
 

 

Usmernenie č. 1 pre žiadateľov k výzve na predkladanie 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier 

v oblastiach špecializácie RIS3 SK 

 

Výskumná agentúra (VA) ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program 

Výskum a inovácie (OP VaI) vydáva 2. marca 2016 toto usmernenie pre žiadateľov 

v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom: OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01 

v súvislosti s nasledovnými zmenami: 

A. Príloha č. 1 Súpis výdavkov (Rozpočet) v rámci realizácie aktivít projektu, ktorý je 

prílohou formulára ŽoNFP č. 1.01 Výskumný zámer sa nahrádza aktualizovanou 

prílohou č. 1 Súpis výdavkov (Rozpočet) v rámci realizácie aktivít projektu, a to 

z dôvodu použitia nesprávnych vzorcov v jednotlivých riadkoch daného súboru. 

B. Z dôvodu preukázania, že subjekt (žiadateľ/partner) v rámci schémy štátnej 

pomoci nie je podnikom v ťažkosti, je zverejnená pomôcka na webovom sídle OP 

VaI pre výpočet podniku v ťažkostiach. 

C. Upravená/aktualizovaná bola Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný 

príspevok, kde boli doplnené prílohy a doplnený spôsob posudzovania 

vypočítaných hodnôt  v rámci súhrnného ukazovateľa hodnotenia firmy – 

súkromný sektor a v rámci finančnej analýzy žiadateľa o NFP - verejný sektor pre 

potreby žiadateľa/partnera. 

D. Na str. 4 formulára Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach 

špecializácie RIS3 SK je chybne uvedený názov posledného stĺpca „Výška 

spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa v %“. Názov správne znie „Výška 

spolufinancovania zo zdrojov príslušného partnera v %“, čo je zrejmé aj  zo znenia 

jednotlivých bodov týkajúcich sa zabezpečenia spolufinancovania vo Vyhlásení 

o partnerstve ako prílohe č. 1.04 Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, a to v 

časti čestné vyhlásenie partnera – výskumná organizácia. 

E. Nezisková organizácia preukazuje, že ide o neziskovú organizáciu výskumu 

a vývoja jedným z nasledovnými spôsobov: 

- v predmete činnosti má uvedené kľúčové slová/výrazy v zmysle: 

podpora/realizácie výskumu alebo výskumu a vývoja, podpora/realizácia 

vedeckého bádania, podpora vedeckej spolupráce s vysokými 

školami/univerzitami/výskumnými inštitúciami, prípadne iný predmet činnosti, 

ktorého význam bude v súlade s týmito kľúčovými výrazmi alebo 

- ku dňu predloženia žiadosti o NFP držiteľom osvedčenia o spôsobilosti 

vykonávať výskum a vývoj v zmysle § 26a zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii 

štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o 
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organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 

neskorších predpisov alebo 

- popíše realizáciu VaV aktivít v rámci časti 1 Výskumného zámeru – príloha 

ŽoNFP č. 1, 

 

F. V rámci uplatnenia čl. 70 EP a Rady EÚ č. 1303/2013 sú oprávnené výdavky 

stanovené nasledovne: 

1. V rámci BSK – personálne výdavky na výskumných pracovníkov (interní 

zamestnanci a dohoda) a spotreba (prevádzkové náklady – energie, 

spotrebný materiál). 

2. V iných členských krajinách EÚ – personálne výdavky na výskumných 

pracovníkov – expert/odborník (interní zamestnanci a dohoda) a cestovné 

náhrady (doprava, vedľajšie výdavky súvisiace s dopravou). 

V prípade, že daný expert bude vykonávať výskumné činnosti na základe 

dohody, budú tieto činnosti rovnako v rámci oprávneného územia resp. 

domovskej krajiny, avšak dohoda môže byť uzavretá len medzi daným 

expertom a žiadateľom/partnerom a nie domovskou organizáciu experta.  

G. V prípade, že žiadateľ/partner si zabezpečí zahraničného experta/odborníka 

formou služby (dodávka) prostredníctvom vereného obstarávania, neuplatňuje 

sa čl. 70 EP a Rady EÚ č. 1303/2013. Uvedené neplatí v prípade aplikácie 

konceptu ekonomického zamestnávateľa podľa ustanovenia § 5 ods. 4 zákona 

č. 595/2003 Z. z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov1.   

H. V prípade, že budovy budú technicky zhodnocované (rekonštrukčné stavebné 

práce) je žiadateľ/partner vlastníkom budov alebo ich má v prenájme (na 

obdobie počas trvania implementácie projektu a minimálne 5 rokov po ukončení 

realizácie aktivít projektu), na majetku nemôže byť záložné právo resp. plomba. 

V prípade rekonštrukčných (stavebných) prác, nie je možné počas 

implementácie projektu možné meniť miesto realizácie 

I. V prípade, že budovy nebudú technicky zhodnocované (napr. modernizácia 

vnútorného vybavenia v rámci IKT zariadení, vybavenie laboratórií a pod.) je 

žiadateľ/partner buď vlastníkom budov alebo ich má v prenájme (na obdobie 

počas trvania implementácie projektu a minimálne 5 rokov po ukončení 

realizácie aktivít projektu – uvedené sa preukazuje napr. LV, platnou nájomnou 

zmluvou, resp. jej ekvivalentom už pri podaní žiadosti o NFP; v prípade že počas 

realizácie projektu sa bude meniť miesto realizácie v rámci oprávneného územia 

a žiadateľ/partner bude uzatvárať novú nájomnú zmluvu, jej kópia musí byť 

okamžite predložená Výskumnej agentúre – nedodržanie tohto postupu bude 

považované za podstatné porušenie zmluvy o NFP). 

J. Formulár k ŽoNFP č. 1.07 Zoznam technického, prístrojového a laboratórneho 

vybavenia bol zmenený z formátu MS Word na formát MS Excel z dôvodu 

lepšieho vypĺňania zo strany žiadateľa a pre väčšiu prehľadnosť. 

                                                           
1
 Bližšie informácie viď Metodické usmernenie k uplatňovaniu ustanovenia § 5 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z 

príjmov v znení neskorších predpisov: 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_usmernenia/Me

dzinarodne_zdanovanie/2014/2014_02_26_zak_5959_2003_par_5.pdf 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_usmernenia/Medzinarodne_zdanovanie/2014/2014_02_26_zak_5959_2003_par_5.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_usmernenia/Medzinarodne_zdanovanie/2014/2014_02_26_zak_5959_2003_par_5.pdf
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K. Formulár k ŽoNFP č. 1.08 Prehľad o poskytnutej štátnej pomoci a pomoci de 

minimis je potrebný predkladať pri podaní ŽoNFP bez priradenia k podmienke. 

L. V prípade zmluvného výskumu jeho realizácia nie je územne obmedzená, 

vzhľadom na skutočnosť, že závisí od výsledku verejného obstarávania. Vzhľadom 

na špecifické nastavenie výzvy a aplikáciu čl. 70 v podmienkach OP VaI však 

platí, že oprávnené výdavky v súvislosti s realizáciou zmluvného výskumu si môžu 

nárokovať žiadateľ a partneri, ktorí realizujú výskumné aktivity na programovom 

území – všetky kraje SR mimo BSK. 

M. V nadväznosti na aktualizáciu č. 5 Prílohy č. 1 Metodického pokynu CKO č. 17, t. j. 

Číselníka merateľných ukazovateľov s účinnosťou od 25. 02. 2016 bola 

aktualizovaná aj príloha č. 4 Výzvy – zoznam projektových merateľných 

ukazovateľov a zoznam iných údajov. Pri projektovom MU P0514 Počet 

výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach 

výskumnej infraštruktúry pribudla relevancia k horizontálnemu princípu RMŽaND 

(rovnosť mužov a žien a nediskriminácia). Zároveň tiež pribudli nasledovné 

ukazovatele a iné údaje: 

- P0057 Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv 

duševného vlastníctva (projektový MU) 

- P0058 Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu 

zariadení výskumnej infraštruktúry (projektový MU) 

- P0106 Opatrenia na zvýšenie spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja 

a produktívnym sektorom (projektový MU) 

- P0762 Počet publikácií vytvorených v rámci projektu (projektový MU) 

- P0763 Počet výskumných pracovníkov pracujúcich vo vybudovaných 

zariadeniach výskumnej infraštruktúry (projektový MU) 

- D0239 Počet publikácií subjektov zo SR v databázach Web of Science Core 

Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu (iný údaj) 

- D0240 Počet publikácií subjektov zo SR v iných databázach ako Web of 

Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu (iný údaj) 

- D0241 Počet publikácií subjektov zo zahraničia v databázach Web of Science 

Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu (iný údaj) 

- D0242 Počet publikácií subjektov zo zahraničia v iných databázach ako Web 

of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu (iný údaj) 

- D0243 Počet iných podaných patentových prihlášok (iný údaj). 

 

N. Došlo k aktualizácii prílohy č. 5 Výzvy – zoznam oprávnených a neoprávnených 

výdavkov. V rámci uvedenej prílohy: 

-  bola aktualizovaná terminológia v súlade s platnou európskou legislatívou, 

- boli špecifikované podmienky využitia externých kapacít v prípade riadenia 

projektu, 

- došlo k zaradeniu všetkých pozícií uvedených v limitoch na personálne 

výdavky – administratívny personál medzi priame alebo nepriame výdavky 

projektu. 


