tejto metodiky, ktoré 
najlepšie zodpovedajú povahe inej základnej činnosti.  

Realizáciu schválenej inej základnej činnosti prijímateľ/partner okrem vyššie uvedených spôsobov 
zároveň preukáže prostredníctvom niektorého z relevantných výkazov podľa kapitoly 4.4.2 tejto 
metodiky. 

Na schválenie inej základnej činnosti nemá prijímateľ/partner právny nárok. V prípade neschválenia 
inej základnej činnosti sa neschválená činnosť považuje za hospodársku činnosť a prijímateľ/partner je 
povinný bezodkladne postupovať v zmysle kapitoly 4.5 tejto metodiky. Pokiaľ nie je možné preukázať 
výlučne nehospodársky charakter činností, prijímateľ/partner je povinný preukázať dodržanie pravidla 
20%, pričom neschválená činnosť sa považuje za hospodársku činnosť. 

Inú základnú činnosť je v rámci projektu3 možné preukázať iba v prípade, pokiaľ jej plne zodpovedajú 
príslušné aktivity konkrétneho projektu37. V súvislosti s projektom3 možno identifikovať a vykázať 
ktorúkoľvek schválenú inú základnú činnosť.  

4.4.2 Monitorovanie nehospodárskych činností 

Prijímateľ/partner je povinný za účelom preukázania charakteru činností tieto činnosti monitorovať 
prostredníctvom nasledujúcich spôsobov a im prislúchajúcich výkazov:  

1. Časová metóda 

a.) Prijímateľ/partner bude viesť prístrojové denníky pre všetky prístroje zakúpené 
z prostriedkov OP VaI s uvedením kúpnej ceny pri nadlimitných zákazkách. Prístrojové denníky 
musia byť vedené pre prístroje s najvyššou kúpnou cenou. Je potrebné viesť prístrojové 
denníky aj pre prístroje s nižšou kúpnou cenou, a to tak, aby prístrojové denníky v celku boli 
vedené pre prístroje s kúpnou cenou, ktorá v súčte tvorí min. 70 % kúpnej ceny39 všetkých 
prístrojov zakúpených z prostriedkov OP VaI. 

V prípade prístrojov, ktoré tvoria jeden súvisiaci celok (modul alebo funkčný celok), a 
teda nemôžu byť využívané samostatne, je možné tieto prístroje spojiť a viesť pre nich 
spoločný prístrojový denník. 

                                                           
39  Rozhodnutie EK C-24/2005 o štátnej pomoci, ktorú Francúzsko poskytlo Štátnemu laboratóriu pre metrológiu 

a skúšobníctvo (Laboratoire national de métrologie et d´essais), bod 111: Komisia sa domnieva, že 
uskutočnený zber informácií, ktorý predstavoval 70 % hodnoty zariadenia a vybavenia LNE a na jeho základy 
bol stanovený pomer účtovania 44/56, je uspokojivý. Využitie tohto celkového pomeru rozdelenia v prípade 
najnákladnejšieho vybavenia môže byť rozšírené i na vybavenie menej nákladné, ktoré je doplnkom týchto 
zariadení. 
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V rámci prístrojových denníkov musí byť vymedzený čas40, počas ktorého bol daný prístroj 
využitý, a rozlíšenie, či ide o nehospodársku činnosť, vrátane uvedenia identifikačného znaku, 
názvu a stručného popisu danej činnosti a identifikácie osoby využívajúcej daný prístroj. 

Pokiaľ prijímateľ/partner postupuje podľa tejto kapitoly, prístrojový denník musí preukázať 
výhradné nehospodárske využitie daného prístroja. Nesmie teda dochádzať napr. 
k zmluvnému výskumu alebo k poskytovaniu zmluvných služieb pre podniky. V prípade 
hospodárskeho využitia prijímateľ/partner bezodkladne postupuje v súlade s kapitolou 4.5 
tejto metodiky a za vykazované obdobie vypočíta kapacitu príslušného subjektu. 

Namiesto prístrojových denníkov možno využiť denník sledovanej plochy, pokiaľ sa v rámci 
sledovanej plochy (miestnosti) príslušného subjektu nachádzajú všetky prístroje zakúpené 
z prostriedkov OP VaI v rámci dotknutého projektu41 a denník sledovanej plochy (miestnosti) 
komplexne vykazuje všetky činnosti vykonávané v rámci danej plochy (miestnosti).  

b.) Prijímateľ/partner bude evidovať využitie jednotlivých plôch (miestností) 
prostredníctvom denníka sledovanej plochy (miestnosti), pričom v denníku bude uvedený čas 
a účel využitia, rozlíšenie, či ide o nehospodársku činnosť, vrátane identifikačného znaku, 
názvu a stručného popisu danej činnosti a identifikácie osoby využívajúcej danú plochu. 

Prijímateľ/partner musí viesť denníky pre všetky relevantné plochy spadajúce do príslušného 
subjektu. 

Pokiaľ prijímateľ/partner postupuje podľa tejto kapitoly, denník musí preukázať výhradné 
nehospodárske využitie danej plochy. Nesmie teda dochádzať napr. k prenájmu sledovanej 
plochy/miestností alebo k využitiu plochy v prospech podnikov na základe iného právneho 
titulu. V prípade hospodárskeho využitia prijímateľ/partner počas vykazovaného obdobia 
bezodkladne postupuje v súlade s kapitolou 4.5 tejto metodiky. 

c.) Prijímateľ/partner bude prostredníctvom výkazov práce42 evidovať pracovnú dobu, tak 
aby bolo jednoznačne možné určiť dobu, počas ktorej konkrétny pracovník príslušného 
subjektu vykonával nehospodárske činnosti, vrátane uvedenia identifikačného znaku, názvu 
a stručného popisu danej činnosti. 

Uvedený typ výkazu je možné využiť namiesto prístrojových denníkov41 a denníkov sledovanej 
plochy (miestnosti), pokiaľ sa vo vykazovanom období všetky prístroje a plochy financované 
z prostriedkov OP VaI v rámci dotknutého projektu plne využívali výlučne vykazovaným 
personálom, a teda žiadne prístroje a plochy neboli využívané iným personálom v rámci 
stanoveného príslušného subjektu, ani neboli prenechané do užívania personálu tretej osoby 
napr. v rámci prenájmu. 

Pokiaľ prijímateľ/partner postupuje podľa tejto kapitoly, evidencia musí preukázať výhradné 
nehospodárske využitie personálu príslušného subjektu. Na úrovni monitorovaného personálu 
teda nesmie dochádzať napr. k realizácii zmluvného výskumu alebo k poskytovaniu 
výskumných služieb. V prípade hospodárskeho využitia prijímateľ/partner počas 
vykazovaného obdobia bezodkladne postupuje v súlade s kapitolou 4.5 tejto metodiky. 

d.) Prijímateľ/partner môže zvoliť okrem vyššie uvedených výkazov vo forme denníkov 
(prístroje, plochy, pracovná doba) aj iné pre neho vhodné nástroje, z ktorých bude možné 
riadne preukázať využitie daného vstupu pre konkrétne hospodárske činnosti, a ktoré budú 

                                                           
40  Prípadne je možné uviesť jednotky výkonu prístroja. 
41  Uvedeným nie je dotknutá povinnosť viesť prístrojový denník z dôvodu preukázania oprávnenosti výdavkov. 
42  Nejde o výkaz práce totožný s pracovným výkazom pre dokladovanie personálnych výdavkov, avšak 

v prípade, pokiaľ bude pracovný výkaz obsahovať náležitosti podľa bodu 3., bude ho poskytovateľ akceptovať 
za účelom preukázania charakteru činností. Uvedeným nie je dotknutá povinnosť pracovného výkazu pre 
dokladovanie personálnych výdavkov. 
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spĺňať vyššie uvedené požiadavky. Prijímateľ/partner môže využiť napr. elektronickú evidenciu 
činností prostredníctvom informačného systému (čipové karty a pod.), príp. iné riešenia, ktoré 
budú zohľadňovať špecifický charakter výskumných infraštruktúr. 

Pokiaľ prijímateľ/partner postupuje podľa tejto kapitoly, musí preukázať výhradné 
nehospodárske využitie príslušného subjektu. Nesmie teda dochádzať napr. k realizácii 
zmluvného výskumu alebo k poskytovaniu výskumných služieb. V prípade hospodárskeho 
využitia prijímateľ/partner počas vykazovaného obdobia bezodkladne postupuje v súlade 
s kapitolou 4.5 tejto metodiky. 

 

2. Prijímateľ/partner bude vo vykazovanom období sledovať nehospodárske činnosti 
prostredníctvom tzv. účtovnej metódy, t.j. bude sledovať náklady (vrátane mzdových) 
a prípadné výnosy z činností s využitím údajov analytickej účtovnej evidencie na najnižšej 
preukaznej úrovni v rámci projektu alebo súvisiacej s projektom. Preukaznou úrovňou môže 
byť úroveň jednotlivých nákladových stredísk/zákaziek/objednávok.  

V prípade priradenia nákladov alebo výnosov na zákazku je prítomná hospodárska činnosť 
(zákazka/objednávka = zmluvný výskum/výskumné služby) a prijímateľ/partner je povinný 
ďalej postupovať podľa kapitoly 4.5 tejto metodiky. V prípade, ak náklady nie sú priraditeľné 
k zákazke/objednávke, tieto nie sú považované za náklady na hospodársku činnosť. 

Prijímateľ/partner v prípade potreby poskytovateľovi umožní komplexné nahliadnutie do 
účtovnej evidencie, t.j. aj do tej časti účtovnej evidencie, ktorá sa netýka projektu, a to s cieľom 
overiť, že nedochádza k prípadnému zaúčtovaniu nákladov alebo výnosov hospodárskych 
činností z projektu alebo súvisiacich s projektom na iných účtoch. 

Účtovnú metódu možno využiť aj samostatne. V prípade, pokiaľ poskytovateľ zistí účtovný 
nesúlad vykazovaného a skutočného stavu, prijímateľ/partner je povinný v ďalšom 
vykazovanom období podrobnejšie monitorovať nehospodárske činnosti časovou metódou.   

V každom type výkazu je nevyhnutné jednoznačne identifikovať vykonávané činnosti prostredníctvom 
individuálneho identifikačného znaku. Tento identifikačný znak je potrebné využívať pre danú činnosť 
vo všetkých typoch výkazov, t. j. najmä pri prístrojových denníkoch, denníkoch plôch, výkazoch práce, 
ako aj pri účtovnej evidencii. Jednoznačnú identifikáciu prostredníctvom identifikačného znaku je 
potrebné uvádzať pri všetkých činnostiach prijímateľa/partnera. 

V prípade účasti partnera/partnerov v rámci projektu je potrebné monitorovať charakter činností 
samostatne u prijímateľa a zároveň samostatne u každého z partnerov, a to v nadväznosti na 
rozdelenie realizácie aktivít medzi prijímateľa a partnera/partnerov v rámci konkrétneho projektu a 
určenie príslušného subjektu. 

Prijímateľ/partner si zvolí z vyššie uvedených metód s ohľadom na predmet projektu tak, aby 
relevantný výkaz/relevantné výkazy plne zodpovedal/zodpovedali potrebám preukazovania 
charakteru činností bez nadmerného administratívneho zaťažovania. Prijímateľ/partner je povinný 
využívať zvolenú metódu po celé rozhodné obdobie, s výnimkou prípadov, kedy využitie pôvodnej 
metódy nie je z objektívnych dôvodov možné, alebo kedy monitorovanie inou metódou alebo iným 
typom výkazu požaduje poskytovateľ (napr. v prípade nápravných opatrení). 

Poskytovateľ má právo overovať charakter činností aj inými metódami, napr. zberom informácií 
z webového sídla prijímateľa/partnera, z verejne dostupných zdrojov alebo zo zdrojov dostupných 
poskytovateľovi z výkonu jeho činnosti, overením informácií v Centrálnom registri zmlúv, kontrolou na 
mieste, telefonickým prieskumom alebo dotazníkmi na konkrétnych výskumných pracovníkov.  

Prijímateľ/partner je tiež povinný v prípade požiadavky poskytovateľa, EK alebo v prípade požiadavky 
zo strany kontrolných a auditných orgánov kedykoľvek preukázať, že ním predložený  Prehľad činností 
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výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry, relevantné výkazy a ostatné dokumenty sú 
vierohodné a dostatočné pre účely posúdenia splnenia kritérií podľa bodu 19 Rámca. 

Prijímateľ/partner je tiež povinný kedykoľvek v priebehu vykazovaného obdobia preukázať, že ním 
zvolená metóda monitorovania a relevantné výkazy majú dostatočnú výpovednú hodnotu.  

V prípade požiadavky poskytovateľa, predovšetkým z dôvodu, že zvolená metóda monitorovania 
neposkytuje dostatočné uistenie o  charaktere činností prijímateľa/partnera, je prijímateľ/partner 
povinný už v tomto vykazovanom období zaviesť monitorovanie inou metódou, alebo iným 
konkrétnym typom výkazu podľa požiadavky poskytovateľa. 

4.4.3 Vykazovanie nehospodárskych činností voči poskytovateľovi 

Prijímateľ/partner je povinný počas celého rozhodného obdobia monitorovať činnosti na úrovni 
príslušného subjektu prostredníctvom všetkých relevantných výkazov podľa predchádzajúcej kapitoly 
4.4.2. Za týmto účelom prijímateľ/partner vypĺňa relevantné výkazy za príslušné vykazované obdobie. 
Prijímateľ/partner monitoruje každý kalendárny deň príslušného vykazovaného obdobia.  

Následne, po uplynutí konkrétneho vykazovaného obdobia, prijímateľ/partner vykáže 
poskytovateľovi nehospodárske činnosti nasledovným postupom: 

- vyplní formulár Prehľad činností výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry bez 
vyplnenia časti 7. formulára,  

- pripojí relevantné výkazy podľa kapitoly 4.4.2 tejto metodiky,  
- pripojí ostatné relevantné dokumenty podľa kapitoly 4.4.1 tejto metodiky. 

Prijímateľ/partner je v súlade s usmernením v Prehľade činností výskumnej organizácie alebo 
výskumnej infraštruktúry oprávnený ostatné relevantné dokumenty podľa kapitoly 4.4.1 tejto 
metodiky, týkajúce sa konkrétnej nehospodárskej činnosti presne označenej individuálnym 
identifikačným znakom, ktorých obsah sa v porovnaní s predchádzajúcim vykazovaným obdobím 
nezmenil, nahradiť čestným vyhlásením.   

Takto vypracovaný prehľad predloží poskytovateľovi.  

Pokiaľ ide o výkazy formou prístrojového denníka (zariadenia), výkazu práce alebo denníka evidencie 
plôch, prijímateľ/partner z dôvodu menšej administratívnej záťaže pri vykazovaní predkladá 
poskytovateľovi komplexné výkazy za celé vykazované obdobie, t.j. bez uvedenia údajov za konkrétne 
kalendárne dni. Z komplexného výkazu musia byť pritom zrejmé všetky nehospodárske činnosti 
vykonávané v danom vykazovanom období. Celková kapacita jednotlivých vstupov pritom musí byť 
plne pokrytá vykázanými nehospodárskymi činnosťami. Prijímateľ/partner teda nie je povinný 
predkladať relevantné výkazy obsahujúce údaj za každý kalendárny deň vykazovaného obdobia. 
Uvedené však nemá dopad na povinnosť prijímateľa/partnera každodenne monitorovať - viesť 
relevantné výkazy za každý kalendárny deň. Osobitne sa upozorňuje, že prijímateľ/partner je povinný 
kedykoľvek na základe požiadavky poskytovateľa predložiť denné výkazy za celé vykazované obdobie. 

Prijímateľ/partner sa pri vypĺňaní prehľadu riadi pokynmi vo formulári prehľadu. Vzory prehľadu, 
prístrojového denníka, denníka plochy a pracovného výkazu sú prílohou tejto metodiky.  

Prijímateľ/partner je povinný poskytovateľovi vykázať nehospodársky charakter činností za príslušný 
kalendárny rok postupom podľa predchádzajúcich odsekov najneskôr do 31.1. kalendárneho roka 
nasledujúceho po vykazovanom období.  

V prípade účasti partnera/partnerov na projekte predkladá každý partner projektu prostredníctvom 
prijímateľa samostatný prehľad. Prílohou prehľadov však môže byť kumulovaný výkaz za prijímateľa 
a partnera/partnerov, pokiaľ to lepšie zodpovedá charakteru projektu a takýto výkaz umožňuje 
vykazovanie relevantných skutočností v zodpovedajúcom obsahu a rozsahu (napr. pre podporenú 
výskumnú infraštruktúru).    
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Poskytovateľ overí predložený prehľad, pokiaľ poskytuje dostatočné uistenie o výlučne 
nehospodárskom charaktere činností prijímateľa/partnera. V prípade potreby poskytovateľ vyzve 
prijímateľa/partnera na odstránenie nedostatkov. Pokiaľ poskytovateľ neoverí predložený prehľad 
z dôvodu, že tento neposkytuje dostatočné uistenie o výlučne nehospodárskom charaktere činností 
prijímateľa/partnera, pričom prijímateľ/partner ani na základe výzvy poskytovateľa neodstránil 
nedostatky prehľadu alebo nepredložil kompletný prehľad spolu s relevantnými výkazmi a ostatnými 
dokumentmi, a preto nie je možné overiť nehospodársky charakter všetkých vykazovaných činností 
prijímateľa/partnera, poskytovateľ vyzve prijímateľa/partnera, aby dotknutú činnosť/dotknuté 
činnosti vykázal ako hospodárske činnosti vykonávané v dotknutom vykazovanom období 
a poskytovateľovi predložil najneskôr do 30.4. prebiehajúceho roka aktualizovaný Prehľad činností 
výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry vyplnený aj v časti 7. prehľadu v súlade 
s nasledujúcou kapitolou 4.5 tejto metodiky za účelom preukázania pravidla 20%. 

V prípade, že prijímateľ/partner už počas monitorovania, t.j. v priebehu vykazovaného obdobia 
identifikuje výkon hospodárskych činností, je povinný bezodkladne postupovať v súlade s nasledujúcou 
kapitolou 4.5 tejto metodiky a preukázať dodržanie pravidla 20%. 

4.5 Preukazovanie vedľajšieho charakteru hospodárskych činností 

Tak ako bolo uvedené v úvode kapitoly 4 tejto metodiky, prijímateľ/partner počas rozhodného obdobia 
preukazuje charakter činností príslušného subjektu s cieľom overiť podmienky deklarované v konaní 
o žiadosti aj vo fáze implementácie projektu. Za týmto účelom postupom podľa kapitoly 4.3 tejto 
metodiky stanoví príslušný subjekt, vo vzťahu ku ktorému monitoruje charakter činností.  

Pokiaľ sa v rámci monitorovania v konkrétnom vykazovanom období na úrovni príslušného subjektu 
identifikujú aj činnosti hospodárskeho charakteru, prijímateľ/partner už nebude schopný preukázať 
čisto nehospodársky charakter činností postupom výlučne podľa kapitoly 4.4 tejto metodiky, ale je 
povinný preukázať podiel hospodárskych činností na celkovej ročnej kapacite príslušného subjektu 
postupom podľa tejto kapitoly.  

Za vyššie uvedeným účelom prijímateľ/partner identifikuje všetky hospodárske činnosti a vyplní 
príslušnú časť formuláru Prehľad činností výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry 
týkajúcu sa kapacity príslušného subjektu využívanej na hospodárske činnosti spôsobom popísaným 
nižšie. Prijímateľ/partner zároveň za účelom preukázania kapacity príslušného subjektu, ako aj za 
účelom preukázania nehospodárskeho charakteru činností vo zvyšnom rozsahu, predloží všetky 
relevantné dokumenty, vrátane výkazov, tak ako sú popísané v predchádzajúcej kapitole tejto 
metodiky, resp. tak ako sú popísané priamo vo formulári Prehľad činností výskumnej organizácie 
alebo výskumnej infraštruktúry. Vzor prehľadu je neoddeliteľnou súčasťou tejto metodiky.   

4.5.1 Výpočet kapacity hospodárskej činnosti – základné metódy 

Pre účely výpočtu podielu hospodárskej činnosti na celkovej kapacite príslušného subjektu 
prijímateľ/partner v rámci OP VaI povinne využije niektorý z nasledujúcich spôsobov výpočtu: 

1. kapacita podľa nákladov hospodárskej činnosti (nákladová metóda), 
2. kapacita podľa podielu výnosov z hospodárskej činnosti (výnosová metóda), 
3. kapacita podľa času využitia zdrojov pre hospodársku činnosti (časová metóda), 
4. kapacita s využitím inej metódy alebo kombináciou metód (iná metóda). 

Prijímateľ/partner je povinný zvoliť si tú z vyššie uvedených metód výpočtu celkovej ročnej kapacity 
stanoveného príslušného subjektu, ktorá zodpovedá typu výkazu, prostredníctvom ktorého 
monitoruje charakter činností podľa kapitoly 4.4.2 tejto metodiky. Prijímateľ/partner je povinný 
využívať zvolenú metódu výpočtu celkovej ročnej kapacity po celé rozhodné obdobie, s výnimkou 
prípadov, kedy využitie pôvodnej metódy nie je z objektívnych dôvodov možné, alebo kedy využitie 
inej metódy výpočtu celkovej ročnej kapacity požaduje poskytovateľ. 
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Prijímateľ/partner je povinný v prípade požiadavky poskytovateľa, EK alebo v prípade požiadavky zo 
strany kontrolných a auditných orgánov kedykoľvek preukázať, že ním zvolená metóda je dostatočná 
pre účely posúdenia splnenia kritérií bodu 20 Rámca. 

4.5.1.1 Výpočet kapacity s využitím nákladovej metódy 

Podiel hospodárskych činností na celkovej ročnej kapacite je v rámci nákladovej metódy možné 
stanoviť prostredníctvom podielu prevádzkových nákladov na hospodárske činnosti na celkových 
upravených neinvestičných nákladoch43 príslušného subjektu vo vykazovanom období. 

Prijímateľ/partner stanoví náklady na hospodárske činnosti a celkové prevádzkové náklady pre 
príslušný subjekt v súlade so zákonom o účtovníctve, s využitím údajov z výkazu ziskov a strát 
príslušného subjektu, príp. príslušnej analytickej účtovnej evidencie vedenej aj v súlade s požiadavkami 
kapitoly 4.4.2 bod 2 tejto metodiky. 

V prípade, že príslušný subjekt tvorí hospodárske/nákladové stredisko alebo viacero 
hospodárskych/nákladových stredísk, je potrebné využiť náklady za všetky relevantné 
hospodárske/nákladové strediská. 

4.5.1.2 Výpočet kapacity s využitím výnosovej metódy 

Podiel hospodárskych činností na celkovej ročnej kapacite je v rámci výnosovej metódy možné stanoviť 
prostredníctvom podielu výnosov z hospodárskej činnosti na celkových prevádzkových nákladoch, 
príp. na celkových upravených neinvestičných výnosoch príslušného subjektu vo vykazovanom období. 

Prijímateľ/partner stanoví výnosy z hospodárskej činnosti a celkové upravené neinvestičné výnosy pre 
príslušný subjekt v súlade so zákonom o účtovníctve, s využitím údajov z výkazu ziskov a strát 
príslušného subjektu, príp. z príslušnej analytickej účtovnej evidencie v súlade s požiadavkami kapitoly 
4.4.2 bod 2 tejto metodiky. 

V prípade, že príslušný subjekt tvorí hospodárske stredisko alebo viacero hospodárskych stredísk, je 
potrebné využiť výnosy za všetky relevantné hospodárske strediská. 

4.5.1.3 Výpočet kapacity s využitím časovej metódy 

Pre účely časovej metódy prijímateľ/partner zohľadní časové využitie všetkých relevantných vstupov 
spadajúcich do vymedzenia príslušného subjektu. 

Pre účely OP VaI je možné využiť zjednodušený výpočet, kedy sú využité vstupy44 výslovne vymenované 
v bode 20 Rámca, ktoré sú relevantné pre príslušný subjekt, a to: 

a) zariadenia (prístroje), 

b) fixný kapitál (plochy), 

c) pracovníci. 

V prípade využitia časovej metódy sú relevantnými vstupmi tie, ktoré sú financované zo zdrojov OP VaI 
priamo vo vykazovanom období (predovšetkým písm. c) vyššie), ako aj tie, ktoré boli financované zo 
zdrojov OP VaI v kalendárnom roku predchádzajúcom vykazovanému obdobiu a sú súčasťou 
dlhodobého investičného majetku (pre písm. a) a b) vyššie)) vo vykazovanom období, za ktoré je 
preukazovaný vedľajší charakter hospodárskych činností v zmysle tejto kapitoly.  

                                                           
43  Úpravou sa rozumie zníženie celkových neinvestičných nákladov spravidla o odpisy z majetku zakúpeného 

z príspevku alebo účelového daru a tvorby fondov verejných vysokých škôl či verejnej výskumnej inštitúcie, 
ako i ďalších relevantných nákladov, ktoré nevyjadrujú kapacitu výkonu príslušného subjektu. 

44  Pre materiál a ostatné vstupy (napr. energie, služby a pod.) nie je možné využiť časovú metódu a z toho 
dôvodu sa zjednodušený výpočet nepoužije. Podiel hospodárskej činnosti týchto vstupov však spravidla 
zodpovedá podielu využitia prístrojov a pracovníkov. 
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Pri tejto metóde sa kapacita príslušného subjektu vypočíta na základe evidovaného času využitia 
jednotlivých vstupov na hospodárske a nehospodárske činnosti príslušného subjektu. Na postup 
evidovania času jednotlivých vstupov sa primerane použijú ustanovenia upravujúce jednotlivé typy 
výkazov v kapitole 4.4.2 bod 1 tejto metodiky. 

Pre jednotlivé skupiny vstupov je následne vypočítaná celková ročná kapacita s využitím váženého 
priemeru zohľadňujúceho vstupnú cenu vo forme odpisu26 alebo výšky nákladov jednotlivých vstupov 
vo vykazovanom období. 

Kapacita vstupov sa vypočíta nasledovným spôsobom: 

a) prístroje (zariadenia) 

Prijímateľ/partner stanoví na základe údajov z prístrojového denníka pre každý39 sledovaný prístroj 
podiel hospodárskej činnosti na jeho celkovej využiteľnej kapacite45, príp. celkovej dobe využitia46 
a týmto podielom vynásobí ročný odpis26 daného sledovaného prístroja. Podiel hospodárskych činností 
sledovaných prístrojov následne bude stanovený ako podiel odpisov na hospodárskej činnosti na 
celkových odpisoch sledovaných prístrojov. 

b) fixný kapitál 

Je potrebné rozlišovať 2 základné spôsoby využitia plôch pre hospodárske činnosti, a to: 

1. prenájom priestorov tretím subjektom, 
2. využitie priestorov pre vlastnú hospodársku činnosť prijímateľa/partnera (napr. zmluvný 

výskum, výskumné služby podnikom). 

Uvedené spôsoby využitia musia byť zohľadnené pri výpočte podielu hospodárskej činnosti, ktoré sa 
evidujú pre jednotlivé plochy47. 

Prijímateľ/partner stanoví podiel hospodárskej činnosti plôch prenajímaných externým subjektom na 
základe údajov z výkazov sledovaných plôch. 

Pre plochy využívané pre vlastnú činnosť prijímateľa/partnera je možné stanoviť podiel hospodárskej 
činnosti plôch prostredníctvom podielu hospodárskych činností prístrojov a/alebo pracovníkov 
využívajúcich dané plochy. Alternatívne je možné podiel hospodárskej činnosti pre plochy využívané 
pre vlastnú činnosť prijímateľa/partnera stanoviť na základe podielu prevádzkových nákladov 
hospodárskej činnosti na celkových prevádzkových nákladoch príslušného subjektu podľa údajov 
z účtovníctva48. 

                                                           
45  Celková využiteľná kapacita prístroja predstavuje výkon prístroja vynásobeného príslušným využiteľným 

časovým fondom (využiteľný časový fond = počet pracovných dní očistený o prestoje prístroja, ktorý je 
vynásobený počtom hodín). Využiteľný časový fond musí zodpovedať stanovenému pracovnému času 
prijímateľa, musí zohľadňovať obvyklú dobu využitia prístroja, charakter práce na danom prístroji a celkovú 
dobu maximálnej životnosti prístroja. 

46  Celkovou dobou využitia sa rozumie súčet celkovej doby skutočného využitia prístroja pre hospodárske 
a nehospodárske činnosti vo vykazovanom období. 

47  Za sledované plochy sa spravidla nepovažujú plochy a miestnosti, v ktorých nie je alebo nemôže byť 
vykonávaná hospodárska alebo nehospodárska činnosť ako sú napr. chodby a schodištia, toalety, miestnosti 
pre upratovačky, výťahy a pod. Tieto plochy sú pre monitorovanie hospodárskej činnosti irelevantné, resp. 
podiel hospodárskej činnosti na týchto plochách spravidla zodpovedá podielu hospodárskej činnosti v rámci 
plôch priamo využívaných na výskumné a iné služby.  

48  Podiel sa môže stanoviť v závislosti na dostupnosti údajov na úrovni hospodárskeho/nákladového strediska 
(ktoré využíva dané plochy), na úrovni príslušného subjektu (pokiaľ využíva plochy viac hospodárskych 
stredísk a nie je možné jednoznačne priradiť). 
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Zisteným podielom hospodárskej činnosti prijímateľa/partnera vynásobí ročný odpis26 daných 
sledovaných plôch. Podiel hospodárskych činností sledovaných plôch bude stanovený ako podiel 
odpisov na hospodárskej činnosti na celkových odpisoch sledovaných plôch. 

c) pracovníci (mzdové náklady) 

Prijímateľ/partner stanoví na základe údajov z výkazu práce pre každého sledovaného pracovníka 
podiel hospodárskej činnosti na jeho celkovej využiteľnej kapacite49 a týmto podielom vynásobí ročné 
mzdové náklady daného pracovníka. Podiel hospodárskych činností pracovníkov bude stanovený ako 
podiel mzdových nákladov na hospodárskej činnosti na celkových mzdových nákladoch sledovaných 
pracovníkov príslušného subjektu. 

Alternatívne je možné stanoviť podiel hospodárskej činnosti pracovníkov na základe zdrojov krytia 
mzdových nákladov, a to ako podiel mzdových nákladov krytých z hospodárskej činnosti na celkových 
mzdových nákladoch50. 

Pre výpočet celkovej ročnej kapacity príslušného subjektu sa využije vážený priemer podielov 
hospodárskych činností jednotlivých čiastkových kapacít (prístroje, plochy, pracovníci). Váha pre podiel 
čiastkovej kapacity sa stanoví na základe výšky ročných odpisov26 (prístroje a plochy), resp. mzdových 
nákladov (pracovníci) vo vykazovanom období. 

Alternatívne sa celková ročná kapacita vypočíta ako podiel súčtov nákladov na hospodárske činnosti 
čiastkových kapacít (t. j. ročných odpisov26 a mzdových nákladov na hospodárskej činnosti) na súčte 
celkových nákladov na činnosti čiastkových kapacít (t. j. celkových ročných odpisov a celkových 
mzdových nákladov). 

Modelový príklad výpočtu ročnej kapacity je uvedený v prílohe tejto metodiky. 

4.5.1.4 Výpočet kapacity s využitím inej metódy 

Prijímateľ/partner môže pre stanovenie podielu hospodárskych činností na celkovej ročnej kapacite 
príslušného subjektu využiť aj inú metódu, ak bude dostatočná za účelom preukázania kvantitatívnych 
a kvalitatívnych kritérií stanovených v bode 20 Rámca. 

Za inú metódu sú považované akékoľvek metódy, ktoré sa odlišujú od metód uvedených v kapitole 
4.5.1.1 až 4.5.1.3 tejto metodiky. 

Prijímateľ/partner je povinný inú metódu popísať podrobným spôsobom s popisom dôvodov pre jej 
využitie a je povinný ju prerokovať s poskytovateľom za účelom uistenia o dostatočnosti overenia 
plnenia kritérií bodu 20 Rámca. Bez prerokovania nie je možné použiť inú metódu a prijímateľ/partner 
je povinný v tomto prípade použiť niektorú z metód uvedených v kapitole 4.5.1.1 až 4.5.1.3. tejto 
metodiky. 

4.5.2 Monitorovanie ročnej kapacity 

Prijímateľ/partner za účelom preukázania charakteru činností monitoruje činnosti postupom podľa 
kapitoly 4.4.2 tejto metodiky. Ustanovenia kapitoly 4.4.2 tejto metodiky sa v súlade s účelom tejto 
kapitoly použijú primerane aj na monitorovanie hospodárskych činností. Prijímateľ/partner teda 
využíva časovú alebo účtovnú metódu a v nadväznosti na uvedenú metódu vedie príslušný typ 
výkazu/výkazov, pričom v každom type výkazu je nevyhnutné jednoznačne identifikovať všetky 
vykonávané hospodárske činnosti prostredníctvom individuálneho identifikačného znaku.  

                                                           
49 Celková využiteľná kapacita pracovníka je daná celkovým počtom odpracovaných hodín pracovníka 

v pracovnom úväzku, ktorý spadá do prijímateľom zvolenej definície príslušného subjektu. 
50 V prípade využitia mzdových výdavkov je nevyhnutné zistiť, či v rámci hlavného (nehospodárskeho) 

pracovného pomeru pracovníci nevykonávajú žiadne hospodárske činnosti. Prijímateľ môže túto skutočnosť 
preukázať najmä príslušnými vnútornými predpismi, popisom pracovných činností a pod. 
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Vzhľadom  na to, že prijímateľ a partner sú odlišné právne subjekty, ktoré môžu mať rôznu právnu 
formu, rôznu organizačnú štruktúru a rozdielne spôsoby evidencie hospodárskej činnosti, je 
umožnené, aby si partner samostatne zvolil niektorú z metód v súlade s kapitolou 4.5.1 tejto metodiky. 
Uvedeným nie je dotknutá možnosť prijímateľa stanoviť príslušný subjekt na úrovni projektu, t. j. 
vrátane partnerov a komplexne monitorovať a vykazovať kapacitu za celý príslušný subjekt v rámci 
spoločného výkazu. 

Pre úplnosť sa explicitne uvádza, že prijímateľ/partner je povinný v ostatnom rozsahu, t.j. u činností, 
ktoré vykazuje ako nehospodárske, preukázať ich nehospodársky charakter v súlade s príslušnými 
ustanoveniami kapitoly 4.4 tejto metodiky. 

4.5.3 Vykazovanie ročnej kapacity 

Prijímateľ/partner je povinný počas celého rozhodného obdobia monitorovať činnosti na úrovni 
príslušného subjektu prostredníctvom všetkých relevantných výkazov podľa kapitoly 4.4.2. Za týmto 
účelom prijímateľ/partner vypĺňa relevantné výkazy za príslušné vykazované obdobie. 
Prijímateľ/partner monitoruje každý kalendárny deň príslušného vykazovaného obdobia.  

Pokiaľ prijímateľ/partner vo vykazovanom období identifikoval aj hospodárske činnosti, je povinný 
predložiť poskytovateľovi výpočet podielu hospodárskej činnosti na celkovej ročnej kapacite 
príslušného subjektu za uplynulé vykazované obdobie najneskôr do 30.4. nasledujúceho 
kalendárneho roka. Výpočet celkovej kapacity podľa kapitoly 4.5.1 tejto metodiky prijímateľ/partner 
predkladá v rámci Prehľadu činností výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry v časti 7. 
prehľadu týkajúcej sa výpočtu kapacity. Prijímateľ/partner k prehľadu pripojí relevantné výkazy podľa 
kapitoly 4.5.2 tejto metodiky.  

Keďže prijímateľ/partner je povinný v prípade činností, ktoré v prehľade vykazuje ako 
nehospodárske, preukázať ich nehospodársky charakter v súlade s kapitolou 4.4 tejto metodiky, je 
povinný predložiť kompletne vyplnený prehľad, t.j. vypĺňa aj časť 6. prehľadu. V rozsahu, v akom boli 
počas vykazovaného obdobia vykonávané nehospodárske činnosti, pripojí ostatné relevantné 
dokumenty podľa kapitoly 4.4.1 tejto metodiky. Prijímateľ/partner je v súlade s usmernením 
v Prehľade činností výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry oprávnený ostatné 
relevantné dokumenty podľa kapitoly 4.4.1 tejto metodiky, týkajúce sa konkrétnej nehospodárskej 
činnosti presne označenej individuálnym identifikačným znakom, ktorých obsah sa v porovnaní 
s predchádzajúcim vykazovaným obdobím nezmenil, nahradiť čestným vyhlásením.   

V prípade partnerov predkladá každý partner projektu prostredníctvom prijímateľa samostatný 
formulár Prehľad činností výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry. Tak ako už bolo 
uvedené v predchádzajúcej kapitole, nie je dotknutá možnosť prijímateľa stanoviť príslušný subjekt na 
úrovni projektu, t. j. vrátane partnerov a komplexne monitorovať a vykazovať kapacitu za celý príslušný 
subjekt v rámci spoločného výkazu za celý projekt, vrátane partnerov. 

4.6 Prekročenie limitu ročnej kapacity 

Vedľajšie využitie výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry na hospodársku činnosť 
nesmie presiahnuť 20 % ročnej kapacity príslušného subjektu, tak aby nedošlo k zmene 
nehospodárskej povahy financovania. Účelom monitorovania je overiť splnenie pravidla 20% na 
pravidelnej každoročnej báze.  

Pokiaľ v praxi dôjde k vyššiemu, než vedľajšiemu využívaniu podporenej infraštruktúry24 na 
hospodárske činnosti, prijímateľ/partner je povinný vrátiť zodpovedajúcu výšku nenávratného 
finančného príspevku.  

Vzhľadom na to, že neprekročenie limitu ročnej kapacity viac ako 20 % je podmienkou poskytnutia 
príspevku mimo režimu štátnej pomoci, nedodržanie pravidla 20% sa môže považovať za nesplnenie 
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podmienky poskytnutia príspevku, čo má za následok možné odstúpenie od zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku a vrátenie celej výšky nenávratného finančného príspevku.  

V súlade s nastavením konkrétnej výzvy však môže dôjsť aj k nasledovným postupom, a to 
v nadväznosti na posúdenie konkrétneho projektu zo strany poskytovateľa: 

V prípade nedodržania 20 % z celkovej ročnej kapacity príslušného subjektu vráti prijímateľ/partner 
sumu prislúchajúcu výške dotknutého výdavku, najmä hodnotu zariadenia/vybavenia, resp. 
technického zhodnotenia zariadenia/laboratória/priestoru (vynásobenú príslušnou mierou 
spolufinancovania prostriedkov EŠIF a ŠR) na účet štátnej pokladne, resp. príslušnej platobnej 
jednotky. Dotknutý výdavok, v súvislosti s ktorým došlo k prekročeniu kapacity príslušného subjektu, 
sa teda klasifikuje ako neoprávnený výdavok, ktorý v plnom rozsahu financuje prijímateľ/partner, 
a  ktorý teda de facto nie je podporený z verejných zdrojov v rámci OP VaI. 

Alternatívne prijímateľ/partner vráti sumu nenávratného finančného príspevku určenú 
prostredníctvom tzv. mechanizmu spätného vymáhania, v rámci ktorého sa určí suma, ktorá 
zodpovedá celému podielu verejného financovania pre podporu hospodárskej činnosti v dotknutom 
vykazovanom období25, tak ako je tento postup umožnený v zmysle príkladov Európskej komisie na 
platforme e-State aid WIKI5. V rámci mechanizmu spätného vymáhania sa výška nenávratného 
finančného príspevku, ktorá bola vyplatená prijímateľovi/partnerovi v rámci dotknutého projektu, 
rozdelí do jednotlivých rokov stanoveného rozhodného obdobia, a to na základe celkovej výšky ročných 
odpisov nadobudnutého dlhodobého investičného majetku. K takto určenej sume sa následne 
pripočíta úrok, ktorého výška v príslušnom roku, v ktorom došlo k prekročeniu kapacity príslušného 
subjektu, sa určí (podľa nariadenia Komisie č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva 
nariadenie Rady (EÚ) 2015/1589 stanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie, a nadväzne podľa Oznámenia Komisie o revízii spôsobu stanovenia 
referenčných a diskontných sadzieb (2008/C 14/02)), na základe základnej sadzby pre výpočet úrokov 
pre vymáhanie štátnej pomoc, tak ako je každoročne stanovená zo strany EK. Základná sadzba je 
zverejnená na webovom sídle koordinátora štátnej pomoci. 

Príklad výpočtu sumy nenávratného finančného príspevku na vrátenie sa nachádza v prílohe tejto 
metodiky. 

5 Podmienky v oblasti nepriamej pomoci v dôsledku činností 
výskumných organizácií alebo výskumných infraštruktúr 

Pokiaľ ide o riziko nepriamej pomoci, toto je v zmysle Rámca potrebné overovať, ak v rámci projektu 
alebo v súvislosti s projektom dochádza k spolupráci výskumnej organizácie alebo výskumnej 
infraštruktúry s podnikmi, ako aj v prípade výkonu hospodárskych činností výskumnej organizácie 
alebo výskumnej infraštruktúry vo forme zmluvného výskumu alebo výskumných služieb 
poskytovaných podnikom. Z uvedeného dôvodu sa metodika v tejto časti, týkajúcej sa nepriamej 
pomoci, aplikuje na projekty, pri ktorých bude priamo v rámci projektu alebo v súvislosti s projektom 
dochádzať k interakcii prijímateľa/partnera s podnikom/podnikmi, tak ako budú popísané nižšie.   

5.1 Dotknuté projekty 

Projekty dotknuté touto kapitolou sú projekty prijímateľov/partnerov v postavení výskumnej 
organizácie alebo výskumnej infraštruktúry, ktorým bola poskytnutá podpora z OP VaI mimo režimu 
štátnej pomoci, pri ktorých dochádza k efektívnej spolupráci alebo k inej spolupráci s podnikmi, ako aj  
projekty, pri ktorých dochádza k určitým zmluvným alebo faktickým odberateľsko-dodávateľským 
vzťahom s podnikmi, v ktorých je prijímateľ/partner v pozícii dodávateľa (najmä zmluvný výskum alebo 
výskumné služby).  

Vzhľadom na zameranie OP VaI a s ohľadom na vyššie uvedené ide o projekty, ktorých predmetom je:  
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 budovanie výskumnej infraštruktúry24, pokiaľ v súvislosti s projektom dochádza k výkonu 
hospodárskych činností (vrátane prenájmu majetku) alebo k efektívnej spolupráci s podnikmi, 

 realizácia nezávislého výskumu a vývoja, pokiaľ v rámci projektu dochádza k výkonu 
hospodárskych činností alebo k efektívnej spolupráci s podnikmi, 

 činnosť v oblasti transferu poznatkov, pokiaľ sa poskytuje vo vzťahu k podnikom, 

 iná činnosť, pri ktorej preukázateľne dochádza k interakcii s podnikmi, a ktorou môže byť 
prenesená výhoda z verejného financovania projektu na podnik. 

V prípade ostatných typov projektov (napr. projekty zahŕňajúce činnosti transferu poznatkov a 
projekty rozsiahleho šírenia výsledkov výskumu) sa pre úplnosť primerane overia niektoré relevantné 
podmienky.  

Skúmanie prípadnej existencie nepriamej štátnej pomoci sa vykonáva v prípade projektov, pri ktorých 
bude priamo v rámci projektu alebo v súvislosti s projektom dochádzať k interakcii 
prijímateľa/partnera s podnikom. V tomto kontexte je prijímateľ/partner povinný preukázať vzťah 
prijímateľ/partner vs. podnik, a to najmä z hľadiska dodržania určitej ekonomickej rovnováhy medzi 
týmito subjektmi, predovšetkým pokiaľ ide o podmienky zmluvného výskumu a podmienky realizácie 
výskumných služieb, tak ako sú definované v Rámci, v kap. 2.2.1. Výskum v mene podnikov (zmluvný 
výskum alebo výskumné služby). Taktiež je prijímateľ/partner povinný preukázať, že v prípade 
spolupráce s podnikmi sú dodržané pravidlá stanovené v Rámci v kap. 2.2.2. Spolupráca s podnikmi.  

Pri iných aktivitách potenciálne zahŕňajúcich nepriamu pomoc, pre ktoré v Rámci nie sú obsiahnuté 
bližšie pravidlá, sa uplatní zjednodušený postup. Pri prenájme majetku prijímateľa/partnera sa overí, 
či výška nájmu zodpovedá trhovým podmienkam. Pokiaľ ide o činnosti v rámci transferu poznatkov, 
tieto samé o sebe generujú povolený zisk, takže prijímateľ/partner bližšie preukáže charakter 
činností, ich súlad s Rámcom.  

Pre úplnosť je potrebné uviesť, že hospodárske činnosti na úrovni prijímateľa/partnera podporeného 
mimo režimu štátnej pomoci sú povolené len za dodržania pravidla 20 % (ďalej aj „povolená 
hospodárska činnosť“), tak ako je popísané v kapitole 3.3 tejto metodiky. Transfer poznatkov spĺňajúci 
podmienky Rámca je však nehospodárskou činnosťou.  

Prijímateľ/partner v rámci dotknutého projektu je povinný počas rozhodného obdobia4 každoročne 

skúmať prípadnú existenciu nepriamej štátnej pomoci z úrovne výskumnej organizácie alebo 

výskumnej infraštruktúry postupom podľa nasledujúcich častí tejto kapitoly. 

5.2 Rozhodné obdobie 

Rozhodné obdobie, počas ktorého je prijímateľ/partner povinný v rámci projektu alebo v súvislosti 
s projektom, ktorý bol podporený mimo režimu štátnej pomoci, na pravidelnej ročnej báze za každé 
uplynulé vykazované obdobie preukazovať neexistenciu nepriamej pomoci (z úrovne výskumnej 
organizácie alebo výskumnej infraštruktúry vo vzťahu k podniku), sa rovnako určí s ohľadom na 
predmet projektu a obdobie udržateľnosti projektu. Prijímateľ/partner určí rozhodné obdobie na 
overovanie neexistencie nepriamej pomoci na základe nasledovných princípov: 

Rozhodné obdobie začína kalendárnym rokom, v ktorom by prvý krát mohlo dôjsť k poskytnutiu 
nepriamej pomoci v rámci dotknutého projektu OP VaI alebo v súvislosti s ním. Analogicky končí 
kalendárnym rokom, v ktorom posledný krát mohlo dôjsť k poskytnutiu nepriamej pomoci zo strany 
výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry v rámci dotknutého projektu OP VaI alebo 
v súvislosti s ním.  

S ohľadom na vyššie uvedené sa rozhodné obdobie stanovuje nasledovne: 

1. V prípade projektov, predmetom ktorých je budovanie infraštruktúry24 (preplácanie výdavkov 
na stavebné práce a obstaranie dlhodobého majetku), rozhodné obdobie začína uvedením 
tejto infraštruktúry do prevádzky, t.j. najskôr po ukončení realizácie zodpovedajúcej hlavnej 



38 

aktivity (napr. uvedením prístroja do prevádzky), alebo až ukončením realizácie aktivít projektu 
ako celku (napr. uvedením laboratória do prevádzky)51. V prípade týchto projektov je ďalej 
rozhodné obdobie totožné s obdobím udržateľnosti, t.j. končí uplynutím obdobia udržateľnosti 
projektu.  
Opäť sa uvádza, že overenie neexistencie nepriamej pomoci je potrebné vykonávať, keď 
v súvislosti s projektom v rozhodnom období dochádza k výkonu povolených hospodárskych 
činností, a teda prijímateľ/partner vykazuje určité % kapacity využívanej na hospodárske 
činnosti pri dodržaní pravidla 20 % (t.j. zmluvný výskum a výskumné služby realizované 
prostredníctvom nadobudnutej infraštruktúry alebo prenájom nadobudnutej infraštruktúry). 
Overenie je tiež potrebné v prípade, ak v rozhodnom období dochádza k spolupráci s podnikmi 
(spoločne riešené výskumné úlohy za využitia nadobudnutej infraštruktúry).  

V ostatných prípadoch, kedy prijímateľ/partner na nadobudnutej infraštruktúre realizuje 
výlučne samostatný nezávislý výskum a vývoj alebo dochádza len k spolupráci 
prijímateľa/partnera a inej výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry, riziko 
nepriamej pomoci môže byť zanedbateľné. 

2. V rámci projektov, ktorých predmetom je realizácia aktivít nezahŕňajúcich nadobudnutie 
dlhodobého majetku, t.j. predmetom je výlučne realizácia výskumu a vývoja (predovšetkým 
preplácanie mzdových výdavkov pre výskumný personál), je rozhodné obdobie totožné s 
obdobím realizácie aktivít projektu.  
Overenie neexistencie nepriamej pomoci je potrebné vykonávať, ak v rámci projektu 
v rozhodnom období dochádzalo k výkonu povolených hospodárskych činností, t.j. 
prijímateľ/partner vykázal určité % kapacity personálu využívaného na hospodárske činnosti 
pri dodržaní pravidla 20 % (t.j. zmluvný výskum a výskumné služby realizované 
prostredníctvom financovaného personálu). Overenie je tiež potrebné v prípade, ak 
prostredníctvom financovaného výskumného personálu v rozhodnom období dochádza k 
spolupráci s podnikmi.  

Pokiaľ výskumný personál prijímateľa/partnera realizuje výlučne samostatný nezávislý výskum 
a vývoj alebo dochádza k spolupráci prijímateľa/partnera a inej výskumnej organizácie alebo 
výskumnej infraštruktúry, riziko nepriamej pomoci môže byť zanedbateľné. 

3. V prípade ďalších typov projektov sa vyššie uvedené pravidlá aplikujú primerane, a to 
s ohľadom na zameranie a ciele projektu, ako aj vzhľadom na účel overovania poskytovania 
pomoci mimo  režimu štátnej pomoci.  

Prijímateľ/partner je povinný v rámci dotknutého projektu alebo v súvislosti s dotknutým projektom 
preukazovať neexistenciu nepriamej pomoci počas rozhodného obdobia. Prijímateľ/partner za 
týmto účelom vykazuje každý kalendárny rok, ako vykazované obdobie, postupom bližšie popísaným 
v nasledujúcich častiach tejto kapitoly. Ustanovenie o účinnosti tejto metodiky, obsiahnuté v 
kapitole 1, tým nie je dotknuté. 

5.3 Preukazovanie plnenia podmienok v oblasti nepriamej pomoci  

1. V súlade s ustanoveniami bodu 25 a 26 Rámca je riziko nepriamej pomoci pri realizácii 
zmluvného výskumu alebo výskumných služieb zo strany výskumnej organizácie alebo výskumnej 
infraštruktúry  eliminované v prípade, keď je výskumnej organizácii alebo výskumnej infraštruktúre 
vyplatená primeraná odmena za jej služby, čo je najmä v prípade, ak splnená aspoň jedna z týchto 
podmienok: 

                                                           
51  Uvedené primerane platí aj v prípade kombinovaných projektov zahŕňajúcich následnú realizáciu výskumu. 
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a) výskumná organizácia alebo výskumná infraštruktúra poskytuje svoju výskumnú službu 
alebo zmluvný výskum za trhovú cenu52, alebo 

b) ak neexistuje trhová cena, výskumná organizácia alebo výskumná infraštruktúra poskytuje 
svoju výskumnú službu alebo zmluvný výskum za cenu, ktorá: 

- i. odráža celkové náklady služby a vo všeobecnosti zahŕňa maržu stanovenú podľa marží 
zvyčajne uplatňovaných podnikmi pôsobiacimi v odvetví príslušnej služby, alebo 

-  ii. je výsledkom rokovaní za podmienok trhového odstupu, keď sa výskumná organizácia 
alebo výskumná infraštruktúra ako poskytovateľ služby pri rokovaní usiluje o to, aby pri 
uzatvorení zmluvy dosiahla maximálny hospodársky prospech a pokryla aspoň svoje hraničné 
náklady. 

Ak si výskumná organizácia alebo výskumná infraštruktúra ponecháva vlastníctvo práv 
duševného vlastníctva alebo prístupové práva k právam duševného vlastníctva, môže byť ich 
trhová hodnota odpočítaná od ceny splatnej za príslušné služby. 

Za účelom overenia vyššie uvedených skutočností prijímateľ/partner predloží príslušnú zmluvu, pokiaľ 
bola uzavretá, ako aj/alebo ďalšie podklady preukazujúce primeranú cenu niektorým z vyššie 
požadovaných spôsobov.  

V prípade existencie trhovej ceny prijímateľ/partner napr. preukáže, že bol vybratý verejným 
obstarávaním, ak je podnik v pozícii obstarávateľa; preukáže, že bol vybratý v rámci obchodnej verejnej 
súťaže; predloží odkaz na obdobné zmluvy iných výskumných organizácií alebo výskumných 
infraštruktúr, ak sú zverejnené napr. v Centrálnom registri zmlúv alebo na ich webových sídlach; 
prípadne predloží odkaz na verejné obstarávanie obdobných služieb. Prijímateľ/partner môže predložiť 
aj znalecký posudok nezávislého znalca určujúci trhovú cenu. Cieľom je preukázať, že ceny zodpovedajú 
cenám v podmienkach voľnej hospodárskej súťaže medzi inými účastníkmi hospodárskej súťaže za 
porovnateľných okolností.  

V prípade, ak nemožno určiť a preukázať trhovú cenu, prijímateľ/partner predloží konkrétny výpočet 
celkových nákladov a preukáže zvyčajnú maržu. Za týmto účelom predloží komplexný súbor  informácií, 
údajov a skutočností, ktoré preukazujú a vysvetľujú spôsob tvorby cien v danom prípade, napr. 
prostredníctvom interných záznamov, výpočtov, účtovnej evidencie alebo iných dokladov 
preukazujúcich celkové náklady. Maržu je možné preukázať prostredníctvom predchádzajúcej praxe 
alebo predchádzajúcich zmluvných vzťahov prijímateľa/partnera alebo odkazmi na obdobné zmluvy 
iných výskumných organizácií alebo výskumných infraštruktúr, ak sú zverejnené napr. v Centrálnom 
registri zmlúv alebo na ich webových sídlach. Pokiaľ nie je možné preukázať vyššie uvedené 
skutočnosti, prijímateľ/partner môže tiež preukázať, že cena je výsledkom rokovaní za podmienok 
trhového odstupu, t.j. že ceny sú podobné cenám, aké by boli účtované v podmienkach voľnej 
hospodárskej súťaže medzi nezávislými podnikmi rokujúcimi za porovnateľných okolností na základe 
zásady trhového odstupu. Trhovým odstupom sa pritom podľa bodu 15 písm. f) Rámca rozumie 
situácia, keď sa podmienky transakcie medzi zmluvnými stranami nelíšia od tých, ktoré by boli 
stanovené medzi nezávislými podnikmi, a neobsahujú žiadny prvok kolúzie. Keďže podľa bodu 15 písm. 
f) Rámca sa za transakciu spĺňajúcu zásadu trhového odstupu považuje akákoľvek transakcia, ktorej 
predchádzal otvorený, transparentný a nediskriminačný postup. Trhový odstup je teda možné za 
každých okolností preukázať verejným obstarávaním.  

                                                           
52  Ak výskumná organizácia alebo výskumná infraštruktúra poskytuje konkrétnu výskumnú službu alebo 

vykonáva zmluvný výskum po prvýkrát, na skúšobnej báze a počas jasne vymedzeného časového obdobia, 
účtovaná cena môže byť považovaná za trhovú cenu, ak ide o jedinečnú výskumnú službu alebo zmluvný 
výskum a možno preukázať, že pre ne neexistuje žiadny trh. 
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2. V súlade s bodom 27 až 30 Rámca spolupráca s podnikmi nezahŕňa riziko nepriamej pomoci 
v nasledujúcich prípadoch: 

a) Ide o projekty efektívnej spolupráce v zmysle Rámca. Prijímateľ/partner v tomto prípade 
preukáže splnenie kritérií efektívnej spolupráce, tak ako sú definovaná v bode 15 písm. h) Rámca53. 

Za týmto účelom prijímateľ/partner predloží zmluvu o efektívnej spolupráci s potrebnými 
náležitosťami54, t.j. s presným vymedzením cieľa, rozsahu spolupráce, s vymedzením rozdelenia úloh 
na plnení cieľa, s popisom zdieľania rizík a výsledkov, s ustanoveniami ohľadne deľby nákladov, tak aby 
bolo zrejmé, ktorá strana a v akej miere znáša náklady. Nie je vylúčené, aby náklady znášala len jedna 
strana, avšak uvedené musí byť riadne zdôvodnené a pretavené do ustanovení zmluvy. Zmluva musí 
byť podpísaná pred začatím samotných aktivít, s výnimkou následnej úpravy s ohľadom na konkrétnu 
hodnotu práv duševného vlastníctva. Prijímateľ/partner musí tiež preukázať poslanie - plnenie úloh 
nezávislého výskumu zriaďovacou alebo zakladacou listinou, internými aktmi riadenia alebo inými 
vnútornými predpismi. Bude tiež vhodné predloženie podkladov k výskumu, aby prijímateľ/partner 
preukázal, že výskum bol realizovaný v nadväznosti na poslanie prijímateľa/partnera ako výskumnej 
organizácie alebo výskumnej infraštruktúry, a teda nebol realizovaný s ohľadom na potreby 
konkrétneho podniku/podnikov ako zmluvný výskum alebo zmluvné poskytovanie výskumných 
služieb. 

Zároveň prijímateľ/partner preukáže, že spĺňa aspoň jednu z podmienok podľa písm. b) nižšie55. V 
danom prípade musia byť teda kumulatívne splnené podmienky podľa písm. a) a písm. b). Ak, 
vychádzajúc zo zmluvy o efektívnej spolupráci, bude preukázané, že nedôjde k splneniu žiadnej z 
podmienok uvedených v písm. b), celková hodnota príspevku výskumných organizácií alebo 
výskumných infraštruktúr na projekt sa bude považovať za výhodu pre spolupracujúce podniky, na 
ktorú sa vzťahujú pravidlá štátnej pomoci. 

b)  v prípade ostatných projektov spolupráce realizovaných spoločne podnikom a výskumnou 
organizáciou alebo výskumnou infraštruktúrou je riziko nepriamej pomoci eliminované, ak je splnená 
aspoň jedna z týchto podmienok: 

- i. zúčastnený/spolupracujúci podnik znáša celkové náklady projektu56, alebo 

- ii. výsledky spolupráce, ktoré nevedú k vzniku práv duševného vlastníctva, sa môžu vo veľkom 
rozsahu rozširovať57 a akékoľvek práva duševného vlastníctva, ktoré sú výsledkom činností 
výskumných organizácií alebo výskumných infraštruktúr, sa im v plnej miere pridelia, alebo 

                                                           
53  Efektívna spolupráca predstavuje spoluprácu medzi najmenej dvoma nezávislými stranami, ktorej cieľom je 

výmena poznatkov alebo technológií alebo dosiahnutie spoločného cieľa založeného na deľbe práce, kde 
strany spoločne definujú rozsah projektu spolupráce, prispievajú k jeho realizácii a zdieľajú riziká i výsledky. 
Náklady projektu môže znášať v plnej výške jedna alebo viacero strán, čím sa ostatné strany odbremenia od 
jeho finančných rizík. 

54  Predložená zmluva o spolupráci sa bude posudzovať podľa jej obsahu. Takouto zmluvou preto môže byť aj 
zmluva o partnerstve, pokiaľ obsahuje potrebné náležitosti. 

55   Vzhľadom na definíciu efektívnej spolupráce možno predpokladať, že bude preukázané splnenie podmienky 
podľa bodu iii. 

56  Pri projektoch zameraných na realizáciu výskumu (preplácanie mzdových výdavkov výskumných pracovníkov) 
je táto možnosť len hypotetická. 

57  Rozsiahle šírenie výsledkov výskumu na nevýlučnom a nediskriminačnom základe znamená napríklad šírenie 
prostredníctvom výuky, databáz s voľným prístupom, verejne prístupných publikácií alebo slobodného 
softvéru. Prijímateľ/partner preukáže zverejnenie výsledkov výskumu niektorým z vyššie uvedených 
spôsobov predložením informácií o výučbe, predložením databáz, publikácií alebo softvéru. Podmienkou 
rozsiahleho šírenia výsledkov výskumu ako nehospodárskej činnosti je, že prijímateľom/partnerom zvolený 
nástoj šírenia výsledkov výskumu nesmie obsahovať reklamné informácie. Napr. v prípade prístupu 
k výsledkom cez webovú stránku táto nesmie obsahovať reklamné informácie, ktoré sa zvyčajne považujú za 
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- iii. akékoľvek práva duševného vlastníctva vyplývajúce z projektu, ako aj príslušné prístupové 
práva sú pridelené rôznym spolupracujúcim partnerom spôsobom, ktorý primerane odráža 
ich pracovné balíky, príspevky a príslušné záujmy, alebo 

- iv. výskumná organizácia alebo výskumná infraštruktúra dostane za práva duševného 
vlastníctva, ktoré sú výsledkom jej činností a sú prevedené na spolupracujúci podnik alebo 
ku ktorým získal podnik prístupové práva, kompenzáciu zodpovedajúcu trhovej cene. Od 
uvedenej kompenzácie sa môže odpočítať absolútna výška hodnoty akéhokoľvek finančného 
alebo nefinančného príspevku podniku na náklady spojené s činnosťami výskumnej 
organizácie alebo výskumnej infraštruktúry, ktorých výsledkom boli príslušné práva 
duševného vlastníctva. 

Prijatá kompenzácia podľa bodu iv. pritom zodpovedá trhovej cene, ak príslušným výskumným 
organizáciám alebo výskumným infraštruktúram umožní v plnej miere využívať hospodársky prospech 
z uvedených práv. Uvedené nastáva v prípade, keď je splnená jedna z týchto podmienok: 

 výška kompenzácie bola stanovená prostredníctvom otvoreného, transparentného a 
nediskriminačného konkurenčného postupu predaja, alebo 

 nezávislým odborným ocenením sa potvrdí, že výška kompenzácie prinajmenšom zodpovedá 
trhovej cene, alebo 

 výskumná organizácia alebo výskumná infraštruktúra môže ako predávajúci preukázať, že 
kompenzáciu fakticky dohodla za podmienok trhového odstupu tak, aby pri uzatvorení zmluvy 
dosiahla maximálny hospodársky prospech, s prihliadnutím na svoje štatutárne ciele, alebo 

 v prípadoch, keď sa v dohode o spolupráci spolupracujúcemu podniku poskytuje právo prvého 
odmietnutia, pokiaľ ide o práva duševného vlastníctva vytvorené spolupracujúcimi 
výskumnými organizáciami alebo výskumnými infraštruktúrami, a výskumné organizácie alebo 
výskumné infraštruktúry majú recipročné právo vyžiadať si od tretích strán ekonomicky 
výhodnejšie ponuky, takže spolupracujúci podnik je nútený svoju ponuku zodpovedajúcim 
spôsobom upraviť. 

Za účelom preukázania vyššie popísaných podmienok spolupráce prijímateľ/partner predloží zmluvu 
o spolupráci s potrebnými náležitosťami, t.j. zmluvu preukazujúcu niektorú z vyššie uvedených 
podmienok, pokiaľ bola uzavretá, ako aj/alebo ďalšie potrebné podklady preukazujúce splnenie 
niektorej z podmienok podľa písm. b) bodu i. až iv., ako sú, napr. výpočty preukazujúce celkové alebo 
očakávané náklady podniku v súvislosti s projektom, doklady preukazujúce rozsiahle šírenie výsledkov 
alebo zmluvy obsahujúce relevantnú úpravu práv duševného vlastníctva.  

Čo sa týka stanovenia primeranej odplaty za práva duševného vlastníctva podľa písm. b) bodu iv., 
prijímateľ/partner predloží  podklady preukazujúce trhovú cenu, ako napr. zmluvu, ktorá je výsledkom 
verejného obstarávania, znalecký posudok nezávislého znalca, výpočty a iné podklady preukazujúce, 
že cena je výsledkom rokovaní za podmienok trhového odstupu, t. j. že ceny sú podobné cenám, aké 
by boli účtované v podmienkach voľnej hospodárskej súťaže medzi nezávislými podnikmi rokujúcimi za 
porovnateľných okolností na základe zásady trhového odstupu. Trhovým odstupom sa pritom podľa 
bodu 15 písm. f) Rámca rozumie situácia, keď sa podmienky transakcie medzi zmluvnými stranami 
nelíšia od tých, ktoré by boli stanovené medzi nezávislými podnikmi, a neobsahujú žiadny prvok 
kolúzie. Keďže podľa bodu 15 písm. f) Rámca sa za transakciu spĺňajúcu zásadu trhového odstupu 
považuje akákoľvek transakcia, ktorej predchádzal otvorený, transparentný a nediskriminačný postup. 
Trhový odstup je teda možné za každých okolností preukázať verejným obstarávaním.  

                                                           
hospodárske činnosti. Webová stránka sa nebude používať na propagáciu jedného alebo viacerých 
komerčných produktov v porovnaní s inými komerčnými produktmi. Musí poskytovať informácie neutrálnym 
spôsobom. 
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Prijímateľ/partner môže preukázať, že ustanovenia príslušnej zmluvy obsahujú právo požadovať od 
podniku úpravu odplaty za práva duševného vlastníctva. 

Ak vychádzajúc zo zmluvy o spolupráci bude preukázané, že nedôjde k splneniu žiadnej z podmienok 
uvedených v písm. b), celková hodnota príspevku výskumných organizácií alebo výskumných 
infraštruktúr na projekt sa bude považovať za výhodu pre spolupracujúce podniky, na ktorú sa vzťahujú 
pravidlá štátnej pomoci. 

3. V prípade prenájmu infraštruktúry/časti infraštruktúry24 prijímateľ/partner predloží 
nájomnú zmluvu a preukáže primeranú výšku nájmu postupom obdobným postupu v bode 1. tejto 
kapitoly.  

4. Pri aktivitách v oblasti transferu poznatkov58 alebo iných činnostiach, pri ktorých dochádza 
k interakcii s podnikmi, a pri ktorých môže byť prenesená výhoda, musia byť konzultačné, poradenské, 
odborné, výskumné a iné služby výskumnou organizáciou alebo výskumnou infraštruktúrou 
poskytované za trhovú cenu. Prijímateľ/partner predloží príslušnú zmluvu, ak bola uzavretá, ako 
aj/alebo  preukáže primeranú výšku odplaty postupom obdobným postupu v bode 1. tejto kapitoly. 

Pre úplnosť sa uvádza, že za spoluprácu s tretími subjektmi v postavení podnikov sa nepovažuje 
poradenstvo pri zriadení spin-off spoločností s výlučnou majetkovou účasťou prijímateľa/partnera, 
pokiaľ ide o jednu z foriem, akou prijímateľ/partner prenáša vlastné poznatky z nezávislého výskumu 
alebo efektívnej spolupráce do praxe, pričom je zachovaný interný charakter týchto činností. Uvedené 
prijímateľ/partner preukáže predložením zriaďovacej alebo zakladacej listiny, interných aktov riadenia 
alebo iných vnútorných predpisov, podkladov k východiskám výskumu, jeho cieľom, očakávaným 
výsledkom, v rámci ktorého dochádza k transferu poznatkov, pričom tento musí preukázať, že výskum 
bol realizovaný v nadväznosti na poslanie prijímateľa/partnera ako výskumnej organizácie alebo 
výskumnej infraštruktúry. S cieľom preukázať interný charakter musí byť v zakladateľskej listine spin-
off spoločnosti zakázaný vstup súkromného kapitálu.  

Pokiaľ v rámci dotknutého projektu alebo v súvislosti s dotknutým projektom počas rozhodného 
obdobia existuje riziko nepriamej pomoci (viď kapitoly 5.1 a 5.2 tejto metodiky), prijímateľ/partner je 
povinný preukázať splnenie relevantných podmienok podľa predchádzajúcej kapitoly 5.3 tejto 
metodiky, ktorými sa zabezpečí, že z úrovne výskumnej organizácie lebo výskumnej infraštruktúry 
nedochádza k prenosu výhody na podnik.  

Za vyššie uvedeným účelom prijímateľ/partner vyplní príslušnú časť formuláru Prehľad overenia 
nepriamej pomoci a zároveň predloží relevantné dokumenty, tak ako sú popísané v tejto kapitole. 

5.4 Vykazovanie plnenia podmienok v oblasti nepriamej pomoci 

Prijímateľ/partner je povinný po uplynutí vykazovaného obdobia predložiť kompletne vyplnený 
formulár Prehľad overenia nepriamej pomoci, spolu s ostatnými dokumentmi podľa prechádzajúcej 
kapitoly (ďalej aj ako „prehľad“). Vzor prehľadu je neoddeliteľnou súčasťou tejto metodiky.  

                                                           
58 Transfer poznatkov je v 15 písm. v) Rámca definovaný ako postup, ktorého cieľom je získavanie, 

zhromažďovanie a zdieľanie explicitných a implicitných poznatkov vrátane zručností a kompetencií v 
hospodárskych aj nehospodárskych činnostiach, ako sú spolupráca pri výskume, poradenstvo, poskytovanie 
licencií, zakladanie spoločností typu spin-off, publikovanie a mobilita výskumných pracovníkov a ďalšieho 
personálu zapojeného do týchto činností. Okrem vedeckých a technických poznatkov zahŕňa aj iné druhy 
poznatkov, napr. poznatky týkajúce sa používania noriem a predpisov, v ktorých sú obsiahnuté, a poznatky o 
prostredí zastupujúcom skutočné prevádzkové podmienky a o metódach organizačnej inovácie, ako aj 
riadenie poznatkov v súvislosti s určovaním, získavaním, zabezpečením, ochranou a využívaním nehmotných 
aktív. Činnosti v rámci transferu poznatkov môžu byť vykonávané výskumnou organizáciou alebo výskumnou 
infraštruktúrou (vrátane ich oddelení alebo pobočiek), alebo spoločne s ďalšími takýmito subjektmi, prípadne 
aj v ich mene.  
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Prijímateľ/partner je v súlade s usmernením v prehľade oprávnený ostatné dokumenty podľa kapitoly 
5.3 tejto metodiky, týkajúce sa konkrétnej interakcie prijímateľa/partnera s podnikom, ku ktorej 
dochádza v rámci vykazovanej činnosti, ktorých obsah sa v porovnaní s predchádzajúcim vykazovaným 
obdobím nezmenil, nahradiť čestným vyhlásením.   

Prijímateľ/partner je povinný poskytovateľovi preukázať neexistenciu nepriamej pomoci za príslušný 
kalendárny rok najneskôr do 31.1., resp. do 30.4. kalendárneho roka nasledujúceho po vykazovanom 
období, a to v nadväznosti na dátum, v ktorom predkladá Prehľad činností výskumnej organizácie 
alebo výskumnej infraštruktúry v súvislosti s preukazovaním charakteru činností výskumnej 
organizácie alebo výskumnej infraštruktúry podľa kapitoly 4 tejto metodiky.  

V prípade viacerých partnerov predkladá každý partner projektu prostredníctvom prijímateľa 
samostatný prehľad.  

Poskytovateľ v prípade potreby vyzve prijímateľa/partnera na odstránenie nedostatkov prehľadu.  

Pokiaľ predložený prehľad neposkytuje dostatočné uistenie o neexistencii nepriamej pomoci, pričom 
prijímateľ/partner ani na základe výzvy poskytovateľa neodstránil nedostatky prehľadu alebo 
nepredložil kompletný prehľad spolu s relevantnými dokumentmi, prijímateľ/partner je povinný 
ukončiť všetky právne vzťahy, v rámci ktorých je identifikované riziko nepriamej pomoci konkrétnemu 
podniku, prípadne tieto vzťahy zosúladiť s pravidlami štátnej pomoci59. V opačnom prípade sa výška 
štátnej pomoci určí podľa bodu 30 Rámca, a teda celková hodnota príspevku poskytnutého 
výskumným organizáciám a výskumným infraštruktúram sa bude považovať za výhodu, t. j. nepriamu 
štátnu pomoc pre dotknuté podniky. Nepriama štátna pomoc nesúladná s relevantnými pravidlami 
štátnej pomoci60 bude na úrovni podnikov neprípustná. 

V prípade, že prijímateľ/partner už počas vykazovaného obdobia sám identifikuje riziko nepriamej 
pomoci, je povinný postupovať v súlade s predchádzajúcim odsekom. 

6 Prílohy 

Príloha č. 1 Vzor Prístrojového denníka 

Príloha č. 2 Vzor Denníka plochy 

Príloha č. 3 Vzor Pracovného výkazu 

Príloha č. 4 Grafické znázornenie vymedzenia prijímateľa/partnera 

Príloha č. 5 Prehľad činností výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry   

Príloha č. 6 Grafické znázornenie pravidla 20 % 

Príloha č. 7 Príklady vymedzenia príslušného subjektu 

Príloha č. 8 Modelový príklad výpočtu ročnej kapacity 

Príloha č. 9 Príklad výpočtu sumy nenávratného finančného príspevku na vrátenie 

Príloha č. 10 Prehľad overenia nepriamej pomoci 

                                                           
59  S podmienkami Rámca alebo napr. s podmienkami nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o 

vyhlásení určitých  kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy alebo 
v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis 

60  S podmienkami nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých  kategórií pomoci 
za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy alebo v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 
1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na 
pomoc de minimis 
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