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Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku na podporu výskumných kapacít a kompetencií vo výskume 
a vývoji v rámci Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier 

v Bratislavskom kraji 
OPII-VA/DP/2021/10.1-01 

1. Formálne náležitosti 

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra (ďalej aj „OPII“) 

Prioritná os: 10 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji 

Investičná priorita: 1a) Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj 
excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií a podpora kompetenčných 
centier, najmä takýchto centier európskeho záujmu 

Špecifický cieľ: 10.1 Zvýšenie výskumnej aktivity Bratislavského kraja prostredníctvom 
revitalizácie a posilnenia výskumno-vzdelávacích, inovačných 
a podnikateľských kapacít výskumných inštitúcií v Bratislave 

Schéma štátnej pomoci: Nerelevantné 

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej aj „EFRR“) 

1.1. Poskytovateľ 

Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná 
infraštruktúra (ďalej len „SO“), pričom SO koná v rámci tejto výzvy 
prostredníctvom Výskumnej agentúry (ďalej aj „VA“)1 

Adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava (MŠVVaŠ SR) 
 Sliačska 1, 831 02 Bratislava (VA), IČO: 31819494 

konajúci v zastúpení 

Názov: Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako riadiaceho 
orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra  

Adresa: Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava  

1.2. Dĺžka trvania výzvy na predkladanie ŽoNFP 

Typ výzvy: otvorená 

Dátum vyhlásenia: 22. október 2021 

Dátum uzavretia: do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovej 
v tejto výzve, najneskôr však dňa 31. marca 2022, podľa toho, ktorá 
skutočnosť nastane skôr.  

                                                 
1 Výkon týchto činností VA realizuje v zmysle uzavretej Dohody o plnomocenstve na vykonávanie časti úloh sprostredkovateľského orgánu v 
rámci OPII č. 1279/2019 zo dňa 20. decembra 2019 v platnom znení. 
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1.3. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 5 700 000 EUR. 

K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade 
so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 
2014 – 2020 (ďalej len „Stratégia financovania EŠIF“)2. 

Poskytovateľ je v súlade s § 17 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku z európskych štrukturálnych 
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o príspevku z EŠIF“) oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania výzvy zmeniť indikatívnu výšku 
finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu formou usmernenia k výzve. 

Prípadná zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, vrátane 
zdôvodnenia tejto zmeny, bude zverejnená na webovom sídle www.opvai.sk 
a www.vyskumnaagentura.sk. 

1.4. Financovanie projektu 

Finančný príspevok bude žiadateľovi poskytnutý formou nenávratného finančného príspevku. 

Nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) sa poskytuje v súlade s platným Systémom 
finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, Európskeho námorného a rybárskeho 
fondu na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „Systém finančného riadenia“)3, na základe 
predložených účtovných dokladov, podpornej dokumentácie slúžiacej k preukázaniu vynaloženia 
oprávnených mzdových výdavkov a dokladov potvrdzujúcich úhradu skutočne vynaložených 
oprávnených mzdových výdavkov.  

Zdroje financovania projektu tvoria: Európsky fond regionálneho rozvoja, štátny rozpočet 
a spolufinancovanie zo strany prijímateľa4. 

Spolufinancovanie projektu predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu 
a poskytnutého NFP.  

Žiadateľ musí byť finančne spôsobilý na spolufinancovanie projektu, čo znamená, že má 
zabezpečené dostatočné vlastné alebo úverové zdroje minimálne vo výške rozdielu celkových 
oprávnených výdavkov projektu a NFP v zmysle intenzít príspevku uvedených nižšie. 

 

                                                 
2 https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/europske-strukturalne-investicne-

fondy/materialy/novy-podadresar/novy-podadresar-2.html 
3 https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/europske-strukturalne-investicne-
fondy/materialy/novy-podadresar/novy-podadresar.html  
4 Žiadateľ sa stáva prijímateľom od momentu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. 

http://www.opvai.sk/
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/europske-strukturalne-investicne-fondy/materialy/novy-podadresar/novy-podadresar-2.html
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/europske-strukturalne-investicne-fondy/materialy/novy-podadresar/novy-podadresar-2.html
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/europske-strukturalne-investicne-fondy/materialy/novy-podadresar/novy-podadresar.html
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/europske-strukturalne-investicne-fondy/materialy/novy-podadresar/novy-podadresar.html
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Intenzita príspevku v prípade žiadateľov, ktorí sú výskumnými inštitúciami5 a  v rámci projektu budú 
realizovať nezávislý výskum a vývoj6: 

1.5. Časový harmonogram konania o ŽoNFP 

Konanie o ŽoNFP sa začína, v súlade s § 19 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF, doručením ŽoNFP 
poskytovateľovi na základe vyhlásenej výzvy. Žiadateľ je o výsledku konania o predloženej ŽoNFP 
informovaný Rozhodnutím o schválení ŽoNFP, Rozhodnutím o neschválení ŽoNFP alebo Rozhodnutím 
o zastavení konania ŽoNFP podľa § 20 zákona o príspevku z EŠIF, resp. rozhodnutím o opravnom 
prostriedku alebo zmenou rozhodnutia o neschválení podľa § 21 zákona o príspevku z EŠIF. 
Schvaľovanie ŽoNFP prebieha systémom hodnotiacich kôl. Žiadateľ môže predložiť ŽoNFP kedykoľvek 
od vyhlásenia až do uzavretia výzvy. Schvaľovanie ŽoNFP bude vykonané priebežne, po uzavretí 
konkrétneho hodnotiaceho kola, v ktorom bola ŽoNFP predložená. 

Termíny uzavretia hodnotiacich kôl sú nasledovné: 

 termín uzavretia prvého kola: 7. január 2022, 

 termín uzavretia druhého kola: 31. marec 2022.  

Poskytovateľ si vyhradzuje právo počas trvania výzvy aktualizovať termíny uzavretia jednotlivých 
hodnotiacich kôl. Aktualizácia termínov uzavretia hodnotiacich kôl sa nepovažuje za zmenu výzvy. 

Postup schvaľovania ŽoNFP je bližšie špecifikovaný v Príručke pre žiadateľa v rámci kapitoly 4 
Schvaľovanie žiadostí o NFP, ktorá je prílohou č. 2 tejto výzvy. 

1.6. Miesto a spôsob podania ŽoNFP 

Žiadateľ vypracuje ŽoNFP výlučne prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ vyplnením 
elektronického formulára ŽoNFP, následne k nemu vo verejnej časti ITMS2014+ pripojí elektronické 

                                                 
5 Ide o organizácie, ktoré v zmysle kapitoly 2 Rámca pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie (2014/C 198/01), nie sú podnikmi, ani nimi 
v súvislosti s projektom nebudú. V prípade, že výskumná organizácia alebo infraštruktúra, nedodrží podmienky tohto oznámenia, nesie 
za svoje konanie plnú právnu zodpovednosť. 
6 Nezávislý výskum a vývoj realizujú organizácie venujúce sa výskumu a šíreniu poznatkov a výskumné infraštruktúry mimo schémy štátnej 
pomoci na podporu výskumu a vývoja. Poskytovanie služieb v oblasti výskumu a vývoja a výskum a vývoj vykonávaný v mene podnikov sa 
nepovažuje za nezávislý výskum a vývoj. 
7 Verejné výskumné inštitúcie riadiace sa podľa zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

Žiadateľ 

Maximálna 
intenzita 
príspevku 

v (%) 

Zdroje 
financovania 

v pomere EFRR / 
štátny rozpočet SR 

Minimálna výška 
spolufinancovania 

zo zdrojov Žiadateľa 
v (%) 

Štátny sektor + štátne vysoké 
školy vrátane právnických osôb 
vykonávajúcich výskum a vývoj 
zriadených štátnymi vysokými 

školami 

100 % 50 % / 50 % 0 % 

Verejné vysoké školy, vrátane 
právnických osôb vykonávajúcich 

výskum a vývoj zriadených 
verejnými vysokými školami + 
verejné výskumné inštitúcie7 

95 % 50 % / 45 % 5 % 
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verzie všetkých povinných príloh v súlade s inštrukciami uvedenými v tejto výzve a v kapitole 3.1 
Príručky pre žiadateľa, ktorá je prílohou č. 2 tejto výzvy. 

Žiadateľ je v zmysle § 19 ods. 4 zákona o príspevku z EŠIF povinný predložiť ŽoNFP riadne, včas 
a vo forme8 určenej poskytovateľom, pričom všetky tieto tri podmienky musia byť splnené súčasne. 
Osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa, ak je odlišná od štatutárneho orgánu, musí byť riadne 
splnomocnená na výkon úkonov viažucich sa ku konaniu o ŽoNFP (úradne overené plnomocenstvo). 

Žiadateľ predkladá ŽoNFP spolu s prílohami elektronicky prostredníctvom systému ITMS2014+ 
podaním do elektronickej schránky Výskumnej agentúry (priamo z prostredia ITMS2014+) zriadenej 
v rámci Ústredného portálu verejnej správy. 

Procesný postup predloženia ŽoNFP, vrátane postupu pre získanie prístupu do verejnej časti 
ITMS2014+ je definovaný v Príručke pre žiadateľa, v kapitole 2. Vypracovanie a predloženie ŽoNFP, 
ktorá je prílohou č. 2 tejto výzvy. 

V prípade, ak žiadateľ nepredloží ŽoNFP riadne, včas a v určenej forme v zmysle inštrukcií uvedených 
v Príručke pre žiadateľa, VA zastaví konanie o ŽoNFP. 

Ak vzniknú pochybnosti o splnení podmienok doručenia ŽoNFP riadne, včas a v určenej forme, bude 
VA postupovať v zmysle § 19 ods. 5 zákona o príspevku z EŠIF. 

1.7. Kontaktné údaje a spôsob komunikácie 

Kontaktné údaje: 
Výskumná agentúra9, 
Sliačska 1, 831 02  Bratislava,  
IČO: 31819494 

Informačné aktivity vo vzťahu k tejto výzve10 zverejní VA na webovom sídle. Odporúčame žiadateľom, 
aby priebežne sledovali webové sídlo www.opvai.sk a www.vyskumnaagentura.sk, kde budú v prípade 
potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou. 

1.8. Ďalšie formálne náležitosti 

Zameranie výzvy 

Zámerom výzvy je podporiť výskumno-vývojové aktivity vedeckých tímov univerzitných vedeckých 
parkov a výskumných centier, vzniknutých v rámci predošlého programového obdobia. Podporené 
budú aktivity realizované v súlade so stratégiou RIS3 Sk v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK, 
pričom podporiť bude možné prijímateľov z pomedzi niektorého z podporených projektov 
univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier OP Výskum a vývoj (kódy výziev:  
OPVaV-2012/4.2/08-RO a OPVaV-2013/4.2/09-RO). Podporené budú aj aktivity súvisiace s riešením 
pandémie COVID-19. 

2. Podmienky poskytnutia príspevku 

Forma preukázania ako aj spôsob overenia splnenia jednotlivých podmienok poskytnutia príspevku je 
uvedený v prílohe č. 2 (Príručka pre žiadateľa, kapitola 3 Podmienky poskytnutia príspevku). 

                                                 
8 Bližšie informácie sú uvedené v prílohe výzvy č. 2 Príručka pre žiadateľa, konkrétne časť 2.2 Podmienky doručenia ŽoNFP. 
9 V rámci procesu konania o ŽoNFP bude VA komunikáciu so žiadateľmi vykonávať elektronickými prostriedkami, a to prostredníctvom 
ITMS2014+ (v prípadoch, kde nie je nevyhnutná komunikácia v zmysle zákona o e-Governmente) alebo v zmysle zákona o e-Governmente. 
10 Napríklad informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov o NFP, prezentácie. 

http://www.opvai.sk/
http://www.vyskumnaagentura.sk/
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2.1. Oprávnenosť žiadateľa 

2.1.1 Podmienka oprávnenosti žiadateľa 

Oprávnenosť žiadateľa 

Oprávneným žiadateľom sú právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a), b) 
a c) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona 
č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších 
predpisov – konkrétne nasledovné subjekty: 

 štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a jej organizácie a právnické osoby 
uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy 

 sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie11 
 sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy a nimi založené 

právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj 

Zároveň platí, že žiadateľ musel byť prijímateľom v rámci niektorého z podporených projektov 
univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier OP Výskum a vývoj (kódy výziev:  
OPVaV-2012/4.2/08-RO a OPVaV-2013/4.2/09-RO)12. 

Platí všeobecné pravidlo, že jeden žiadateľ môže podať v rámci výzvy viac žiadostí o NFP, avšak 
s rôznym obsahovým zameraním.  

V rámci tejto výzvy sa neuplatňuje inštitút partnerstva. 

Ostatné podmienky 

Súčasne pre žiadateľa platí, že: 
 voči žiadateľovi nesmie byť vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nesmie 

byť v konkurze alebo v reštrukturalizácii, pričom táto podmienka sa nevzťahuje na subjekty 
podľa § 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

 voči žiadateľovi nesmie byť vedený výkon rozhodnutia v súlade s čl. 71 všeobecného 
nariadenia13; 

 žiadateľ, ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani 
osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní  o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení 
za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, 
za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania 
a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom 
obstarávaní a verejnej dražbe; 

 žiadateľ, ktorým je právnická osoba, nesmie mať právoplatným rozsudkom uložený trest 
zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu 
poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní 
podľa osobitného predpisu, pričom táto časť podmienky poskytnutia príspevku 
sa nevzťahuje na fyzické osoby a na právnické osoby v súlade s § 5 zákona č. 91/2016 Z. z. 
o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov; 

                                                 
11 Zákon o v.v.i. a Zákon  o SAV. Verejné výskumné inštitúcie ako nová právna forma v dôsledku transformácie štátnej rozpočtovej organizácie 
alebo štátnej príspevkovej organizácie v zmysle zákona o v.v.i.. 
12 V prípade SAV z dôvodu transformácie jednotlivých ústavov na verejné výskumné inštitúcie, je oprávneným žiadateľom aj ústav SAV (po 
transformácií organizácia v zmysle novely č. 347/2021 Z. z. podľa § 21aa ods. 1), ktorý sa podieľal na realizácií projektov prijímateľa SAV 
v rámci uvedených výziev. 
13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj 
vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) 
č. 1083/2006 v platnom znení. 
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 žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, 
ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP nie sú evidovaní v Systéme 
včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) ako vylúčené osoby alebo subjekty (v zmysle 
článku 135 a nasledujúcich nariadenia č. 2018/1046) 

https://ec.europa.eu/budget/edes/index_en.cfm. 

2.2. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu 

2.2.1 Podmienka, že hlavné aktivity projektu sú vo vecnom súlade s oprávnenými aktivitami 
OPII, doménou/ami inteligentnej špecializácie RIS3 SK a merateľnými ukazovateľmi OPII 

Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít OPII na realizáciu 
ktorých je zameraná táto výzva a v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú 
špecializáciu Slovenskej republiky (ďalej len „RIS3 SK“). 

V rámci špecifického cieľa 10.1 „Zvýšenie výskumnej aktivity Bratislavského kraja prostredníctvom 
revitalizácie a posilnenia výskumno-vzdelávacích, inovačných a podnikateľských kapacít výskumných 
inštitúcií v Bratislave“ je pre túto výzvu oprávnená hlavná aktivita definovaná OPII: Konsolidácia 
a optimalizácia výskumných, vzdelávacích a inovačných kapacít výskumných inštitúcií 
v Bratislave. 

Predložený projekt spĺňa podmienku oprávnenosti, ak sú kumulatívne splnené všetky nasledujúce 
podmienky: 

 Žiadateľ, ktorý je výskumná organizácia, v rámci projektu realizuje 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 (t. j. príspevok poskytovaný týmto organizáciám alebo infraštruktúram nemá 
charakter štátnej pomoci). Realizácia aktivít prebieha bez plánovaného priameho uplatnenia 
alebo použitia v praxi. Cieľom je šíriť poznatky, ktoré nie sú určené na komerčné využitie, ide 
o nehospodársku činnosť výskumnej organizácie. 

 plánovaný výskumný a/alebo vývojový výstup projektu nie je verejne známy, prípadne 
dostupný a žiadateľovi nie sú (po vynaložení maximálnej odbornej starostlivosti v rámci 
prípravy projektu) známe skutočnosti, ktoré by nasvedčovali tomu, že plánovaný výstup je 
verejne známy, prípadne dostupný a 

 výsledkom realizácie projektu musia byť konkrétne výstupy ako napr. laboratórny prototyp, 
technická výkresová dokumentácia, návrh nových postupov a/alebo oceniteľné práva (výrobno-
technické poznatky, know-how, výrobné a technologické postupy, priemyselné práva 
na výsledky tvorivej duševnej činnosti, priemyselné práva na označenia, autorské práva, 
receptúry), pričom výstupmi projektu nie je presiahnutá úroveň TRL 5 pripravenosti technológie 
pre trh. 
V prípade, že súčasťou ŽoNFP budú aj aktivity súvisiace s riešením pandémie COVID-19, 
žiadateľ to musí jednoznačne popísať v kapitole 7 formuláru ŽoNFP, vytvorením samostatnej 
aktivity zameranej na riešenie pandémie COVID-19. 

 Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade so Stratégiou výskumu a inovácií 
pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (ďalej len „RIS3 SK“), čo znamená, že 
v rámci projektu musí byť preukázané jeho obsahové prepojenie na: 

 minimálne jednu doménu inteligentnej špecializácie RIS3 SK: 
o Dopravné prostriedky pre 21. storočie; 
o Priemysel pre 21. storočie; 
o Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel; 
o Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie; 

https://ec.europa.eu/budget/edes/index_en.cfm
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o Zdravé potraviny a životné prostredie, 

 minimálne jednu produktovú líniu14 vybranej domény inteligentnej špecializácie RIS3 SK 
(Pri definovaní produktových línií je potrebné dodržať limit určenia maximálne 2 
znalostných oblastí15, ktoré budú predmetom procesu OH, pričom z tejto výzvy je 
vylúčená ako neoprávnená znalostná oblasť kreatívny priemysel). Kroky na definovanie 
produktových línií sú uvedené v prílohe ŽoNFP 1.07 Preukázanie príspevku projektu 
k RIS3 SK, 

 hlavné SK NACE v rámci danej produktovej línie RIS3 SK, alebo funkčnú väzbu a súčasne 
užívateľský, alebo odberateľský potenciál v rámci hlavných SK NACE produktovej línie 
niektorej z 5 domén inteligentnej špecializácie, 

 súbor politík RIS3 SK prostredníctvom minimálne jednej z nasledujúcich aktivít RIS3 SK: 
o 2.2.1: Rozvoj existujúcich univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier 

pri univerzitách a SAV vo väzbe na priority RIS3 SK; 
o 4.2.2: Posilnenie financovania excelentných verejných vysokých škôl najmä v oblasti 

technických a prírodných vied. 

Merateľné ukazovatele 

Výstupy/výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť realizáciou hlavných aktivít projektu, musia byť 
kvantifikované prostredníctvom merateľných ukazovateľov definovaných v dokumente „Zoznam 
merateľných ukazovateľov“, ktorý tvorí prílohu č. 3 výzvy. 

Zoznam povinných projektových merateľných ukazovateľov:  

 P0231 Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných  subjektoch/podnikoch 

 P0325 Počet podporených výskumných inštitúcií 

 Aspoň jeden z nasledovných ukazovateľov: 
 P0196 Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia16, 
 P0315 Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách 

slovenskej inštitúcie VaV17, 
 P0355 Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva. 
 PCV33 Počet subjektov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou 

COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov 

Povinné ako aj ďalšie nepovinné merateľné ukazovatele projektu pre túto výzvu sú definované 
v Zozname projektových merateľných ukazovateľov, vrátane ukazovateľov relevantných k HP 
a iných údajov v prílohe č. 3 tejto výzvy18. 

                                                 
14 Produktové línie pre každú z 5 domén inteligentnej špecializácie sú uvedené na webovom sídle: https://www.opvai.sk/ris3/dolezite-
dokumenty/. 
15 V prípade, že ŽoNFP bude zameraná na 2 znalostné oblasti, je potrebné v prílohe ŽoNFP č. 1.07 Preukázanie príspevku projektu k RIS3 SK 
uviesť, ktorá z týchto dvoch znalostných oblastí je nosnou/hlavnou. 
16 V prípade, že si žiadateľ vyberie nenulovú hodnotu pre MU P0196, je povinný vyplniť vo formulári ŽoNFP aj špecifické pole 16.2.1. 
17 V prípade, že si žiadateľ vyberie nenulovú hodnotu pre MU P0315, je povinný vyplniť vo formulári ŽoNFP aj špecifické pole 16.2.2. 
18 V priebehu implementácie projektu môže byť rozsah požadovaných údajov vo vzťahu k merateľným ukazovateľom poskytovateľom 
upravený (rozšírený, resp. zúžený) a poskytovanie týchto údajov bude prebiehať v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o poskytnutí 
NFP/uvedenými v rozhodnutí o schválení podľa § 19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. 

https://www.opvai.sk/ris3/dolezite-dokumenty/
https://www.opvai.sk/ris3/dolezite-dokumenty/
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2.2.2  Podmienka oprávnenosti z hľadiska súladu s HP 

Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, musí byť v súlade s horizontálnymi princípmi udržateľný rozvoj, 
podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia, ktoré sú definované v Partnerskej dohode na roky 
2014 – 2020 a v čl. 7 a 8 všeobecného nariadenia o EŠIF. 

2.3. Oprávnenosť miesta realizácie projektu 

2.3.1 Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom území 

Za oprávnené miesto realizácie projektu, v rámci špecifického cieľa 10.1 „Zvýšenie výskumnej 
aktivity Bratislavského kraja prostredníctvom revitalizácie a posilnenia výskumno-vzdelávacích, 
inovačných a podnikateľských kapacít výskumných inštitúcií v Bratislave“ sa považuje územie 
Bratislavského kraja (tzv. rozvinutejší región na úrovni NUTS III). 

Pre stanovenie oprávnenosti je rozhodujúce miesto realizácie projektu a nie sídlo žiadateľa, pričom 
žiadateľ je povinný uviesť čísla parciel všetkých miest realizácie VaV aktivít projektu v časti 6.A 
a 6.B formuláru ŽoNFP v rámci Poznámok k miestu realizácie. 

V prípade zahraničných výskumných pracovníkov vykonávajúcich VaV aktivity na projekte sa miesto 
výkonu práce nerovná miestu realizácie projektu. 

V prípade realizácie aktivít projektu mimo oprávnené územie bude možné využiť tzv. 15 % flexibilitu, 
ktorá umožňuje využiť maximálne 15 % z objemu rozpočtu projektu mimo oprávnené územie 
s pozitívnym efektom a prínosom pre oprávnené územie. V prípade operácie mimo oprávneného 
územia sa uplatňuje čl. 70 (2) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/201319, 
len na území SR subjektom so slovenským IČO - m. 

2.4. Kritériá pre výber projektov 

2.4.1 Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov 

Pre hodnotenie predložených ŽoNFP sa použijú Hodnotiace a výberové kritériá pre projekty 
výskumu a vývoja OPII – MŠVVaŠ SR, ktoré sú dostupné na webovom sídle20.  

Ide o hodnotiace kritériá platné pre projekty na podporu výskumno-vývojových kapacít, ktoré sú 
uvedené v hárku „4.5“ prílohy č. 1 daného dokumentu. Predkladaná ŽoNFP musí splniť kritériá 
pre výber projektov, prostredníctvom ktorých je posudzovaná kvalitatívna úroveň predloženého 
projektu. Metodika a spôsob overenia splnenia jednotlivých kritérií sú zhrnuté v hárku „Celkový 
prehľad HK pre DOP“ prílohy č. 1 daného dokumentu. 

V rámci hodnotiacich kritérií bude kladený dôraz, okrem iného aj na: 

 posúdenie aktuálnosti zvolenej výskumnej, resp. výskumno-vývojovej témy projektu 
s medzinárodnými trendmi prostredníctvom hodnotiaceho kritéria 1.4 Súlad projektu 
so zásadou výskumno-vývojovej excelentnosti (vysokej kvality obsahového zámeru 
projektu). 

Vzhľadom na charakter výzvy sa nebudú uplatňovať nasledovné hodnotiace kritériá: 

 4.4 Finančná situácia žiadateľa (z dôvodu, že v rámci tejto výzvy sú oprávnené iba subjekty, 
ktoré vzhľadom na svoju právnu formu nemôžu byť podniky v ťažkostiach). 

                                                 
19 Bližšie informácie v prípade realizácie aktivít projektu mimo oprávnené územie upravuje dokument Financovanie operácií mimo 
programového územia v rámci operačného programu OPII na stránke https://www.opvai.sk/media/83801/financovanie-
oper%C3%A1ci%C3%AD-mimo-programov%C3%A9ho-%C3%BAzemia_msvvas_sr.pdf. 
20 https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v_gescii_msvvassr/   

https://www.opvai.sk/media/83801/financovanie-oper%C3%A1ci%C3%AD-mimo-programov%C3%A9ho-%C3%BAzemia_msvvas_sr.pdf.
https://www.opvai.sk/media/83801/financovanie-oper%C3%A1ci%C3%AD-mimo-programov%C3%A9ho-%C3%BAzemia_msvvas_sr.pdf.
https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v_gescii_msvvassr/
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2.5. Splnenie podmienok ustanovených v osobitných predpisoch 

2.5.1 Podmienka týkajúca sa štátnej pomoci a vyplývajúca zo schém štátnej pomoci 

Oprávnené aktivity tak, ako sú stanovené touto výzvou, nie sú poskytovaním štátnej pomoci a teda 
vo vzťahu k oprávneným aktivitám sa neuplatňujú pravidlá štátnej pomoci. Ak žiadateľ/prijímateľ 
uvedené pravidlo poruší a nezachová striktne charakter svojho projektu, ktorý svojimi aktivitami 
nepredstavuje štátnu pomoc, nesie za svoje konanie plnú právnu zodpovednosť v súvislosti 
s porušením pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci. Žiadateľ/prijímateľ zároveň berie na vedomie, 
že rovnaké právne následky nastanú aj v prípade, ak v rámci jeho projektu dôjde k poskytnutiu, 
tzv. nepriamej štátnej pomoci alebo k poskytnutiu inej formy výhody, ktorá na základe Zmluvy 
o fungovaní EÚ znamená porušenie pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci. Žiadateľ/prijímateľ si je 
zároveň vedomý, že štátnou pomocou sa v tejto súvislosti rozumie každá pomoc v akejkoľvek forme, 
ktorú poskytuje na podnikanie alebo v súvislosti s ním poskytovateľ priamo alebo nepriamo 
z prostriedkov štátneho rozpočtu, zo svojho rozpočtu alebo z vlastných zdrojov podniku, pričom však 
nezáleží na právnej forme žiadateľa/prijímateľa a spôsobe jeho financovania. 

Organizácie venujúce sa výskumu a šíreniu poznatkov a výskumné infraštruktúry (ďalej aj 
„Nepodnikateľské výskumné inštitúcie“) v zmysle Rámca pre štátnu pomoc na výskum, vývoj 
a inovácie (2014/C 198/01)21 (ďalej aj „Rámec pre štátnu pomoc“) - realizujú výhradne nezávislý 
výskum a vývoj s cieľom rozšíriť poznatky a lepšie porozumieť daným témam. 

Podmienky, za ktorých sa na financovanie nevzťahuje schéma štátnej pomoci sú uvedené v čl. 2.1 
Rámca pre štátnu pomoc.  

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 tohto 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. Daný limit ako aj splnenie ďalších podmienok štátnej 
pomoci, si budú výskumné organizácie každoročne monitorovať prostredníctvom Metodiky 
preukazovania podmienok štátnej pomoci pre výskumné organizácie a výskumné infraštruktúry a jej 
prílohy zverejnenej na webovom sídle www.opvai.sk v časti Dokumenty/ Metodické dokumenty 
v gescii MŠVVaŠ SR. 

Ak žiadateľ nedodrží všetky podmienky poskytnutia príspevku vyplývajúce z Rámca pre štátnu 
pomoc, nesie za svoje konanie plnú právnu zodpovednosť. Žiadateľ zároveň berie na vedomie, 
že rovnaké právne následky nastanú aj v prípade, ak v rámci ním realizovaných hlavných aktivít 
dôjde k poskytnutiu, tzv. nepriamej štátnej pomoci alebo k poskytnutiu inej formy výhody, ktorá 
na základe Zmluvy o fungovaní EÚ a Rámca pre štátnu pomoc znamená porušenie pravidiel 
týkajúcich sa štátnej pomoci. 

                                                 
21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52014XC0627%2801%29     

http://www.opvai.sk/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52014XC0627%2801%29
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2.5.2 Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, vrátane 
štátneho príslušníka tretej krajiny žiadateľom 

Žiadateľ nesmie porušiť zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného 
predpisu (Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) počas obdobia 5 rokov predchádzajúcemu 
predloženiu ŽoNFP. 

2.6.  Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku 

2.6.1 Minimálna a maximálna výška NFP 

Minimálna výška NFP projektu je 1 000 000 EUR. 

Maximálna výška NFP projektu je 6 000 000 EUR. 

Vyššie uvedené limity pre minimálnu a maximálnu výšku projektu sa nesmú obchádzať umelým 
rozdeľovaním projektov do niekoľkých projektov s podobnými črtami, cieľmi alebo prijímateľmi. 

2.6.2 Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené a nárokovaná výška výdavkov 
je oprávnená na financovanie z OPII, aj z hľadiska časovej oprávnenosti výdavkov 

Oprávnenosť výdavkov z pohľadu OPII  

Oprávnenými výdavkami sú výdavky vynaložené v súvislosti s realizáciou projektu, pričom výdavky 
a ich úhrada musia byť v súlade so slovenským právnym poriadkom a právnym poriadkom EÚ. Každý 
výdavok musí spĺňať vecnú, časovú a územnú oprávnenosť. Oprávnenosť výdavkov deklarovaných 
v ŽoNFP sa určí na základe skutočne vynaložených, odôvodnených a riadne preukázaných 
mzdových výdavkov počas implementácie projektu. Na realizáciu aktivít projektu nie je možné 
požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci, na ktorú je poskytovaný NFP a ktorá 
by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov 
iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo 
zdrojov EÚ. 

V rámci výzvy sú oprávnené nasledovné skupiny výdavkov: 
• mzdové výdavky - celková cena práce (s výnimkou prémií a odmien), resp. odmeny za práce 

vykonané mimo pracovného pomeru odborného a pomocného personálu (výskumní/vývojoví 
pracovníci, vedúci výskumno-vývojovej skupiny, technickí pracovníci zamestnaní u príjemcu v 
rozsahu, v ktorom sa priamo podieľajú na projekte, vrátane špičkových zahraničných 
výskumníkov), administratívneho personálu a personálu zapojeného do riadenia aktivít 
projektu; 

• ostatné výdavky  - stanovené paušálnou sadzbou do výšky 40 % mzdových výdavkov v zmysle 
nariadenia 1303/2013, čl. 68b. Výška ostatných výdavkov sa vypočíta ku každej hlavnej aktivite 
z celkových oprávnených priamych výdavkov na zamestnancov s prislúchajúcou intenzitou 
príspevku. Žiadateľ nebude preukazovať a poskytovateľ nebude overovať jednotlivé ostatné 
výdavky, pričom žiadateľ pri obstarávaní postupuje v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a zákona o EŠIF.  Z paušálu na všetky ostatné výdavky okrem mzdových, nemôžu byť 
financované stavby alebo ich úpravy, dlhodobý (hmotný, nehmotný, finančný) majetok22, ani 
výdavky mimo časovej oprávnenosti uvedenej nižšie. Žiadateľ je povinný spotrebovať všetky 
poskytnuté finančné prostriedky z paušálnej sadzby na ostatné výdavky v súlade 

                                                 
22 Z prostriedkov paušálnej sadzby na ostatné výdavky nemôže byť financované ani technické zhodnotenie existujúceho majetku 
žiadateľa/partnera. 
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s podmienkou oprávnenosti výdavkov a časovej oprávnenosti výdavkov, t. j. do konca 
realizácie projektu.  

Oprávnenosť výdavkov bližšie špecifikuje príloha č. 4 výzvy „Zoznam oprávnených a neoprávnených 
výdavkov“. 

Časová oprávnenosť výdavkov 

Maximálna dĺžka realizácie projektu a zároveň najneskorší dátum na predloženie záverečnej ŽoP sú 
stanovené do 30.06.2023 v súlade s Príručkou oprávnenosti výdavkov OPII, 
https://www.opvai.sk/dokumenty/prirucky/. 

Všeobecné obdobie oprávnenosti výdavkov, t. j. začiatočný ako aj konečný dátum oprávnenosti 
výdavkov, kedy výdavok musí skutočne vzniknúť a byť uhradený prijímateľom je medzi 1. januárom 
2020 a 30. júnom 2023.  

Výdavky sú oprávnené, ak boli vynaložené a uhradené po dátume 1. január 2020, pričom výdavky 
vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti zmluvy23 o poskytnutí NFP boli financované z vlastných 
zdrojov prijímateľa.  

Oprávnenosť výdavkov pre projekty generujúce príjem 

V prípade operácií, na ktoré sa vzťahuje článok 61 všeobecného nariadenia, z  ktorých sa 
predpokladá, že budú vytvárať čistý príjem24 po ich dokončení počas referenčného obdobia25, 
ktorých celkové oprávnené výdavky pred zohľadnením čistých príjmov sú vyššie ako 1 000 000 Eur, 
sa potenciálny čistý príjem z projektu určí vopred prostredníctvom výpočtu finančnej medzery. 
Postup výpočtu finančnej medzery sa aplikuje prostredníctvom ex ante finančnej analýzy, ktorá 
tvorí prílohu formuláru ŽoNFP č. 1.02 Finančná analýza.   

2.6.3 Oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné 
prostredie 

Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, musí byť z hľadiska navrhovanej činnosti v súlade 
s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie 
stanovenými zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“).  

V prípade, ak v rámci navrhovanej činnosti došlo k zmene, zmena navrhovanej činnosti musí byť 
rovnako v súlade s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvu navrhovanej činnosti na životné 
prostredie stanovenými zákonom o posudzovaní vplyvov. Závery uvedené v záverečnom stanovisku, 
v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní a v rozhodnutí vydanom podľa § 19 ods. 1 zákona 
o posudzovaní  musia byť zohľadnené v povolení na realizáciu projektu, resp. v zmene takéhoto 
povolenia. Príspevok nie je možné poskytnúť na realizáciu projektu s nesúhlasným záverečným 
stanoviskom vydaným podľa zákona o posudzovaní.  

Je potrebné predložiť výstup z posudzovania vplyvov na životné prostredie, a to: 
a) platné záverečné stanovisko z posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti, resp. jej zmeny 

na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov (podpísané s vyznačením 
právoplatnosti), alebo 

b) právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní o tom, že navrhovaná činnosť, resp. 
zmena navrhovanej činnosti nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa 
zákona o posudzovaní vplyvov (podpísané s vyznačením právoplatnosti), alebo 

                                                 
23 Zmluva o NFP sa stáva účinnou dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. 
24 Čistý príjem predstavuje toky hotovosti, ktorú užívatelia platia priamo za tovary alebo služby zabezpečené v rámci operácie, ako napríklad 
náklady, ktoré priamo znášajú užívatelia za využívanie infraštruktúry, predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov, alebo platby za služby 
po odpočítaní všetkých prevádzkových nákladov. 
25 Referenčné obdobie sektora výskum a vývoj stanovené na 15-25 rokov.  

https://www.opvai.sk/dokumenty/prirucky/


 

12 

 

c) právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu podľa § 19 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov 
o tom, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné 
prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov (podpísané s vyznačením právoplatnosti), 
alebo 

d) stanovisko (vyjadrenie) príslušného orgánu o tom, že navrhovaná činnosť, resp. zmena 
navrhovanej činnosti nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona 
o posudzovaní vplyvov. 

3. Overovanie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie informácie k výzve 

Poskytovateľ v konaní o ŽoNFP overuje splnenie podmienok poskytnutia príspevku v súlade s touto 
výzvou a dokumentmi, na ktoré sa výzva odvoláva. Konanie o ŽoNFP prebieha v rámci nasledujúcich 
základných fáz: 

1. Administratívne overenie 
2. Odborné hodnotenie a výber 
3. Opravné prostriedky (nepovinná časť konania) 

Bližšie informácie o postupe poskytovateľa v rámci jednotlivých fáz konania sú dostupné v Príručke 
pre žiadateľa. 

O ŽoNFP môže byť v súlade so zákonom o príspevku z EŠIF rozhodnuté nasledovným spôsobom: 
1. vydaním Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP, 
2. vydaním Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP, 
3. vydaním Rozhodnutia o zastavení konania o žiadosti o NFP. 

Využitie zásobníka ŽoNFP v súlade s § 21 zákona o príspevku z EŠIF 

V rámci tejto výzvy poskytovateľ môže zmeniť právoplatné rozhodnutie o neschválení ŽoNFP 
a rozhodnúť o schválení ŽoNFP (tzv. zásobník projektov) za predpokladu, že budú splnené všetky 
nasledovné podmienky: 

 rozhodnutie o neschválení ŽoNFP bolo vydané len z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov určených vo výzve a dôvod neschválenia, ako aj informácia o možnosti zmeny  
rozhodnutia, boli explicitne uvedené v rozhodnutí o neschválení ŽoNFP26,  

 poskytovateľ disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami určenými na zabezpečenie 
financovania projektu, ktorý je predmetom ŽoNFP,  

 žiadateľ preukázateľne spĺňa PPP určené vo výzve – overenie splnenia PPP je predpokladom 
zmeny rozhodnutia o neschválení ŽoNFP,  

 žiadateľ so zmenou rozhodnutia súhlasí – nakoľko od vydania rozhodnutia mohol uplynúť dlhší 
čas a žiadateľ nemusí mať už záujem na schválení ŽoNFP, je podmienkou zmeny rozhodnutia 
aj súhlas žiadateľa so zmenou rozhodnutia. 

Využitie zásobníka projektov je na výlučnom rozhodnutí poskytovateľa a aj v prípade získania 
dodatočných finančných prostriedkov nie je poskytovateľ povinný zmeniť rozhodnutie podľa 
predchádzajúceho odseku a môže rozhodnúť o alokovaní dodatočných finančných prostriedkov 
na relevantné projekty iným spôsobom (napr. vyhlásiť novú výzvu).  

Poskytovateľ zverejní na webovom sídle www.opvai.sk a www.vyskumnaagentura.sk 
do 60 pracovných dní od skončenia rozhodovania o ŽoNFP Zoznam schválených žiadostí o NFP 
a Zoznam neschválených žiadostí o NFP v poradí určenom na základe aplikácie kritérií pre výber 
projektov. Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP obsahuje údaje v rozsahu podľa § 48 ods.1 
a ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF. 

                                                 

26 Dôvod neschválenia musí byť explicitne uvedený v rozhodnutí o neschválení, ktorého sa zmena týka a rozhodnutie o neschválení musí byť 
vydané výlučne z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov určených na výzvu. 

 

http://www.opvai.sk/
http://www.vyskumnaagentura.sk/
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Žiadateľ berie na vedomie, že zverejňované informácie, ktoré sú považované za osobné údaje, je 
poskytovateľ a CKO oprávnení zverejniť bez osobitného súhlasu žiadateľa v súlade s § 47 zákona 
o príspevku z EŠIF. 

Po schválení ŽoNFP zašle poskytovateľ písomný návrh na uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP 
žiadateľovi: 

a) ktorému rozhodnutie o schválení ŽoNFP nadobudlo právoplatnosť, 
b) ktorý poskytol súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP. 

Bližšie podrobnosti a procesný postup pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí NFP je uvedený v Príručke 
pre žiadateľa, v kapitole 5 Uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP. 

Podmienky poskytnutia príspevku, stanovené v tejto výzve, sú predmetom overovania v konaní 
o ŽoNFP a musia byť splnené bez ohľadu na skutočnosť, či ich úplné znenie je priamo uvedené v texte 
výzvy, alebo je uvádzané, resp. bližšie popísané v dokumente/dokumentoch, na ktoré sa táto výzva 
odvoláva. 

Relevantný spôsob financovania 

Spôsob financovania sa stanovuje v súlade s platným Systémom finančného riadenia, pričom sa v rámci 
tejto výzvy uplatňuje spôsob financovania prostredníctvom:  

- refundácie,  

- zálohových platieb,  

- kombinácia vyššie uvedených spôsobov financovania. 

Forma poskytovaného príspevku: nenávratný finančný príspevok 

4. Identifikácia synergických a komplementárnych účinkov 

Výzva nemá synergické a komplementárne účinky vo vzťahu k relevantným výzvam EŠIF a iným 
nástrojom podpory SR a EÚ. 

5. Zmena a zrušenie výzvy 

V nevyhnutných prípadoch, kedy nie je možné konať o ŽoNFP predložených na základe pôvodne 
vyhlásenej výzvy, alebo je zmena potrebná za účelom jej optimalizácie, resp. vhodnejšieho nastavenia, 
je poskytovateľ oprávnený za podmienok stanovených v zákone o príspevku z EŠIF výzvu zmeniť alebo 
zrušiť. 

Poskytovateľ je oprávnený vykonať zmeny formálnych náležitostí výzvy, ako aj jej príloh v súlade s § 17 
ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF, pričom tieto zmeny, vrátane zdôvodnenia ich vykonania, je povinný 
vo forme usmernenia k výzve zverejniť na webovom sídle www.opvai.sk 
a  www.vyskumnaagentura.sk. 

Poskytovateľ v prípade vykonania zmien formálnych náležitostí výzvy posudzuje ich dopad z hľadiska 
zachovania princípov transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a primeranosti. 

Poskytovateľ je oprávnený vykonať nasledovné zmeny formálnych náležitostí výzvy: 
a. názov poskytovateľa, ktorý výzvu vyhlasuje; 
b. dátum vyhlásenia výzvy; 
c. dátum uzavretia výzvy alebo skutočnosť, na ktorej základe sa výzva uzavrie; 
d. kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie s poskytovateľom; 
e. časový harmonogram konania o žiadosti vrátane lehoty na vydanie rozhodnutia v konaní 

o žiadosti; 
f. indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve; 
g. miesto podania žiadosti; 
h. ďalšie formálne náležitosti. 

http://www.opvai.sk/
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Poskytovateľ je oprávnený výzvu zmeniť do jej uzavretia, ak sa zmenou podstatným spôsobom 
nezmenia PPP určené vo výzve. Poskytovateľ umožní žiadateľom v primeranej lehote zmeniť ŽoNFP 
predložené do termínu zmeny výzvy, ak sa zmena výzvy týka aj ŽoNFP, ktoré boli predložené pred 
vykonaním zmeny. Poskytovateľ nie je oprávnený žiadať zmenu ŽoNFP, v prípade takých ŽoNFP, 
o ktorých už rozhodol. 

V prípade zmien, ktoré súvisia s predkladaním ŽoNFP prostredníctvom ITMS2014+ (napr. zmeny 
v technickom spôsobe vypĺňania jednotlivých častí žiadosti o NFP), Poskytovateľ nepovažuje takéto 
zmeny za zmenu výzvy a o relevantných technických postupoch bude žiadateľov priebežne informovať 
prostredníctvom webového sídla www.opvai.sk a www.vyskumnaagentura.sk. 

Ak dôjde k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku, Poskytovateľ výzvu zruší. ŽoNFP 
predložené do dátumu zrušenia výzvy, o ktorých poskytovateľ nerozhodol, vráti žiadateľom alebo 
o ŽoNFP rozhodne za predpokladu, že je možné rozhodnúť o ŽoNFP podľa podmienok poskytnutia 
príspevku platných ku dňu predloženia ŽoNFP. 

Pravidlá pre zmenu/zrušenie výzvy sa rovnako aplikujú na prípad zmien v dokumentoch, na ktoré 
sa výzva odvoláva a takéto zmeny majú vplyv na zmenu podmienok poskytnutia príspevku. 

Poskytovateľ zmenu výzvy realizuje prostredníctvom usmernenia k výzve, ktoré zverejní na webovom 
sídle www.opvai.sk a www.vyskumnaagentura.sk. V tomto usmernení, resp. informácii o zrušení výzvy 
Poskytovateľ jednoznačným, zrozumiteľným a jasným spôsobom zadefinuje rozsah zmien, resp. dôvod 
zrušenia. Zároveň predmetné zmeny vyznačí formou sledovania zmien. 

Poskytovateľ výzvu zruší prostredníctvom informácie o zrušení výzvy, ktorú zverejní na webovom sídle. 
Poskytovateľ v usmernení/informácii zároveň definuje, na aké ŽoNFP sa zmena vzťahuje, resp. 
či o ŽoNFP predložených do zrušenia výzvy rozhodne podľa podmienok platných ku dňu predloženia 
ŽoNFP alebo ich vráti žiadateľovi.  

Zmena výzvy, resp. zrušenie výzvy je účinné v súlade s informáciou uvedenou v usmernení/informácii 
o zrušení výzvy, najskôr však dňom zverejnenia na webovom sídle www.opvai.sk 
a www.vyskumnaagentura.sk. 

6. Prílohy výzvy 

 

1.  Žiadosť o NFP + Zoznam povinných príloh (záväzných formulárov) 

2.  Príručka pre žiadateľa + prílohy 

3.  Zoznam projektových merateľných ukazovateľov 

4.  Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov projektu  

5.  
Hodnotiace a výberové kritériá pre projekty výskumu a vývoja OPII – MŠVVaŠ SR: 

https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v_gescii_msvvassr/ 

6.  

Informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, resp. o príspevok , ktorá je 

zverejnená na webovom sídle http://www.olaf.vlada.gov.sk/system-vcasneho-odhalovania-
rizika-a-vylucenia-edes/  

 

http://www.opvai.sk/
http://www.opvai.sk/
http://www.opvai.sk/
http://www.vyskumnaagentura.sk/
http://www.olaf.vlada.gov.sk/system-vcasneho-odhalovania-rizika-a-vylucenia-edes/
http://www.olaf.vlada.gov.sk/system-vcasneho-odhalovania-rizika-a-vylucenia-edes/

