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1 Identifikácia 

Kód programu (CCI) 2014SK16RFOP001 

Názov programu operačný program Výskum a inovácie 

Verzia 1.2 

Vykazovaný rok 2014, 2015 

Dátum schválenia 

výročnej/záverečnej správy 

monitorovacím výborom 

máj 2016 

 

2 Prehľad o vykonávaní programu 

Obdobie posudzované prvou výročnou správou predstavuje časový celok ohraničený začiatkom 

programového obdobia po koniec roka 2015. V prvom roku programového obdobia (2014) sa hlavná 

pozornosť sústredila na zavŕšenie prípravy nového operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI).  

Návrh OP VaI bol schválený uznesením vlády SR č. 230 zo dňa 14.05.2014 a následne Európskou komisiou 

(EK) dňa 28.10.2014. Na príprave OP VaI spolupracovali Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

(MŠVVaŠ SR) a Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) s relevantnými orgánmi štátnej správy, ako aj všetkými 

relevantnými partnermi z akademického, podnikateľského a neziskového sektora, reflektujúc analytické 

vstupy z RIS3 v oblasti stavu výskumu, vývoja a inovácií (VVaI) v SR, ako aj ciele a priority vyplývajúce zo 

strategických dokumentov EÚ a SR – Stratégia Európa 2020, špecifické odporúčania Rady pre krajiny, 

Národný program reforiem. Za sprostredkovateľský orgán (SO) pre OP VaI bolo určené MH SR - uznesením 

vlády SR č. 230 zo dňa 14.05.2014 a Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre 

štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) - uznesením vlády SR č. 519 zo dňa 15.10.2014 (transformovaná na Výskumnú 

agentúru (VA) dňa 01.07.2015 dodatkom č. 3 k Zriaďovacej listine zo dňa 01.07.2015). V tomto období sa 

vytvárali personálne predpoklady pre sfunkčnenie OP a naštartovanie procesu prípravy riadiacej a 

strategickej dokumentácie, preto sa nepredpokladalo žiadne kontrahovanie ani čerpanie alokácie OP VaI. 

V prvom roku implementácie (2015) bola doriešená otázka rozsahu a obsahu delegovania úloh riadiaceho 

orgánu (RO) na jednotlivé SO uzatvorením zmluvy č. 0603/2015 medzi MŠVVaŠ SR a MH SR zo dňa 17.08.2015 

(účinná odo dňa 21.08.2015) a zmluvy č. 0684/2015 medzi MŠVVaŠ SR a VA zo dňa 02.09.2015 (účinná odo 

dňa 04.09.2015). Na vykonávanie časti úloh SO v rámci OP VaI bola uzavretá dohoda o plnomocenstve č. 

146/2015-2050-1200 medzi MH SR a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou  (SIEA) (účinná odo 

dňa 16.10.2015). 

Vypracovávaná bola riadiaca dokumentácia na efektívne a bezproblémové čerpanie finančných 

prostriedkov. Dňa 30.11.2015 bola na Orgán auditu (OA) zaslaná riadiaca dokumentácia potrebná na 

zahájenie výkonu auditu pripravenosti na úrovni kapitoly MŠVVaŠ SR, zahŕňajúc RO a SO (VA)1.  

V sledovanom období boli pripravované zmluvy pre poskytnutie prostriedkov na podporu finančných 

nástrojov vykonávaných prostredníctvom Slovak Investment Holding, a. s. s cieľom prispieť k dosiahnutiu 

naplnenia cieľov prioritnej osi (ďalej len „PO“) 3 a PO 4 OP VaI v gescii MH SR (Zmluva o financovaní č. 

0949/2015 medzi MŠVVaŠ SR, Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou Asset Management, a.s. a Slovak 

Investment Holding, a. s., z 11.01.2016, účinná od 22.01.2016 /súčasťou zmluvy je investičná stratégia 

schválená uzavretím tejto zmluvy/; Zmluva o vykonávaní časti úloh RO týkajúcich sa implementácie a 

finančného riadenia finančných nástrojov v rámci OP VaI sprostredkovateľským orgánom č. 0121/2016 z 

05.02.2016, účinná od 13.02.2016). 

Za obdobie rokov 2014 a 2015 sa uskutočnili 3 zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OP VaI (MV OP VaI)2 

a 4  rozhodovania procedúrou per rollam3.  

Prvé výzvy OP VaI4 – 2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

(ŽoNFP) na fázované projekty v rámci PO 1 a PO 2 mali byť vyhlásené v decembri 2015 (presunuté na 

začiatok januára 2016). Z tohto dôvodu je kontrahovanie, čerpanie aj plnenie merateľných ukazovateľov 

na všetkých úrovniach OP k 31.12.2015 nulové. Reálne čerpanie však nie je oproti plánovanému výrazne 

omeškané, na daný rok odhady finančného pokroku OP predpokladali výdavky iba na úrovni PO 1, 

predstavujúce 0,11 % z príslušnej alokácie. Do konca sledovaného obdobia bolo schválených 12 zámerov 

národných projektov (NP) v gescii MŠVVaŠ SR v PO1, 3 zámery NP  za MH SR zrkadlovo v PO1 a PO2, a tiež 1 

zámer na NP v gescii MH SR v PO1. Nevyhnutnou podmienkou vypracovania plnohodnotných výskumno-

                                                           
1 Prvé výsledky prebiehajúceho auditu pripravenosti sú očakávané v druhom štvrťroku 2016. 
2 https://www.opvai.sk/monitorovaci-vybor/zasadnutia-mv-op-vai/ 
3 https://www.opvai.sk/monitorovaci-vybor/per-rollam-mv-op-vai/ 
4 https://www.opvai.sk/media/11659/2015-2016-harmonogram_vyziev_opvai_v3.pdf 
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vývojových projektov bolo schválenie dlhodobých strategických programy výskumu a vývoja, 

determinujúce obsahové vymedzenie zamerania výziev/vyzvaní v rámci pripravovanej výzvy na podporu 

dlhodobých Strategických projektov v oblastiach špecializácie z pohľadu dostupných vedeckých 

a výskumných kapacít (ďalej len „oblasti výskumnej špecializácie“)(schválené dňa 18.12.2015 na 

spoločnom rokovaní Rady Výskumnej agentúry a Rady Technologickej agentúry), v januári 2016 boli 

predložené EK na posúdenie. Problematika národných projektov nebola v sledovanom období ukončená 

a ďalšie posúdenie zámerov národných projektov pokračuje aj v roku 2016 (podrobnejšie v kap. 6). 

Dosiahnuté čiastkové výsledky v oblasti programovania a implementácie OP k 31.12.2015  nekompenzujú 

existujúce nedostatky, ktorých odstránenie je nevyhnutné v roku 2016, aby sa zabránilo negatívnemu 

dopadu na plnenie špecifických cieľov a výkonnostného rámca či na samotný OP. Odpočet plnenia ex-

ante kondicionalít z vecného ako aj termínového hľadiska je uvedený v kap. 9 VS.  
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3 Implementácia prioritnej osi 

3.1 Prehľad o vykonávaní 

Tabuľka 1 Informácie o vykonávaní prioritných osí 

ID Prioritná os 
Kľúčové informácie o vykonávaní prioritných osí s odkazom na kľúčové prvky vývoja, závažné problémy a opatrenia prijaté na riešenie týchto 

problémov 

1 

 

Podpora výskumu, vývoja a inovácií Zámery národných projektov v gescii MŠ VVaŠ SR (RO) schválené členmi MV OP VaI: 

- Ekonomicky efektívne a environmentálne akceptovateľné pôdohospodárstvo (NPPC) 

- Modernizácia infraštruktúry národného centra pôdohospodárskeho výskumu (NPPC) 

- Dlhodobý strategický biomedicínsky výskum (MZ SR) 

- Dlhodobý strategický výskum a vývoj v oblasti biomedicíny a prenos poznatkov do klinickej praxe (MZ SR) 

- Dlhodobý strategický výskum v oblasti šifrovej ochrany a IT bezpečnosti (NBÚ SR) 

- Dlhodobý strategický výskum a vývoj v oblasti vnútornej bezpečnosti (MV SR) 

- Národné výskumné centrum pre efektívne využívanie a ochranu vodných zdrojov a prevenciu pred účinkami klimatických zmien (MŽP SR) 

- Horizontálna podpora účasti SR v Európskom výskumnom priestore (CVTI) 

- Informačný systém výskumu a vývoja / prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií (CVTI) 

- Mobilizácia transferu poznatkov a technológií z výskumných inštitúcií do praxe (CVTI) 

- Horizontálna IKT podpora a centrálna infraštruktúra pre inštitúcie výskumu a vývoja (CVTI) 

- Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (CVTI) 

 

Zámery národných projektov v gescii MH SR (SO) schválené členmi MV OP VaI: 

- Medzisektorová spolupráca (SIEA) - ide o jeden zámer v dvoch PO 1 a 2 

- Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky (SIEA) - ide o jeden zámer v dvoch PO 1 a 2 

- Zvýšenie využívania ochrany práv duševného vlastníctva (SIEA) - ide o jeden zámer v dvoch PO 1 a 2 

 

K 31.12.2015 nebola vyhlásená žiadna výzva na DOP projekty ani vyzvanie na NP. 

2 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v 

Bratislavskom kraji 
Zámery národných projektov v gescii MH SR (SO) schválené členmi MV OP VaI: 

- Medzisektorová spolupráca (SIEA) - ide o jeden zámer v dvoch PO 1 a 2 

- Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky (SIEA) – ide o jeden zámer v dvoch PO 1 a 2 

- Zvýšenie využívania ochrany práv duševného vlastníctva (SIEA) - ide o jeden zámer v dvoch PO 1 a 2 

 

K 31.12.2015 nebola vyhlásená žiadna výzva na DOP projekty ani vyzvanie na NP. 

3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP Zámery národných projektov v gescii MH SR (SO) schválené členmi MV OP VaI: 

- Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First“ (SBA) 

- Národný projekt NPC v regiónoch (SBA) 

- Podpora internacionalizácie MSP (SARIO) 

 

K 31.12.2015 nebola vyhlásená žiadna výzva na DOP projekty ani vyzvanie na NP. 

4 Rozvoj konkurencieschopných MSP v 

Bratislavskom kraji 

Zámery národných projektov v gescii MH SR (SO) schválené členmi MV OP VaI: 

- Národný projekt NPC II – BA kraj (SBA) 

 

K 31.12. 2015 nebola vyhlásená žiadna výzva na DOP projekty ani vyzvanie na NP. 

5 Technická pomoc K 31.12. 2015 nebolo vyhlásené vyzvanie na projekt TP. Výdavky za TP vykonávanú pre potreby OP VaI boli hradené z TP OP VaV, TP OP KaHR a 

zo štátneho rozpočtu. 
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3.2 Spoločné a programovo špecifické ukazovatele 

3.2.1 Ukazovatele prioritnej osi 1 

3.2.1.1  Investičná priorita 1.1 

Prioritná os Tematický cieľ Investičné priority Špecifické ciele zodpovedajúce investičnej priorite 

1 Podpora výskumu, vývoja a 

inovácií 

(1) Posilnenie výskumu, 

technologického rozvoja 

a inovácií 

1.1 Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na 

rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií a podpora 

kompetenčných centier, najmä takýchto centier európskeho 

záujmu 

1.1.1 Zvýšenie výkonnosti systému VaV prostredníctvom 

horizontálnej podpory technologického transferu a IKT 

1.1.2 Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej 

spolupráce 

1.1.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia 

koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných 

inštitúcií nevykonávajúcich hospodársku činnosť 

 

Tabuľka 2 Ukazovatele výsledku prioritnej osi 1, investičnej priority 1.1,  špecifického cieľa 1.1.1 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

ID Ukazovateľ  výsledku 
Merná 

jednotka 

Kategória 

regiónu 

Východisková 

hodnota 

Východiskový 

rok 

Cieľová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Pozn. 

R0126 

Počet podaných 

patentových prihlášok v SR 

okrem Bratislavského kraja 

počet 

menej 

rozvinutý 

región 

13 2013 47 14 21          

Tabuľka 3 Ukazovatele výsledku prioritnej osi 1, investičnej priority 1.1,  špecifického cieľa 1.1.2 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

ID 
Ukazovateľ  

výsledku 

Merná 

jednotka 

Kategória 

regiónu 

Východisková 

hodnota 

Východiskový 

rok 

Cieľová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Pozn. 

R0042 

Počet účastí na 

projektoch s 

medzinárodnou 

spoluprácou 

počet 

menej 

rozvinutý 

región 

45 2012 80 33 50 

         

Tabuľka 4 Ukazovatele výsledku prioritnej osi 1, investičnej priority 1.1,  špecifického cieľa 1.1.3 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

ID 
Ukazovateľ  

výsledku 

Merná 

jednotka 

Kategória 

regiónu 

Východisková 

hodnota 

Východiskový 

rok 

Cieľová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Pozn. 
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R0128 

Počet publikácií 

subjektov zo SR 

v databázach Web 

of Science Core 

Collection 

a SCOPUS  

počet 

menej 

rozvinutý 

región 

10 477  2012 12 500  
14 

358 

11 

763 

         

Tabuľka 5 Spoločné a  programovo špecifické ukazovatele výstupu prioritnej osi 1, investičnej priority 1.1 a kategórie regiónov  

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Kumulatívna 

hodno 

ta 

F/S* 

ID Ukazovateľ výstupu 
Merná 

jednotka 
Fond 

Kategória 

regiónu 

Cieľová 

hodnota 

(2023)* 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Poznámka 

     

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

 

F CO01 
Počet podnikov, ktorým 

sa poskytuje podpora 
Podniky 

E
 F

 R
 R

 

m
e

n
e

j 
ro

zv
in

u
tý

 r
e

g
ió

n
 

40 0 0 
         

S CO01 
Počet podnikov, ktorým 

sa poskytuje podpora 
Podniky 40 0 0 

         

F CO02 
Počet podnikov, ktoré 

dostávajú granty 
Podniky 40 0 0 

         

S CO02 
Počet podnikov, ktoré 

dostávajú granty 
Podniky 40 0 0 

         

F CO05 
Počet podporených 

nových podnikov 
Podniky 20 0 0 

         

S CO05 
Počet podporených 

nových podnikov 
Podniky 20 0 0 

         

F CO24 

Počet nových 

výskumných pracovníkov 

v podporovaných 

podnikoch 

FTE 250 0 0 

         

S CO24 

Počet nových 

výskumných pracovníkov 

v podporovaných 

podnikoch 

FTE 250 0 0 

         

F CO25 

Počet výskumných 

pracovníkov pracujúcich 

v zrekonštruovaných 

zariadeniach výskumnej 

infraštruktúry 

FTE 4 400 0 0 

         

S CO25 

Počet výskumných 

pracovníkov pracujúcich 

v zrekonštruovaných 

zariadeniach výskumnej 

infraštruktúry 

FTE 4 400 0 0 
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F CO27 

Súkromné investície 

spojené s verejnou 

podporou v inovačných 

projektoch alebo 

projektoch výskumu a 

vývoja 

EUR 5 000 000 0 0 

         

S CO27 

Súkromné investície 

spojené s verejnou 

podporou v inovačných 

projektoch alebo 

projektoch výskumu a 

vývoja 

EUR 5 000 000 0 0 

         

F O0069 
Počet podporených 

výskumných inštitúcií 
počet 70 0 0 

         

S O0069 
Počet podporených 

výskumných inštitúcií 
počet 70 0 0 

         

F O0070 

Počet podporených 

výskumných inštitúcií 

spolupracujúcich s 

podnikmi 

počet 15 0 0 

         

S O0070 

Počet podporených 

výskumných inštitúcií 

spolupracujúcich s 

podnikmi 

počet 15 0 0 

         

F O0071 

Počet zrekonštruovaných 

zariadení výskumnej 

infraštruktúry 

počet 70 0 0 

         

S O0071 

Počet zrekonštruovaných 

zariadení výskumnej 

infraštruktúry 

počet 70 0 0 

         

F O0073 
Počet podaných 

patentových prihlášok 
počet 10 0 0 

         

S O0073 
Počet podaných 

patentových prihlášok 
počet 10 0 0 

         

F O0074 
Počet vzniknutých start-

up a spin-off podnikov 
počet 20 0 0 

         

S O0074 
Počet vzniknutých start-

up a spin-off podnikov 
počet 20 0 0 

         

Poznámka: * ) S = vybrané operácie (vybrané projekty (prognózy, ktoré poskytli prijímatelia)), F = plne vykonané operácie (plne realizované projekty (skutočné dosahovanie výstupov)) 

3.2.1.2  Investičná priorita 1.2 

Prioritná os Tematický cieľ Investičné priority Špecifické ciele zodpovedajúce investičnej priorite 

1 Podpora výskumu, vývoja a 

inovácií 

(1) Posilnenie výskumu, 

technologického rozvoja 

a inovácií 

1.2 Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie 

a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami 

výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, 

najmä podpory investovania do vývoja produktov a služieb, 

prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, 

aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, 

1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom 

spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry 
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Prioritná os Tematický cieľ Investičné priority Špecifické ciele zodpovedajúce investičnej priorite 
zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej 

špecializácie za podpory technologického a aplikovaného 

výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania 

výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä 

v základných podporných technológiách, a šírenia technológií 

na všeobecný účel 

1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít 

v priemysle a službách 

Tabuľka 6 Ukazovatele výsledku prioritnej osi 1, investičnej priority 1.2,  špecifického cieľa 1.2.1 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

ID 
Ukazovateľ  

výsledku 

Merná 

jednotka 

Kategória 

regiónu 

Východisková 

hodnota 

Východiskový 

rok 

Cieľová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Pozn. 

R0044 

Výška súkromných 

investícií na výskum 

a vývoj v SR okrem 

Bratislavského kraja 

EUR 

menej 

rozvinutý 

región 

100 835 000 2012 150 000 000 116 993 116 993 

         

Tabuľka 7 Ukazovatele výsledku prioritnej osi 1, investičnej priority 1.2,  špecifického cieľa 1.2.2 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

ID 
Ukazovateľ  

výsledku 

Merná 

jednotka 

Kategória 

regiónu 

Východisková 

hodnota 

Východiskový 

rok 

Cieľová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Pozn. 

R0046 

Podiel podnikov 

uplatňujúcich 

výskum, vývoj 

a inovácie 

% 

menej 

rozvinutý 

región 

26,02 2013 36 17,7 17,7 

         

Tabuľka 8 Spoločné a  programovo špecifické ukazovatele výstupu prioritnej osi 1, investičnej priority 1.2 a kategórie regiónov  

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Kumulatívna 

hodno 

ta 

F/S* 

ID Ukazovateľ výstupu 
Merná 

jednotka 
Fond 

Kategória 

regiónu 

Cieľová 

hodnota 

(2023)* 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Poznámka 

     

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

 

F CO01 
Počet podnikov, ktorým 

sa poskytuje podpora  
Podniky 

E
 F

 R
 R

 

m
e

n
e

j 
ro

zv
in

u
tý

 

re
g

ió
n

 

1 830 0 0 
         

S CO01 
Počet podnikov, ktorým 

sa poskytuje podpora  
Podniky 1 830 0 0 

         

F CO02 
Počet podnikov, ktoré 

dostávajú granty 
Podniky 1500 0 0 
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S CO02 
Počet podnikov, ktoré 

dostávajú granty 
Podniky 1500 0 0 

         

F CO03 

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú finančnú 

podporu inú ako granty 

Podniky 120 0 0 

         

S CO03 

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú finančnú 

podporu inú ako granty 

Podniky 120 0 0 

         

F CO04 

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú nefinančnú 

podporu   

Podniky 1 000 0 0 

         

S CO04 

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú nefinančnú 

podporu   

Podniky 1 000 0 0 

         

F CO05 
Počet podporených 

nových podnikov 
Podniky 130 0 0 

         

S CO05 
Počet podporených 

nových podnikov 
Podniky 130 0 0 

         

F CO08 

Nárast zamestnanosti v 

podporovaných 

podnikoch 

FTE 3 200 0 0 

         

S CO08 

Nárast zamestnanosti v 

podporovaných 

podnikoch 

FTE 3 200 0 0 

         

F CO24 

Počet nových 

výskumných pracovníkov 

v podporovaných 

podnikoch 

FTE 720 0 0 

         

S CO24 

 Počet nových 

výskumných pracovníkov 

v podporovaných 

podnikoch 

FTE 720 0 0 

         

F CO25 

Počet výskumných 

pracovníkov pracujúcich 

v zrekonštruovaných 

zariadeniach výskumnej 

infraštruktúry 

FTE 6 600 0 0 

         

S CO25 

Výskum, inovácie: Počet 

výskumných pracovníkov 

pracujúcich v 

zrekonštruovaných 

zariadeniach výskumnej 

infraštruktúry 

FTE 6 600 0 0 

         

F CO26 

Počet podnikov 

spolupracujúcich s 

výskumnými inštitúciami 

Podniky 540 0 0 

         

S CO26 

Počet podnikov 

spolupracujúcich s 

výskumnými inštitúciami 

Podniky 540 0 0 
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F CO27 

Súkromné investície 

spojené s verejnou 

podporou v inovačných 

projektoch alebo 

projektoch výskumu a 

vývoja 

EUR 571 800 000 0 0 

         

S CO27 

Súkromné investície 

spojené s verejnou 

podporou v inovačných 

projektoch alebo 

projektoch výskumu a 

vývoja 

EUR 571 800 000 0 0 

         

F CO28 

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú podporu s 

cieľom predstaviť 

výrobky, ktoré sú pre trh 

nové 

Podniky 800 0 0 

         

S CO28 

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú podporu s 

cieľom predstaviť 

výrobky, ktoré sú pre trh 

nové 

Podniky 800 0 0 

         

F CO29 

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú podporu s 

cieľom predstaviť 

výrobky, ktoré sú pre 

firmu nové 

Podniky 1 400 0 0 

         

S CO29 

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú podporu s 

cieľom predstaviť 

výrobky, ktoré sú pre 

firmu nové 

Podniky 1 400 0 0 

         

F O0069 
Počet podporených 

výskumných inštitúcií 
počet 100 0 0 

         

S O0069 
Počet podporených 

výskumných inštitúcií 
počet 100 0 0 

         

F O0070 

Počet podporených 

výskumných inštitúcií 

spolupracujúcich s 

podnikmi 

počet 24 0 0 

         

S O0070 

Počet podporených 

výskumných inštitúcií 

spolupracujúcich s 

podnikmi 

počet 24 0 0 

         

F O0072 

Počet prihlášok 

registrácie práv 

duševného vlastníctva 

počet 530 0 0 

         

S O0072 

Počet prihlášok 

registrácie práv 

duševného vlastníctva 

počet 530 0 0 
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F O0073 
Počet podaných 

patentových prihlášok 
počet 10 0 0 

         

S O0073 
Počet podaných 

patentových prihlášok 
počet 10 0 0 

         

F O0074 
Počet vzniknutých start-

up a spin-off podnikov 
počet 110 0 0 

         

S O0074 
Počet vzniknutých start-

up a spin-off podnikov 
počet 110 0 0 

         

F O0076 
Počet podporených 

klastrových organizácií 
počet 30 0 0 

         

S O0076 
Počet podporených 

klastrových organizácií 
počet 30 0 0 

         

Poznámka: * ) S = vybrané operácie (vybrané projekty (prognózy, ktoré poskytli prijímatelia)), F = plne vykonané operácie (plne realizované projekty (skutočné dosahovanie výstupov)) 

 

3.2.2 Ukazovatele prioritnej osi 2 

3.2.2.1 Investičná priorita 2.1 

Prioritná os Tematický cieľ Investičné priority Špecifické ciele zodpovedajúce investičnej priorite 

2 Podpora výskumu, vývoja 

a inovácií v Bratislavskom kraj 

(1) Posilnenie výskumu, 

technologického rozvoja 

a inovácií 

2.1 Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na 

rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií a podpora 

kompetenčných centier, najmä takýchto centier európskeho 

záujmu 

2.1.1 Zvýšenie výskumnej aktivity BSK prostredníctvom 

revitalizácie a posilnenia výskumno-vzdelávacích, 

inovačných a podnikateľských kapacít výskumných 

inštitúcií v Bratislave 

 

Tabuľka 9 Ukazovatele výsledku prioritnej osi 2, investičnej priority 2.1,  špecifického cieľa 2.1.1 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

ID 
Ukazovateľ  

výsledku 

Merná 

jednotka 

Kategória 

regiónu 

Východisková 

hodnota 

Východiskový 

rok 

Cieľová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Pozn. 

R0127 

Počet podaných 

patentových 

prihlášok 

v Bratislavskom kraji 

počet 
rozvinutejší 

región 
16 2013 63 12 27 

         

 

Tabuľka 10 Spoločné a  programovo špecifické ukazovatele výstupu prioritnej osi 2, investičnej priority 2.1 a kategórie regiónov  

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Kumulatívna 

hodno 

ta 

ID Ukazovateľ výstupu 
Merná 

jednotka 
Fond 

Kategória 

regiónu 

Cieľová 

hodnota 

(2023)* 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Poznámka 
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F/S*      

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p
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S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
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S
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S
p
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F CO01 
Počet podnikov, ktorým 

sa poskytuje podpora  
Podniky 

E
 F

 R
 R

 

 r
o

zv
in

u
te

jš
í r

e
g

ió
n

 

10 0 0 
         

S CO01 
Počet podnikov, ktorým 

sa poskytuje podpora  
Podniky 10 0 0 

         

F CO02 
Počet podnikov, ktoré 

dostávajú granty 
Podniky 10 0 0 

         

S CO02 
Počet podnikov, ktoré 

dostávajú granty 
Podniky 10 0 0 

         

F CO05 
Počet podporených 

nových podnikov 
Podniky 5 0 0 

         

S CO05 
Počet podporených 

nových podnikov 
Podniky 5 0 0 

         

F CO24 

Počet nových 

výskumných pracovníkov 

v podporovaných 

podnikoch 

FTE 60 0 0 

         

S CO24 

Počet nových 

výskumných pracovníkov 

v podporovaných 

podnikoch 

FTE 60 0 0 

         

F CO25 

Počet výskumných 

pracovníkov pracujúcich 

v zrekonštruovaných 

zariadeniach výskumnej 

infraštruktúry 

FTE 2 360 0 0 

         

S CO25 

Počet výskumných 

pracovníkov pracujúcich 

v zrekonštruovaných 

zariadeniach výskumnej 

infraštruktúry 

FTE 2 360 0 0 

         

F CO26 

Počet podnikov 

spolupracujúcich s 

výskumnými inštitúciami 

Podniky 10 0 0 

         

S CO26 

Počet podnikov 

spolupracujúcich s 

výskumnými inštitúciami 

Podniky 10 0 0 

         

F CO27 

Súkromné investície 

spojené s verejnou 

podporou v inovačných 

projektoch alebo 

projektoch výskumu a 

vývoja 

EUR 1 300 000 0 0 

         

S CO27 

Súkromné investície 

spojené s verejnou 

podporou v  inovačných 

projektoch alebo 

EUR 1 300 000 0 0 
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projektoch výskumu a 

vývoja 

F CO32 

Zníženie ročnej spotreby 

primárnej energie vo 

verejných budovách 

kWh ročne 18 400 000 0 0 

         

S CO32 

Zníženie ročnej spotreby 

primárnej energie vo 

verejných budovách 

kWh ročne 18 400 000 0 0 

         

F CO34 

Odhadované ročné 

zníženie emisií 

skleníkových plynov 

Tony 

ekvivalentu 

CO2 

4 900 0 0 

         

S CO34 

Odhadované ročné 

zníženie emisií 

skleníkových plynov 

Tony 

ekvivalentu 

CO2 

4 900 0 0 

         

F O0069 
Počet podporených 

výskumných inštitúcií 
počet 26 0 0 

         

S O0069 
Počet podporených 

výskumných inštitúcií 
počet 26 0 0 

         

F O0070 

Počet podporených 

výskumných inštitúcií 

spolupracujúcich s 

podnikmi 

počet 10 0 0 

         

S O0070 

Počet podporených 

výskumných inštitúcií 

spolupracujúcich s 

podnikmi 

počet 10 0 0 

         

F O0071 

Počet zrekonštruovaných 

zariadení výskumnej 

infraštruktúry 

počet 20 0 0 

         

S O0071 

Počet zrekonštruovaných 

zariadení výskumnej 

infraštruktúry 

počet 20 0 0 

         

F O0073 
Počet podaných 

patentových prihlášok 
počet 10 0 0 

         

S O0073 
Počet podaných 

patentových prihlášok 
počet 10 0 0 

         

F O0074 
Počet vzniknutých start-

up a spin-off podnikov 
počet 5 0 0 

         

S O0074 
Počet vzniknutých start-

up a spin-off podnikov 
počet 5 0 0 

         

F O0180 

Počet verejných budov 

na úrovni 

nízkoenergetickej alebo 

ultranízkoenergetickej 

alebo s takmer nulovou 

potrebou energie 

počet 3 0 0 

         

S O0180 

Počet verejných budov 

na úrovni 

nízkoenergetickej alebo 

ultranízkoenergetickej 

počet 3 0 0 
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alebo s takmer nulovou 

potrebou energie 

F O0183 

Podlahová plocha 

budov obnovených nad 

rámec minimálnych 

požiadaviek 

m2 80 000 0 0 

         

S O0183 

Podlahová plocha 

budov obnovených nad 

rámec minimálnych 

požiadaviek 

m2 80 000 0 0 

         

Poznámka: * ) S = vybrané operácie (vybrané projekty (prognózy, ktoré poskytli prijímatelia)), F = plne vykonané operácie (plne realizované projekty (skutočné dosahovanie výstupov)) 

3.2.2.2  Investičná priorita 2.2 

Prioritná os Tematický cieľ Investičné priority Špecifické ciele zodpovedajúce investičnej priorite 

2 Podpora výskumu, vývoja 

a inovácií v Bratislavskom kraj 

(1) Posilnenie výskumu, 

technologického rozvoja 

a inovácií 

2.2  Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie 

a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami 

výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, 

najmä podpory investovania do vývoja produktov a služieb, 

prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, 

aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, 

zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej 

špecializácie za podpory technologického a aplikovaného 

výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania 

výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä 

v základných podporných technológiách, a šírenia technológií na 

všeobecný účel 

2.2.1 Zvýšenie  súkromných investícií prostredníctvom 

budovania VaV centier v Bratislave 

2.2.2 Rast VVaI kapacít v priemysle a službách 

v Bratislavskom kraji 

 

Tabuľka 11 Ukazovatele výsledku prioritnej osi 2, investičnej priority 2.2,  špecifického cieľa 2.2.1 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

ID 
Ukazovateľ  

výsledku 

Merná 

jednotka 

Kategóri

a regiónu 

Východiskov

á hodnota 

Východiskov

ý rok 

Cieľová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 
201

6 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Pozn. 

R0045 

Výška súkromných 

investícií na výskum 

a vývoj 

v Bratislavskom kraji 

EUR 
rozvinutej

ší región 
119 829 000 2012 

270 000 00

0 
98723 98723 

         

 

Tabuľka 12 Ukazovatele výsledku prioritnej osi 2, investičnej priority 2.2,  špecifického cieľa 2.2.2  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

ID 
Ukazovateľ  

výsledku 

Merná 

jednotka 

Kategória 

regiónu 

Východiskov

á hodnota 

Východiskov

ý rok 

Cieľová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 
201

6 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Pozn. 
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R0047 

Podiel podnikov 

s inovačnou 

činnosťou 

v Bratislavskom kraji 

% 
rozvinutejší 

región 
40,83 2010 50 41,47 41,47 

         

 

Tabuľka 13 Spoločné a  programovo špecifické ukazovatele výstupu prioritnej osi 2, investičnej priority 2.2 a kategórie regiónov  

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Kumul

atívna 

hodno 

ta 

F/S* 

ID Ukazovateľ výstupu 
Merná 

jednotka 
Fond 

Kategóri

a regiónu 

Cieľová 

hodnota 

(2023)* 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Poznámka 

     

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

 

F CO01 
Počet podnikov, ktorým 

sa poskytuje podpora  
Podniky 

E
 F

 R
 R

 

ro
zv

in
u

te
jš

í r
e

g
ió

n
 

380 0 0 
         

S CO01 
Počet podnikov, ktorým 

sa poskytuje podpora  
Podniky 380 0 0 

         

F CO02 
Počet podnikov, ktoré 

dostávajú granty 
Podniky 310 0 0 

         

S CO02 
Počet podnikov, ktoré 

dostávajú granty 
Podniky 310 0 0 

         

F CO03 

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú finančnú 

podporu inú ako granty 

Podniky 10 0 0 

         

S CO03 

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú finančnú 

podporu inú ako granty 

Podniky 10 0 0 

         

F CO04 

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú nefinančnú 

podporu   

Podniky 310 0 0 

         

S CO04 

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú nefinančnú 

podporu   

Podniky 310 0 0 

         

F CO05 
Počet podporených 

nových podnikov 
Podniky 35 0 0 

         

S CO05 
Počet podporených 

nových podnikov 
Podniky 35 0 0 

         

F CO08 

Nárast zamestnanosti v 

podporovaných 

podnikoch 

FTE 70 0 0 

         

S CO08 

Nárast zamestnanosti v 

podporovaných 

podnikoch 

FTE 70 0 0 

         

F CO24 
Počet nových 

výskumných pracovníkov 
FTE 40 0 0 
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v podporovaných 

podnikoch 

S CO24 

 Počet nových 

výskumných pracovníkov 

v podporovaných 

podnikoch 

FTE 40 0 0 

         

F CO25 

Počet výskumných 

pracovníkov pracujúcich 

v zrekonštruovaných 

zariadeniach výskumnej 

infraštruktúry 

FTE 390 0 0 

         

S CO25 

Výskum, inovácie: Počet 

výskumných pracovníkov 

pracujúcich v 

zrekonštruovaných 

zariadeniach výskumnej 

infraštruktúry 

FTE 390 0 0 

         

F CO26 

Počet podnikov 

spolupracujúcich s 

výskumnými inštitúciami 

Podniky 130 0 0 

         

S CO26 

Počet podnikov 

spolupracujúcich s 

výskumnými inštitúciami 

Podniky 130 0 0 

         

F CO27 

Súkromné investície 

spojené s verejnou 

podporou v inovačných 

projektoch alebo 

projektoch výskumu a 

vývoja 

EUR 31 100 000 0 0 

         

S CO27 

Súkromné investície 

spojené s verejnou 

podporou v inovačných 

projektoch alebo 

projektoch výskumu a 

vývoja 

EUR 31 100 000 0 0 

         

F CO28 

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú podporu s 

cieľom predstaviť 

výrobky, ktoré sú pre trh 

nové 

Podniky 190 0 0 

         

S CO28 

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú podporu s 

cieľom predstaviť 

výrobky, ktoré sú pre trh 

nové 

Podniky 190 0 0 

         

F CO29 

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú podporu s 

cieľom predstaviť 

výrobky, ktoré sú pre 

firmu nové 

Podniky 300 0 0 
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S CO29 

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú podporu s 

cieľom predstaviť 

výrobky, ktoré sú pre 

firmu nové 

Podniky 300 0 0 

         

F 
O006

9 

Počet podporených 

výskumných inštitúcií 
počet 5 0 0 

         

S 
O006

9 

Počet podporených 

výskumných inštitúcií 
počet 5 0 0 

         

F 
O007

0 

Počet podporených 

výskumných inštitúcií 

spolupracujúcich s 

podnikmi 

počet 5 0 0 

         

S 
O007

0 

Počet podporených 

výskumných inštitúcií 

spolupracujúcich s 

podnikmi 

počet 5 0 0 

         

F 
O007

2 

Počet prihlášok 

registrácie práv 

duševného vlastníctva 

počet 17 0 0 

         

S 
O007

2 

Počet prihlášok 

registrácie práv 

duševného vlastníctva 

počet 17 0 0 

         

F 
O007

3 

Počet podaných 

patentových prihlášok 
počet 2 0 0 

         

S 
O007

3 

Počet podaných 

patentových prihlášok 
počet 2 0 0 

         

F 
O007

4 

Počet vzniknutých start-

up a spin-off podnikov 
počet 27 0 0 

         

S 
O007

4 

Počet vzniknutých start-

up a spin-off podnikov 
počet 27 0 0 

         

F 
O007

6 

Počet podporených 

klastrových organizácií 
počet 10 0 0 

         

S 
O007

6 

Počet podporených 

klastrových organizácií 
počet 10 0 0 

         

Poznámka: * ) S = vybrané operácie (vybrané projekty (prognózy, ktoré poskytli prijímatelia)), F = plne vykonané operácie (plne realizované projekty (skutočné dosahovanie výstupov)) 

 

3.2.3 Ukazovatele prioritnej osi 3 

3.2.3.1 Investičná priorita 3.1 

Prioritná os Tematický cieľ Investičné priority Špecifické ciele zodpovedajúce investičnej priorite 

3 Posilnenie konkurencieschopnosti 

a rastu MSP 

(3) Zvýšenie 

konkurencieschopnosti MSP 

3.1 Podpora podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia 

využívania nových nápadov v hospodárstve a podpory zakladania 

nových firiem, a to aj prostredníctvom podnikateľských inkubátorov 

3.1.1 Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP 
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Tabuľka 14 Ukazovatele výsledku prioritnej osi 3, investičnej priority 3.1,  špecifického cieľa 3.1.1 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

ID 
Ukazovateľ  

výsledku 

Merná 

jednotka 

Kategória 

regiónu 

Východiskov

á hodnota 

Východiskov

ý rok 

Cieľová 

hodnota 

(2023) 

2014 
201

5 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Pozn. 

R0048 

Miera prežitia 

nových podnikov 

na trhu po dvoch 

rokoch 

% 

menej 

rozvinutý 

región 

41,7 2010 52 65 65 

         

 

Tabuľka 15 Spoločné a  programovo špecifické ukazovatele výstupu prioritnej osi 3, investičnej priority 3.1 a kategórie regiónov  

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Kumul

atívna 

hodno 

ta 

F/S* 

ID Ukazovateľ výstupu 
Merná 

jednotka 
Fond 

Kategóri

a regiónu 

Cieľová 

hodnota 

(2023)* 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Poznámka 

     

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

 

F CO01 
Počet podnikov, ktorým 

sa poskytuje podpora 
Podniky 

E
 F

 R
 R

 

m
e

n
e

j 
ro

zv
in

u
tý

 r
e

g
ió

n
 

4 160 0 0 
         

S CO01 
Počet podnikov, ktorým 

sa poskytuje podpora 
Podniky 4 160 0 0 

         

F CO02 
Počet podnikov, ktoré 

dostávajú granty 
Podniky 300 0 0 

         

S CO02 
Počet podnikov, ktoré 

dostávajú granty 
Podniky 300 0 0 

         

F CO03 

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú finančnú 

podporu inú ako granty 

Podniky 20 0 0 

         

S CO03 

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú finančnú 

podporu inú ako granty 

Podniky 20 0 0 

         

F CO04 

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú nefinančnú 

podporu 

Podniky 3 840 0 0 

         

S CO04 

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú nefinančnú 

podporu 

Podniky 3 840 0 0 

         

F CO05 
Počet podporených 

nových podnikov 
Podniky 4 000 0 0 

         

S CO05 
Počet podporených 

nových podnikov 
Podniky 4 000 0 0 
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F CO06 

Súkromné investície 

zodpovedajúce verejnej 

podpore pre podniky 

(granty) 

EUR 48 000 000 0 0 

         

S CO06 

Súkromné investície 

zodpovedajúce verejnej 

podpore pre podniky 

(granty) 

EUR 48 000 000 0 0 

         

F CO07 

Súkromné investície 

zodpovedajúce verejnej 

podpore pre podniky (iné 

ako granty) 

EUR 53 200 000 0 0 

         

S CO07 

Súkromné investície 

zodpovedajúce verejnej 

podpore pre podniky (iné 

ako granty) 

EUR 53 200 000 0 0 

         

F CO08 

Nárast zamestnanosti v 

podporovaných 

podnikoch 

FTE 240 0 0 

         

S CO08 

Nárast zamestnanosti v 

podporovaných 

podnikoch 

FTE 240 0 0 

         

F CO28 

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú podporu s 

cieľom predstaviť 

výrobky, ktoré sú pre trh 

nové 

Podniky 1 890 0 0 

         

S CO28 

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú podporu s 

cieľom predstaviť 

výrobky, ktoré sú pre trh 

nové 

Podniky 1 890 0 0 

         

F CO29 

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú podporu s 

cieľom predstaviť 

výrobky, ktoré sú pre 

firmu nové 

Podniky 3 030 0 0 

         

S CO29 

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú podporu s 

cieľom predstaviť 

výrobky, ktoré sú pre 

firmu nové 

Podniky 3 030 0 0 

         

F 
O007

2 

Počet prihlášok 

registrácie práv 

duševného vlastníctva 

počet 30 0 0 

         

S 
O007

2 

Počet prihlášok 

registrácie práv 

duševného vlastníctva 

počet 30 0 0 

         

F 
O007

4 

Počet vzniknutých start-

up a spin-off podnikov 
počet 1 200 0 0 
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S 
O007

4 

Počet vzniknutých start-

up a spin-off podnikov 
počet 1 200 0 0 

         

F 
O007

5 

Počet účastníkov 

poradenských a 

vzdelávacích programov 

počet 7 100 0 0 

         

S 
O007

5 

Počet účastníkov 

poradenských a 

vzdelávacích programov 

počet 7 100 0 0 

         

F 
O007

7 

Počet podporených 

podnikov 

prostredníctvom 

poradenských centier pre 

MSP 

počet 3 200 0 0 

         

S 
O007

7 

Počet podporených 

podnikov 

prostredníctvom 

poradenských centier pre 

MSP 

počet 3 200 0 0 

         

F 
O007

8 

Počet novovytvorených 

MSP založených osobami 

zo znevýhodnených 

sociálnych skupín 

počet 370 0 0 

         

S 
O007

8 

Počet novovytvorených 

MSP založených osobami 

zo znevýhodnených 

sociálnych skupín 

počet 370 0 0 

         

Poznámka: * ) S = vybrané operácie (vybrané projekty (prognózy, ktoré poskytli prijímatelia)), F = plne vykonané operácie (plne realizované projekty (skutočné dosahovanie výstupov)) 

 

 

3.2.3.2 Investičná priorita 3.2 

Prioritná os Tematický cieľ Investičné priority Špecifické ciele zodpovedajúce investičnej priorite 

3 Posilnenie konkurencieschopnosti 

a rastu MSP 

(3) Zvýšenie 

konkurencieschopnosti MSP 

3.2 Vývoj a uplatňovanie nových obchodných modelov MSP, 

najmä v rámci internacionalizácie 

3.2.1 Nárast internacionalizácie MSP a využívania možností 

jednotného trhu EÚ 

Tabuľka 16 Ukazovatele výsledku prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2,  špecifického cieľa 3.2.1 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

ID 
Ukazovateľ  

výsledku 

Merná 

jednotka 

Kategória 

regiónu 

Východiskov

á hodnota 

Východiskov

ý rok 

Cieľová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 
201

6 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Pozn. 

R0049 
Podiel MSP na 

exporte 
% 

menej 

rozvinutý 

región 

30,4 2012 35 29,4 29,4 
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Tabuľka 17 Spoločné a  programovo špecifické ukazovatele výstupu prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2 a kategórie regiónov  

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Kumul

atívna 

hodno 

ta 

F/S* 

ID Ukazovateľ výstupu 
Merná 

jednotka 
Fond 

Kategóri

a regiónu 

Cieľová 

hodnota 

(2023)* 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Poznámka 

     

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

 

F CO01 
Počet podnikov, ktorým 

sa poskytuje podpora 
Podniky 

E
 F

 R
 R

 

m
e

n
e

j 
ro

zv
in

u
tý

 r
e

g
ió

n
 

1 080 0 0 
         

S CO01 
Počet podnikov, ktorým 

sa poskytuje podpora 
Podniky 1 080 0 0 

         

F CO02 
Počet podnikov, ktoré 

dostávajú granty 
Podniky 200 0 0 

         

S CO02 
Počet podnikov, ktoré 

dostávajú granty 
Podniky 200 0 0 

         

F CO04 

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú nefinančnú 

podporu   

Podniky 1 020 0 0 

         

S CO04 

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú nefinančnú 

podporu   

Podniky 1 020 0 0 

         

F CO06 

Súkromné investície 

zodpovedajúce verejnej 

podpore pre podniky 

(granty) 

EUR 41 700 000 0 0 

         

S CO06 

Súkromné investície 

zodpovedajúce verejnej 

podpore pre podniky 

(granty) 

EUR 41 700 000 0 0 

         

F CO28 

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú podporu s 

cieľom predstaviť 

výrobky, ktoré sú pre trh 

nové 

Podniky 500 0 0 

         

S CO28 

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú podporu s 

cieľom predstaviť 

výrobky, ktoré sú pre trh 

nové 

Podniky 500 0 0 

         

F CO29 

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú podporu s 

cieľom predstaviť 

výrobky, ktoré sú pre 

firmu nové 

Podniky 140 0 0 
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S CO29 

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú podporu s 

cieľom predstaviť 

výrobky, ktoré sú pre 

firmu nové 

Podniky 140 0 0 

         

F 
O007

2 

Počet prihlášok 

registrácie práv 

duševného vlastníctva 

počet 25 0 0 

         

S 
O007

2 

Počet prihlášok 

registrácie práv 

duševného vlastníctva 

počet 25 0 0 

         

F 
O007

5 

Počet účastníkov 

poradenských a 

vzdelávacích programov 

počet 2 020 0 0 

         

S 
O007

5 

Počet účastníkov 

poradenských a 

vzdelávacích programov 

počet 2 020 0 0 

         

F 
O008

0 

Počet účastí MSP na 

veľtrhoch a výstavách v 

zahraničí 

počet 200 0 0 

         

S 
O008

0 

Počet účastí MSP na 

veľtrhoch a výstavách v 

zahraničí 

počet 200 0 0 

         

F 
O008

1 

Počet podporených 

obchodných a 

podporných platforiem 

počet 10 0 0 

         

S 
O008

1 

Počet podporených 

obchodných a 

podporných platforiem 

počet 10 0 0 

         

F 
O008

2 

Počet zapojených MSP 

do programov EÚ 
počet 180 0 0 

         

S 
O008

2 

Počet zapojených MSP 

do programov EÚ 
počet 180 0 0 

         

Poznámka: * ) S = vybrané operácie (vybrané projekty (prognózy, ktoré poskytli prijímatelia)), F = plne vykonané operácie (plne realizované projekty (skutočné dosahovanie výstupov)) 

 

 

3.2.3.3 Investičná priorita 3.3 

Prioritná os Tematický cieľ Investičné priority Špecifické ciele zodpovedajúce investičnej priorite 

3 Posilnenie konkurencieschopnosti 

a rastu MSP 

(3) Zvýšenie 

konkurencieschopnosti MSP 

3.3 Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre 

vývoj produktov a služieb 
3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja 

Tabuľka 18 Ukazovatele výsledku prioritnej osi 3, investičnej priority 3.3,  špecifického cieľa 3.3.1 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
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ID 
Ukazovateľ  

výsledku 

Merná 

jednotka 

Kategória 

regiónu 

Východiskov

á hodnota 

Východiskov

ý rok 

Cieľová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 
201

6 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Pozn. 

R0136 

Podiel MSP na 

tvorbe pridanej 

hodnoty v 

súkromnom sektore 

% 

menej 

rozvinutý 

región 

54,5 2013 59 53,3 53,3 

         

 

Tabuľka 19 Spoločné a  programovo špecifické ukazovatele výstupu prioritnej osi 3, investičnej priority 332 a kategórie regiónov  

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Kumul

atívna 

hodno 

ta 

F/S* 

ID Ukazovateľ výstupu 
Merná 

jednotka 
Fond 

Kategóri

a regiónu 

Cieľová 

hodnota 

(2023)* 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Poznámka 

     

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

 

F CO01 
Počet podnikov, ktorým 

sa poskytuje podpora 
Podniky 

E
 F

 R
 R

 

m
e

n
e

j 
ro

zv
in

u
tý

 r
e

g
ió

n
 

2 390 0 0 
         

S CO01 
Počet podnikov, ktorým 

sa poskytuje podpora 
Podniky 2 390 0 0 

         

F CO02 
Počet podnikov, ktoré 

dostávajú granty 
Podniky 290 0 0 

         

S CO02 
Počet podnikov, ktoré 

dostávajú granty 
Podniky 290 0 0 

         

F CO03 

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú finančnú 

podporu inú ako granty 

Podniky 90 0 0 

         

S CO03 

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú finančnú 

podporu inú ako granty 

Podniky 90 0 0 

         

F CO04 

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú nefinančnú 

podporu 

Podniky 2 390 0 0 

         

S CO04 

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú nefinančnú 

podporu 

Podniky 2 390 0 0 

         

F CO06 

Súkromné investície 

zodpovedajúce verejnej 

podpore pre podniky 

(granty) 

EUR 52 900 000 0 0 

         

S CO06 

Súkromné investície 

zodpovedajúce verejnej 

podpore pre podniky 

(granty) 

EUR 52 900 000 0 0 
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F CO07 

Súkromné investície 

zodpovedajúce verejnej 

podpore pre podniky (iné 

ako granty) 

EUR 67 500 000 0 0 

         

S CO07 

Súkromné investície 

zodpovedajúce verejnej 

podpore pre podniky (iné 

ako granty) 

EUR 67 500 000 0 0 

         

F CO08 

Nárast zamestnanosti v 

podporovaných 

podnikoch 

FTE 560 0 0 

         

S CO08 

Nárast zamestnanosti v 

podporovaných 

podnikoch 

FTE 560 0 0 

         

F CO28 

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú podporu s 

cieľom predstaviť 

výrobky, ktoré sú pre trh 

nové 

Podniky 1 090 0 0 

         

S CO28 

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú podporu s 

cieľom predstaviť 

výrobky, ktoré sú pre trh 

nové 

Podniky 1 090 0 0 

         

F CO29 

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú podporu s 

cieľom predstaviť 

výrobky, ktoré sú pre 

firmu nové 

Podniky 1 700 0 0 

         

S CO29 

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú podporu s 

cieľom predstaviť 

výrobky, ktoré sú pre 

firmu nové 

Podniky 1 700 0 0 

         

F 
O007

2 

Počet prihlášok 

registrácie práv 

duševného vlastníctva 

počet 60 0 0 

         

S 
O007

2 

Počet prihlášok 

registrácie práv 

duševného vlastníctva 

počet 60 0 0 

         

F 
O007

5 

Počet účastníkov 

poradenských a 

vzdelávacích programov 

počet 7 000 0 0 

         

S 
O007

5 

Počet účastníkov 

poradenských a 

vzdelávacích programov 

počet 7 000 0 0 

         

F 
O008

3 

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú nefinančnú 

podporu v rámci 

podpory poskytovania 

počet 

  

1 030 0 0 
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informačných, 

poradenských a 

mentorských služieb pre 

rozvoj MSP 

S 
O008

3 

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú nefinančnú 

podporu v rámci 

podpory poskytovania 

informačných, 

poradenských a 

mentorských služieb pre 

rozvoj MSP 

počet 

  

1 030 0 0 

         

F 
O008

4 

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú nefinančnú 

podporu v rámci tvorby 

nových obchodných 

modelov kreatívneho 

priemyslu 

počet 

  

1 160 0 0 

         

S 
O008

4 

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú nefinančnú 

podporu v rámci tvorby 

nových obchodných 

modelov kreatívneho 

priemyslu 

počet 

  

1 160 0 0 

         

Poznámka: * ) S = vybrané operácie (vybrané projekty (prognózy, ktoré poskytli prijímatelia)), F = plne vykonané operácie (plne realizované projekty (skutočné dosahovanie výstupov)) 

 

3.2.4 Ukazovatele prioritnej osi 4 

3.2.4.1 Investičná priorita 4.1 

Prioritná os Tematický cieľ Investičné priority Špecifické ciele zodpovedajúce investičnej priorite 

4 Rozvoj konkurencieschopných MSP 

v Bratislavskom kraji 

(3) Zvýšenie 

konkurencieschopnosti MSP 

4.1 Podpora kapacity MSP pre rast na regionálnych, celoštátnych 

a medzinárodných trhoch a zapojenia sa do procesov inovácií 
4.1.1 Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji 

Tabuľka 20 Ukazovatele výsledku prioritnej osi 4, investičnej priority 4.1,  špecifického cieľa 4.1.1 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

ID 
Ukazovateľ  

výsledku 

Merná 

jednotka 

Kategória 

regiónu 

Východiskov

á hodnota 

Východiskov

ý rok 

Cieľová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 
201

6 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Pozn. 

R0130 

Podiel ziskových 

MSP v Bratislavskom 

kraji 

% 
rozvinutejší 

región 
51,8 2011 57 62,6 62,6 
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Tabuľka 21 Spoločné a  programovo špecifické ukazovatele výstupu prioritnej osi 4, investičnej priority 4.1 a kategórie regiónov  

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Kumul

atívna 

hodno 

ta 

F/S* 

ID Ukazovateľ výstupu 
Merná 

jednotka 
Fond 

Kategóri

a regiónu 

Cieľová 

hodnota 

(2023)* 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Poznámka 

     

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

 

F CO01 
Počet podnikov, ktorým 

sa poskytuje podpora 
Podniky 

E
 F

 R
 R

 

ro
zv

in
u

te
jš

í r
e

g
ió

n
 

2 900 0 0 
         

S CO01 
Počet podnikov, ktorým 

sa poskytuje podpora 
Podniky 2 900 0 0 

         

F CO03 

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú finančnú 

podporu inú ako granty 

Podniky 200 0 0 

         

S CO03 

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú finančnú 

podporu inú ako granty 

Podniky 200 0 0 

         

F CO04 

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú nefinančnú 

podporu 

Podniky 2 800 0 0 

         

S CO04 

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú nefinančnú 

podporu 

Podniky 2 800 0 0 

         

F CO05 
Počet podporených 

nových podnikov 
Podniky 900 0 0 

         

S CO05 
Počet podporených 

nových podnikov 
Podniky 900 0 0 

         

F CO07 

Súkromné investície 

zodpovedajúce verejnej 

podpore pre podniky (iné 

ako granty) 

EUR 9 900 000 0 0 

         

S CO07 

Súkromné investície 

zodpovedajúce verejnej 

podpore pre podniky (iné 

ako granty) 

EUR 9 900 000 0 0 

         

F CO08 

Nárast zamestnanosti v 

podporovaných 

podnikoch 

FTE 50 0 0 

         

S CO08 

Nárast zamestnanosti v 

podporovaných 

podnikoch 

FTE 50 0 0 

         

F CO28 

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú podporu s 

cieľom predstaviť 

výrobky, ktoré sú pre trh 

Podniky 110 0 0 
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nové 

S CO28 

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú podporu s 

cieľom predstaviť 

výrobky, ktoré sú pre trh 

nové 

Podniky 110 0 0 

         

F CO29 

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú podporu s 

cieľom predstaviť 

výrobky, ktoré sú pre 

firmu nové 

Podniky 180 0 0 

         

S CO29 

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú podporu s 

cieľom predstaviť 

výrobky, ktoré sú pre 

firmu nové 

Podniky 180 0 0 

         

F 
O007

2 

Počet prihlášok 

registrácie práv 

duševného vlastníctva 

počet 18 0 0 

         

S 
O007

2 

Počet prihlášok 

registrácie práv 

duševného vlastníctva 

počet 18 0 0 

         

F 
O007

5 

Počet účastníkov 

poradenských a 

vzdelávacích programov 

počet 3 300 0 0 

         

S 
O007

5 

Počet účastníkov 

poradenských a 

vzdelávacích programov 

počet 3 300 0 0 

         

F 
O007

7 

Počet podporených 

podnikov 

prostredníctvom 

poradenských centier pre 

MSP 

počet 2 670 0 0 

         

S 
O007

7 

Počet podporených 

podnikov 

prostredníctvom 

poradenských centier pre 

MSP 

počet 2 670 0 0 

         

F 
O007

9 

Počet podporených MSP 

prevádzkovaných 

osobami zo 

znevýhodnených 

sociálnych skupín 

počet 300 0 0 

         

S 
O007

9 

Počet podporených MSP 

prevádzkovaných 

osobami zo 

znevýhodnených 

sociálnych skupín 

počet 300 0 0 

         

F O008 Počet zapojených MSP počet 130 0 0          
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2 do programov EÚ 

S 
O008

2 

Počet zapojených MSP 

do programov EÚ 
počet 130 0 0 

         

Poznámka: * ) S = vybrané operácie (vybrané projekty (prognózy, ktoré poskytli prijímatelia)), F = plne vykonané operácie (plne realizované projekty (skutočné dosahovanie výstupov)) 

 

3.2.5 Ukazovatele prioritnej osi 5 

3.2.5.1  Investičná priorita 5.1 

Prioritná os Špecifické ciele  

5 Technická pomoc 

5.1.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu 

5.1.2 Zabezpečenie publicity, informovania a podpory posilnenia administratívnych kapacít prijímateľov v procese implementácie 

Tabuľka 22 Ukazovatele výsledku prioritnej osi 5 špecifického cieľa 5.1.1 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

ID 
Ukazovateľ  

výsledku 

Merná 

jednotka 

Kategória 

regiónu 

Východisková 

hodnota 

Východiskový 

rok 

Cieľová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Pozn. 

R0116 

Miera dodržiavania 

lehôt na úhradu 

platieb 

prijímateľom 

%  15,76 2014 85 0 0 

         

R0117 

Miera fluktuácie 

administratívnych 

kapacít  

%  12,93 2013 11 0 0 
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Tabuľka 23 Ukazovatele výsledku prioritnej osi 5 špecifického cieľa 5.1.2 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

ID 
Ukazovateľ  

výsledku 

Merná 

jednotka 

Kategória 

regiónu 

Východiskov

á hodnota 

Východiskov

ý rok 

Cieľová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 
201

6 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Pozn. 

R0025  

Miera 

informovanosti o 

možnostiach 

podpory z OP 

%  14,42 2015 20,36 0 0 

         

R0119 

Miera riadne 

zrealizovaných 

projektov 

%  86,12 2014 90,00 0 0 

         

Tabuľka 24 Spoločné a programovo špecifické ukazovatele výstupu prioritnej osi 5  

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Kumul

atívna 

hodno 

ta 

F/S* 

ID Ukazovateľ výstupu 
Merná 

jednotka 
Fond 

Kategóri

a regiónu 

Cieľová 

hodnota 

(2023)* 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Poznámka 

     

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

S
p

o
lu

 

 

F 
O004

8 

Počet opatrení pre 

zníženie administratívnej 

záťaže 

počet 

  

16 0 0 

         

S 
O004

8 

Počet opatrení pre 

zníženie administratívnej 

záťaže 

počet 16 0 0 

         

F 
O016

3 

Počet zrealizovaných 

vzdelávacích aktivít 
počet 50 0 0 

         

S 
O016

3 

Počet zrealizovaných 

vzdelávacích aktivít 
počet 50 0 0 

         

F 
O017

5 

Počet administratívnych 

kapacít financovaných z 

technickej pomoci 

FTE 399 0 0 

         

S 
O017

5 

Počet administratívnych 

kapacít financovaných z 

technickej pomoci 

FTE 399 0 0 

         

F 
O017

8 

Počet zrealizovaných 

informačných aktivít 
počet 2 500 0 0 

         

S 
O017

8 

Počet zrealizovaných 

informačných aktivít 
počet 2 500 0 0 

         

F 
O018

1 

Počet zrealizovaných 

hodnotení, analýz a štúdií 
počet 30 0 0 

         

S 
O018

1 

Počet zrealizovaných 

hodnotení, analýz a štúdií 
počet 30 0 0 
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F 
O018

2 

Podiel administratívnych 

kapacít vybavených 

materiálno-technickým 

vybavením z TP 

% 100 0 0 

         

S 
O018

2 

Podiel administratívnych 

kapacít vybavených 

materiálno-technickým 

vybavením z TP 

% 100 0 0 

         

Poznámka: * ) S = vybrané operácie (vybrané projekty (prognózy, ktoré poskytli prijímatelia)), F = plne vykonané operácie (plne realizované projekty (skutočné dosahovanie výstupov)) 

Tabuľka 25 Spoločné výstupov pre EFRR v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti týkajúce sa investícií do výroby – počet podnikov, ktoré dostávajú podporu z OP, bez podpory z iných 

zdrojov pre tie isté podniky  

ID Názov ukazovateľa 
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu z OP, bez podpory z iných zdrojov 

(Výrobné investície) 

CO01 Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora (A=B+C+D) 0 

CO02 Počet podnikov, ktoré dostávajú granty 0 

CO03 Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty 0 

CO04 Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu 0 

CO05 Počet podporených nových podnikov 0 

 

3.3 Čiastkové ciele a zámery stanovené vo výkonnostnom rámci 

V sledovanom období  nerelevantné v zmysle MP CKO č. 23, ver. 1.  

3.4 Finančné údaje  

Tabuľka 26 Finančné informácie na úrovni prioritnej osi a programu 

Finančná alokácia Finančný pokrok 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

PO Fond 

Kateg

ória 

región

u 

Základ pre 

výpočet 

podpory Únie 

(Celkové 

oprávnené 

výdavky 

alebo verejné 

oprávnené 

výdavky) 

Finančné prostriedky 

spolu 

(EUR) 

Miera 

spolufinan

covania 

(%) 

Celkové oprávnené 

náklady na vybrané 

projekty (EUR) 

Podiel 

celkových 

pridelených 

prostriedkov, 

na ktorý sa 

vzťahujú 

vybrané 

projekty 

(%) 

(7/5*100) 

Verejné 

oprávnené 

náklady na 

vybrané 

projekty 

(EUR) 

 

Celkové 

oprávnené 

výdavky 

deklarované 

prijímateľmi 

riadiacemu 

orgánu (EUR) 

Podiel 

celkových 

pridelených 

prostriedkov, na 

ktoré sa 

vzťahujú 

oprávnené 

výdavky 

deklarované 

prijímateľmi (%) 

(10/5*100) 

Počet 

vybraných 

projektov 

1 EFRR MRR CON 2 707 987 632,00 60,98  0   0  
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2 EFRR RR CON 300 187 244,00 48,07  0   0  

3 EFRR MRR CON 565 429 599,00 66,57  0   0  

4 EFRR RR CON 49 264 018,00 50,00  0   0  

5 EFRR MRR CON 79 511 765,00 85,00  0   0  

5 EFRR RR CON 4 830 000,00 50,00  0   0  

Spolu EFRR MRR   3 352 928 996,00 62,50  0   0  

Spolu EFRR RR   354 281 262,00 48,36  0   0  

Celkový 

súčet 
      3 707 210 258,00 61,15  0   0  

Poznámka: * CON – celkové oprávnené náklady 

Tabuľka 27 Rozdelenie súhrnných finančných údajov podľa kategórie intervencie v rámci EFRR5  

1. 

Charakteristika 

výdavku 
Dimenzie pre kategórie intervencií Finančné údaje 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

PO Fond 
Kategória 

regiónu 

1
  

O
b

la
sť

 

in
te

rv
e

n
c

ie
 

2
  

Fo
rm

a
 

fi
n

a
n

c
o

v
a

n
ia

 

3
  
 T

y
p

 ú
ze

m
ia

 

4
  
Ú

ze
m

n
é

 

m
e

c
h

a
n

iz
m

y
 

re
a

liz
á

c
ie

 

5
  

Te
m

a
ti
c

k
ý

 c
ie

ľ 

E
F
R

R
 

6
  
S
e

k
u

n
d

á
rn

y
 

te
m

a
ti
c

k
ý

 o
k

ru
h

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  

  
 

E
S
F 

7
  
H

o
sp

o
d

á
rs

k
a

 

č
in

n
o

sť
 

8
  
U

m
ie

st
n

e
n

ie
 

Celkové 

oprávnené 

výdavky na 

vybrané projekty 

(EUR) 

 

Verejné 

oprávnené 

výdavky na 

vybrané 

projekty (EUR) 

 

 

Celkové 

oprávnené 

výdavky 

deklarované 

prijímateľmi 

riadiacemu orgánu 

Počet 

vybraných 

projektov 

1 EFRR MRR             

2 EFRR RR             

3 EFRR MRR             

4 EFRR RR             

5 EFRR MRR             

5 EFRR RR             

 

                                                           
5 Za sledované obdobie neboli vybrané žiadne projekty 
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Tabuľka 28 Výdavky na projekty realizované mimo oblasti programu (EFRR)6 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

Prioritná os 

Plánovaná výška 

podpory Únie, ktorá sa 

má použiť na projekty 

realizované mimo oblasti 

programu  na základe 

vybraných projektov 

(EUR) 

Podiel plánovanej výška podpory, 

ktorá sa má použiť na projekty 

realizované mimo oblasti 

programu  na základe vybraných 

projektov na alokácii prioritnej osi  

(%) 

(2/alokácia na prioritnú os*100) 

Suma oprávnených 

výdavkov na projekty 

realizované mimo oblasti 

programu  deklarovaná 

prijímateľom riadiacemu 

orgánu  

(EUR) 

Podiel sumy oprávnených výdavkov 

na projekty realizované mimo oblasti 

programu  deklarovaných 

prijímateľom riadiacemu orgánu na 

alokácii prioritnej osi 

(%) 

(4/alokácia na prioritnú os*100) 

Výdavky na projekty vykonávané  mimo 

oblasti programu* 
     

* v súlade s povolenými max. podielmi stanovenými v článku 70 (2) nariadenia EP a Rady (EÚ)  č. 1303/2013 a článku 20 nariadenia EP a Rady (EÚ)  č. 1299/2013 

                                                           
6 Za sledované obdobie neboli vybrané žiadne projekty 
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4 Zhrnutie hodnotení 

RO pre OP VaI v úzkej spolupráci so SO MH SR začal v druhej polovici roka 2015 s prípravou Plánu 

hodnotení  OP VaI na programové obdobie 2014 – 2020 (Plán hodnotení OP VaI), do ktorej boli 

zapojení aj zástupcovia Slovenskej evaluačnej spoločnosti. V priebehu septembra a októbra 2015 prebehli 

dve pripomienkové konania, počas ktorých EK zhodnotila funkčnosť prezentovaného návrhu a odporučila, 

aby sa pred jeho zaslaním členom MV pre OP VaI na pripomienkovanie zapracovali ich posledné 

odporúčania, a to bez ohľadu na uplynutie ročnej lehoty pre jeho schválenie (do 28.10.2015). Návrh Plánu 

hodnotení OP VaI nebol do konca roka 2015 upravený do požadovanej kvality, jeho finalizácia 

a schválenie sa očakáva v roku 2016. 

Integrálnou súčasťou Plánu hodnotení OP VaI je (predbežný) zoznam plánovaných hodnotení 

pokrývajúcich  programové obdobie 2014 – 2020. Realizácia jednotlivých hodnotení je naplánovaná medzi 

rokmi 2016 - 2022, posudzované budú aktivity tematického (národné projekty, dopady intervencií) 

i operatívneho charakteru. V roku 2018 by sa malo pristúpiť k hodnoteniu procesného a programového 

nastavenia OP VaI vo vzťahu k jeho aktuálnej implementácii a plneniu merateľných ukazovateľov. V roku 

2019 sa predpokladá zmapovanie poskytovania finančnej pomoci. Počas a na záver programového 

obdobia, v rokoch 2020 - 2022, sa plánujú uskutočniť hodnotenia pokroku (efektivita intervencií) oproti 

cieľom programovej politiky v rámci PO 1 až 4. 

Hodnotiace aktivity za roky 2014 a 2015 nezahŕňali realizáciu žiadneho interného ani externého hodnotenia 

OP VaI vzhľadom na to, že do konca roka 2015 neboli zazmluvnené žiadne projekty. Podľa návrhu Plánu 

hodnotení OP VaI budú prvé hodnotenia, vzťahujúce sa na aktivity  OP VaV, zahájené v roku 2016. Témy, 

ktoré budú predmetom hodnotení, prislúchajú dvom oblastiam s jedinečným významom pre stratégiu OP 

VaI7: infraštruktúrna základňa (hodnotenie č. 1) a technologický transfer (hodnotenie č. 2). 

1. Hodnotenie výskumno-vývojového potenciálu SR 

Cieľom hodnotenia je posúdiť výskumno-vývojový potenciál ako výsledok dopadu intervencií OP VaV 

a OP KaHR. Potreba zmapovania aktuálneho stavu v rámci výskumu a vývoja vychádza zo systémových 

zmien, zameraných na zmierňovanie existujúcej technologickej medzery, v programovom období 2007 - 

2013. Výstupy – počiatočné hodnoty – budú slúžiť na posúdenie konečných výsledkov a dopadov OP VaI 

v roku 2022. 

Indikatívny časový harmonogram: 2016 - 2018 (18 mesiacov) 

Forma: externá 

2. Ex post hodnotenie národného projektu OP VaV: Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií 

(NITT) 

Cieľom ex post hodnotenia je posúdiť príspevok NITT v oblasti duševného vlastníctva pre identifikáciu 

pozitívnych trendov a pretrvávajúcich problémov súvisiacich s ochranou práv v SR. Neefektívny a slabý 

transfer poznatkov bol dlhodobou prekážkou fungujúceho inovačného systému, na reštrukturalizáciu 

ktorého sa zamerala pomoc v programovom období 2007 - 2013. Odporúčania hodnotenia sa preto využijú 

pre ďalšiu úpravu a formovanie systému národnej podpory a posilňovania technologického transferu. 

Indikatívny časový harmonogram: 2016 - 2017 (9 mesiacov) 

Forma: externá 

 

5 Informácia o realizovaní IZM, ak je relevantné (článok 19 (2) a 19 (4) nariadenia EP a Rady 

(EÚ) č. 1304/2013) 

Pre OP VaI nerelevantné.  

 

6 Problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu a prijaté opatrenia 

a) problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu a prijaté opatrenia zo strany RO   

Priebeh implementácie OP VaI bol v sledovanom období ovplyvnený najmä: 

                                                           
7 Uvedené hodnotenie bude mať presah aj na implementáciu opatrení Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (ďalej len RIS3 SK“) 

vzhľadom na kľúčové postavenie OP VaI pri plnení cieľov    
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- realizáciou jednotlivých čiastkových úloh prispievajúcich k plneniu cieľov RIS3 SK, ako vytvorenie  

poradných, posudzujúcich a kontrolných štruktúr vychádzajúcich z RIS3 SK, resp. potrebných pre 

implementáciu cieľov RIS3 SK (Rada Výskumnej agentúry, Rada Technologickej agentúry, 5 pracovných 

skupín v oblastiach výskumnej špecializácie);  

- časovou náročnosťou prípravy, posudzovania a schvaľovania návrhov zámerov výziev, dlhodobých 

strategických výskumných programov v oblastiach výskumnej špecializácie;   

- zohľadnením špecifických aspektov VaV projektov pri prípravy riadiacej dokumentácie ako aj jej 

úprava vo vzťahu k 

 príprave schémy pre využívanie čl. 70 všeobecného nariadenia; 

 nastavovanie systému hodnotenia projektov zahraničnými expertmi pre zvýšenie kvality 

podporovaných projektov; 

- plnením čiastkových úloh vo vzťahu k splneniu relevantných ex-ante kondicionalít (stav z vecného ako 

aj termínového hľadiska je uvedený v kap. 9 VS), 

- ukončovaním programového obdobia 2007 – 2013; 

- diskusiou o zámeroch NP a súvisiace čiastkové analýzy vo vzťahu k potrebe preskúmania 

opodstatnenosti schválených zámerov NP a diskusia o realizácii týchto projektov ako národných, resp. 

dopytových. V súčasnosti prebieha analyzovanie NP tak, aby pri ich realizácii boli dodržané princípy 

hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri využívaní EŠIF s dôrazom na plnenie cieľov OP VaI v súlade s 

RIS3 SK; 

- oneskorením prípravy v rámci veľkého projektu; 

- potrebou riešenia viacerých technických postupov vo vzťahu k ITMS2014+, ako napr.  

 nemožnosť zadávať vo formulári žiadosti o NFP osobitné percento spolufinancovania za každý 

subjekt v projekte podľa Stratégie financovania EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020 a za každú 

aktivitu v projekte podľa Schémy na podporu výskumu a vývoja (schémy štátnej pomoci), 

 nemožnosť zadávať zahraničné subjekty z iných členských štátov EÚ, ktorí sa môžu podieľať na 

realizácii projektov v zmysle čl. 70 všeobecného nariadenia. 

 

b) zhodnotenie reálnosti dosiahnutia cieľov a prípadné uskutočnené alebo plánované opatrenia 

Uvádzané vplyvy na implementáciu OP VaI v časti a) tejto kapitoly presahovali rámec sledovaného 

obdobia, avšak viaceré z nich sú už aktuálne vyriešené, resp. sú realizované aktivity, ktoré prispejú 

k doriešeniu, resp. zrýchleniu procesov.  

Najväčšou prioritou je splnenie ex ante kondicionalít, pričom sú dopracovávané relevantné podklady 

vychádzajúce z pripomienok EK k Akčnému plánu implementácie RIS3 SK na roky 2014 – 2016, pre splnenie 

ex ante kondicionalít naviazaných na tematický cieľ 1.  

Vo vzťahu k zrýchleniu prípravy veľkého projektu sa aktuálne vytvára Akčný plán pre dopracovan ie návrhu 

veľkého projektu s určených konkrétnych čiastkových míľnikov, pričom tieto budú monitorované na 

mesačnej báze a v prípade potreby aj častejšie. Cieľom je do konca roku 2016 pripraviť veľký projekt 

a predložiť ho v čo najkratšom možnom čase na schválenie EK.  

V rámci komunikácie RO (mailovej, telefonickej i osobnej) s príslušným útvarom na CKO a s DataCentrom sa 

postupne podarilo úplne alebo aspoň čiastočne vyriešiť aj technické špecifiká OP VaI vo vzťahu 

k ITMS2014+: 

 čiastočné zosúladenie formuláru harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o NFP so vzorom 

harmonogramu výziev vydaným CKO, 

 uvoľnenie do ostrej prevádzky verzie ITMS2014+, ktorá umožňuje zadať vo formulári žiadosti o NFP 

osobitné percento spolufinancovania za každý subjekt v projekte (nie však odlišné percentá za 

rôzne aktivity toho istého subjektu) a ktorá tiež umožňuje zadávať zahraničné subjekty do 

ITMS2014+, 

 odstránenie obmedzenia v type (nie však vo veľkosti) súborov nahrávaných do formuláru žiadosti 

o NFP v ITMS2014+ ako prílohy preukazujúce splnenie podmienok poskytnutia príspevku. 

 

7 Zhrnutie pre občanov 

Viď. Príloha 1 
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8 Správa o vykonávaní finančných nástrojov (článok 46 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 

1303/2013) 

 

I. Identification of the programme and priority or measure from which support from the ESI Funds is provided 

(Article 46(2)(a) of Regulation (EU) No 1303/2013) 

1. Priority axes or measures supporting the financial instrument, including fund of funds, under the ESI Fund 

programme. 

1.1. Priority axis supporting the financial instrument under the ESI 

Fund programme 

3 - Posilnenie 

konkurencieschopnosti a rastu 

MSP 

2. Name of ESI Fund(s) supporting the financial instrument 

under the priority axis or measure 

EFRR 

3. Thematic objective(s) referred to in the first paragraph of 

Article 9 of Regulation (EU) No 1303/2013 supported by the 

financial instrument 

03 - Zvýšenie 

konkurencieschopnosti malých a 

stredných podnikov, sektora 

poľnohospodárstva (v prípade 

EPFRV) a sektora rybárstva a 

akvakultúry (v prípade ENRF) 

3.1. Amount of ESI Funds committed to this thematic objective 

(optional) 

 

4. other ESI Fund programmes providing contribution to the financial instrument 

4.1. CCI number of each other ESI Fund programme providing 

contributions to the financial instrument 

2014SK16M1OP002, 

2014SK16M1OP001, 

2014SK05M0OP001, 

2014SK16RFOP002 

30. Date of completion of the ex ante assessment 4.3.2015 

31. Selection of bodies implementing financial instrument 

31.1. Has selection or designation process already been launched Nie 

II. Description of the financial instrument and implementation arrangements (Article 46(2)(b) of 

Regulation (EU) No 1303/2013) 

5. Name of the financial instrument Slovak Investment Holding, 

a.s. (SIH), finančný nástroj pre OP 

Výskum a inovácie, prioritná os 3 

6. Official address/place of business of the financial instrument 

(name of the country and city) 

Štefánikova 27, 814 99 

Bratislava, Slovenská 

republika 

7. Implementation arrangements 

7.1. Financial instruments set up at Union level, managed directly or 

indirectly by the Commission referred to in Article 38(1)(a) of Regulation 

(EU) No 1303/2013, supported from ESI Fund programme contributions 

Nie 

7.1.1. Name of the Union-level financial instrument 
 

7.2. Financial instrument set up at national, regional, transnational or 

cross-border level, managed by or under the responsibility of the 

managing authority referred to in Article 38(1)(b), supported from ESI 

Fund programme contributions under point (a), (b) and (c) of Article 

38(4) of Regulation (EU) No 1303/2013 

Entrustment of 

implementation 

8. Type of the financial instrument Fund of funds 

10. Legal status of the financial instrument, pursuant to Article 38(6) of 

Regulation (EU) No 1303/2013 (for financial instruments referred to in 

Article 38(1)(b) only): fiduciary account opened in the name of the 

implementing body and on behalf of the managing authority or 

separate block of finance within a financial institution 

Fiduciary account 
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III. Identification of the body implementing the financial instrument as referred to in Articles 38(1)(a), 38(4)(a), 

(b) and (c) of Regulation (EU) No 1303/2013, and the financial intermediaries referred to in Article 38(5) of 

Regulation (EU) No 1303/2013 (Article 46(2)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013) 

11. Body implementing the financial instrument 

11.1. Type of implementing body pursuant to Article 38(4) of 

Regulation (EU) No 1303/2013 (a) existing or newly created legal 

entity dedicated to implementing financial instruments; (b) a body 

entrusted with the implementation task or (c) managing authority 

underatking implementation task directly (for loans or guarantees 

only) 

Financial institutions aiming at the 

achievement of public intrest 

under the control of public 

authority 

11.1.1. Name of the body implementing the financial instrument SZRB Asset Management, 

a.s. (SZRBAM) 

11.1.2. Official address/place of business (country and town name) 

of the body implementing the financial instrument 

Vazovova 2, 811 07 

Bratislava, Slovenská 

republika 

12. Procedure of selecting the body implementing the financial 

instrument: award of a public contract; other procedure 

Interadministrative 

cooperation 

12.1. Description of the other procedure of selecting the body 

implementing the financial instrument 

 

13. Date of signature of the funding agreement with the body 

implementing the financial instrument 

11.1.2016 

IV. Total amount of programme contributions, by priority or measure, paid to the financial instrument and 

management costs incurred or management fees paid (Article 46(2)(d) and (e) of Regulation (EU) No 

1303/2013) 

14. Total amount of programme contributions committed in the funding 

agreement (in EUR) 

 

14.1. out of which ESI Funds contributions (in EUR) 
 

14.1.1. out of which ERDF (in EUR) (optional) 
 

14.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR) (optional) 
 

14.1.3. out of which ESF (in EUR) (optional) 
 

14.1.4. out of which EAFRD (in EUR) (optional) 
 

14.1.5. out of which EMFF (in EUR) (optional) 
 

15. Total amount of programme contributions paid to the financial 

instrument (in EUR) 

0,00 

15.1. out of which amount of ESI Funds contributions (in EUR) 0,00 

15.1.1. out of which ERDF (in EUR) 
 

15.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR) 
 

15.1.3. out of which ESF (in EUR) 
 

15.1.4. out of which EAFRD (in EUR) 
 

15.1.5. out of which EMFF (in EUR) 
 

15.2. out of which total amount of national co-financing (in EUR) 
 

15.2.1. out of which total amount of national public funding (in 

EUR) 

 

15.2.2. out of which total amount of national private funding (in 

EUR) 

 

16. Total amount of programme contributions paid to the financial 

instrument under Youth Employment Initiative (YEI) (in EUR) 

 

17. Total amount of management costs and fees paid out of 

programme contributions (in EUR) 

 

17.1. out of which base remuneration (in EUR) 
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17.2. out of which performance-based remuneration (in EUR) 
 

18. Capitalised management costs or fees pursuant to Article 42(2) of 

Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant only for final report) (in EUR) 

 

19. Capitalised interest rate subsidies or guarantee fee subsidies 

pursuant to Article 42(1)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant to 

final report only) (in EUR) 

 

20. Amount of programme contributions for follow-on investments in 

final recipients pursuant to Article 42(3) of Regulation (EU) No 

1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR) 

 

21. Contributions of land and/or real estate in the financial instrument 

pursuant to Article 37(10) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for 

final report only) (in EUR) 

 

VI. The performance of the financial instrument, including progress in its set-up and in selection of bodies 

implementing the financial instrument (including the body implementing a fund of funds) (Article 46(2)(f) of 

Regulation (EU) No 1303/2013) 

32. Information whether the financial instrument was still operational at 

the end of the reporting year 

Áno 

32.1. If the financial instrument was not operational at the end of 

the reporting year, date of the winding-up 

 

VII. Interest and other gains generated by support from the ESI Funds to the financial instrument, programme 

resources paid back to financial instrument from investments as referred to in Articles 43 and 44, and the value 

of equity  investments with respect to previous years (Article 46(2)(g) and (i) of Regulation (EU) No 1303/2013) 

35. Interest and other gains generated by payments from ESI Funds to 

the financial instrument (in EUR) 

 

37. Amounts of resources reused which were paid back to the 

financial instrument and are attributable to ESI Funds 

 

37.1. out of which amounts paid for preferential remuneration of 

private investors operating under the market economy principle who 

provide counterpart resources to the support from the ESI Funds to the 

financial instrument or who co-invest at the level of final recipient (in 

EUR) 

 

37.2. out of which amounts paid for the reimbursement of 

management costs incurred and payment of management fees of 

the financial instrument (in EUR) 

 

VIII. Progress in achieving the expected leverage effect of investments made by the financial instrument and 

value of investments and participations (Article 46(2)(h) of Regulation (EU) No 1303/2013) 

38. Total amount of other contributions, outside ESI Funds, raised by the financial instrument (EUR) 

38.1. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds 

committed in the funding agreement with the body implementing the 

financial instrument (in EUR) 

 

38.2. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds 

paid to the financial instrument (in EUR) 

 

38.2.1. out of which public contributions (EUR) 
 

38.2.2. out of which private contributions (EUR) 

 

 

I. Identification of the programme and priority or measure from which support from the ESI Funds is provided 

(Article 46(2)(a) of Regulation (EU) No 1303/2013) 

1. Priority axes or measures supporting the financial instrument, including fund of funds, under the ESI Fund 

programme. 

1.1. Priority axis supporting the financial instrument under the ESI 

Fund programme 

4 - Rozvoj konkurencieschopných 

MSP v Bratislavskom kraji 

2. Name of ESI Fund(s) supporting the financial instrument 

under the priority axis or measure 

EFRR 
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3. Thematic objective(s) referred to in the first paragraph of 

Article 9 of Regulation (EU) No 1303/2013 supported by the 

financial instrument 

03 - Zvýšenie 

konkurencieschopnosti malých a 

stredných podnikov, sektora 

poľnohospodárstva (v prípade 

EPFRV) a sektora rybárstva a 

akvakultúry (v prípade ENRF) 

3.1. Amount of ESI Funds committed to this thematic objective 

(optional) 

 

4. other ESI Fund programmes providing contribution to the financial instrument 

4.1. CCI number of each other ESI Fund programme providing 

contributions to the financial instrument 

2014SK16M1OP001, 

2014SK05M0OP001, 

2014SK16M1OP002, 

2014SK16RFOP002 

30. Date of completion of the ex ante assessment 4.3.2015 

31. Selection of bodies implementing financial instrument 

31.1. Has selection or designation process already been launched Nie 

II. Description of the financial instrument and implementation arrangements (Article 46(2)(b) of 

Regulation (EU) No 1303/2013) 

5. Name of the financial instrument Slovak Investment Holding, 

a.s. (SIH), finančný nástroj pre OP 

Výskum a inovácie, prioritná os 4 

6. Official address/place of business of the financial instrument 

(name of the country and city) 

Štefánikova 27, 814 99 

Bratislava, Slovenská 

republika 

7. Implementation arrangements 

7.1. Financial instruments set up at Union level, managed directly or 

indirectly by the Commission referred to in Article 38(1)(a) of Regulation 

(EU) No 1303/2013, supported from ESI Fund programme contributions 

Nie 

7.1.1. Name of the Union-level financial instrument 
 

7.2. Financial instrument set up at national, regional, transnational or 

cross-border level, managed by or under the responsibility of the 

managing authority referred to in Article 38(1)(b), supported from ESI 

Fund programme contributions under point (a), (b) and (c) of Article 

38(4) of Regulation (EU) No 1303/2013 

Entrustment of 

implementation 

8. Type of the financial instrument Fund of funds 

10. Legal status of the financial instrument, pursuant to Article 38(6) of 

Regulation (EU) No 1303/2013 (for financial instruments referred to in 

Article 38(1)(b) only): fiduciary account opened in the name of the 

implementing body and on behalf of the managing authority or 

separate block of finance within a financial institution 

Fiduciary account 

III. Identification of the body implementing the financial instrument as referred to in Articles 38(1)(a), 38(4)(a), 

(b) and (c) of Regulation (EU) No 1303/2013, and the financial intermediaries referred to in Article 38(5) of 

Regulation (EU) No 1303/2013 (Article 46(2)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013) 

11. Body implementing the financial instrument 

11.1. Type of implementing body pursuant to Article 38(4) of 

Regulation (EU) No 1303/2013 (a) existing or newly created legal 

entity dedicated to implementing financial instruments; (b) a body 

entrusted with the implementation task or (c) managing authority 

underatking implementation task directly (for loans or guarantees 

only) 

Financial institutions aiming at the 

achievement of public intrest 

under the control of public 

authority 
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11.1.1. Name of the body implementing the financial instrument SZRB Asset Management, 

a.s. (SZRBAM) 

11.1.2. Official address/place of business (country and town name) 

of the body implementing the financial instrument 

Vazovova 2, 811 07 

Bratislava, Slovenská 

republika 

12. Procedure of selecting the body implementing the financial 

instrument: award of a public contract; other procedure 

Interadministrative 

cooperation 

12.1. Description of the other procedure of selecting the body 

implementing the financial instrument 

 

13. Date of signature of the funding agreement with the body 

implementing the financial instrument 

11.1.2016 

IV. Total amount of programme contributions, by priority or measure, paid to the financial instrument and 

management costs incurred or management fees paid (Article 46(2)(d) and (e) of Regulation (EU) No 

1303/2013) 

14. Total amount of programme contributions committed in the funding 

agreement (in EUR) 

 

14.1. out of which ESI Funds contributions (in EUR) 
 

14.1.1. out of which ERDF (in EUR) (optional) 
 

14.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR) (optional) 
 

14.1.3. out of which ESF (in EUR) (optional) 
 

14.1.4. out of which EAFRD (in EUR) (optional) 
 

14.1.5. out of which EMFF (in EUR) (optional) 
 

15. Total amount of programme contributions paid to the financial 

instrument (in EUR) 

0,00 

15.1. out of which amount of ESI Funds contributions (in EUR) 0,00 

15.1.1. out of which ERDF (in EUR) 
 

15.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR) 
 

15.1.3. out of which ESF (in EUR) 
 

15.1.4. out of which EAFRD (in EUR) 
 

15.1.5. out of which EMFF (in EUR) 
 

15.2. out of which total amount of national co-financing (in EUR) 
 

15.2.1. out of which total amount of national public funding (in 

EUR) 

 

15.2.2. out of which total amount of national private funding (in 

EUR) 

 

16. Total amount of programme contributions paid to the financial 

instrument under Youth Employment Initiative (YEI) (in EUR) 

 

17. Total amount of management costs and fees paid out of 

programme contributions (in EUR) 

 

17.1. out of which base remuneration (in EUR) 
 

17.2. out of which performance-based remuneration (in EUR) 
 

18. Capitalised management costs or fees pursuant to Article 42(2) of 

Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant only for final report) (in EUR) 
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19. Capitalised interest rate subsidies or guarantee fee subsidies 

pursuant to Article 42(1)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant to 

final report only) (in EUR) 

 

20. Amount of programme contributions for follow-on investments in 

final recipients pursuant to Article 42(3) of Regulation (EU) No 

1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR) 

 

21. Contributions of land and/or real estate in the financial instrument 

pursuant to Article 37(10) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for 

final report only) (in EUR) 

 

VI. The performance of the financial instrument, including progress in its set-up and in selection of bodies 

implementing the financial instrument (including the body implementing a fund of funds) (Article 46(2)(f) of 

Regulation (EU) No 1303/2013) 

32. Information whether the financial instrument was still operational at 

the end of the reporting year 

Áno 

32.1. If the financial instrument was not operational at the end of 

the reporting year, date of the winding-up 

 

VII. Interest and other gains generated by support from the ESI Funds to the financial instrument, programme 

resources paid back to financial instrument from investments as referred to in Articles 43 and 44, and the value 

of equity  investments with respect to previous years (Article 46(2)(g) and (i) of Regulation (EU) No 1303/2013) 

35. Interest and other gains generated by payments from ESI Funds to 

the financial instrument (in EUR) 

 

37. Amounts of resources reused which were paid back to the 

financial instrument and are attributable to ESI Funds 

 

37.1. out of which amounts paid for preferential remuneration of 

private investors operating under the market economy principle who 

provide counterpart resources to the support from the ESI Funds to the 

financial instrument or who co-invest at the level of final recipient (in 

EUR) 

 

37.2. out of which amounts paid for the reimbursement of 

management costs incurred and payment of management fees of 

the financial instrument (in EUR) 

 

VIII. Progress in achieving the expected leverage effect of investments made by the financial instrument and 

value of investments and participations (Article 46(2)(h) of Regulation (EU) No 1303/2013) 

38. Total amount of other contributions, outside ESI Funds, raised by the financial instrument (EUR) 

38.1. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds 

committed in the funding agreement with the body implementing the 

financial instrument (in EUR) 

 

38.2. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds 

paid to the financial instrument (in EUR) 

 

38.2.1. out of which public contributions (EUR) 
 

38.2.2. out of which private contributions (EUR) 
 

 

 

9 Opatrenia prijaté na splnenie ex-ante kondicionalít  (článok 50 (2) nariadenia EP a Rady (EÚ) 

č. 1303/2013) 
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Tabuľka 29 Opatrenia prijaté s cieľom splniť uplatniteľné všeobecné EAK 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Všeobecná 

 EAK 
Nesplnené kritériá Prijaté opatrenie 

Konečný 

termín 

(dátum) 

Zodpovedné 

subjekty 

Opatrenie 

uskutočnené 

v termíne 

(áno/nie) 

Kritéria 

splnené 

(áno/nie) 

Očakávaný 

termín 

uskutočnenia 

ostávajúcich 

opatrení 

ak je 

relevantné 

Komentár 

pre každé opatrenie zvlášť 

 

G7 - Existencia štatistického 

základu potrebného na 

uskutočnenie hodnotení pre 

posúdenie účinnosti a vplyvu 

programov. Existencia systému 

ukazovateľov výsledkov 

nevyhnutných pre výber 

opatrení, ktoré čo najúčinnejšie 

prispievajú k dosiahnutiu 

želaných výsledkov, pre 

monitorovanie pokroku pri 

dosahovaní výsledkov a 

vykonanie posúdenia vplyvu. 

 

1 - Zavedené sú 

opatrenia na 

zabezpečenie 

včasného zhromaždenia 

a konsolidácie 

štatistických údajov s 

týmito prvkami: 

identifikácia zdrojov a 

mechanizmov na 

zaručenie validácie 

štatistických údajov. 

 

Dopracovanie systému 

merateľných 

ukazovateľov projektov 

v rámci Systému 

monitorovania a 

hodnotenia OP VaI a 

dopracovanie systému 

hodnotenia. 

 

 

15.11.2014 

 

MŠVVaŠ SR a 

MH SR 

 

Nie 

 

true 

 

30.12.2015 Splnené na národnej úrovni: 30.10.2015 

Predložené EK: 30.12.2015 

Systém monitorovania a hodnotenia OP VaI zavádza 

opatrenia zabraňujúce výskytu komplikácií 

sprevádzajúcich výber a zber údajov a ktoré 

pozostávajú z identifikácie dôveryhodného a 

dostupného zdroja údajov, stanovenia frekvencie 

monitorovania štatistických údajov a odôvodnenia 

spôsobu výpočtu konkrétnych hodnôt. Systém v snahe 

zaručiť validáciu finálnych štatistických údajov 

začleňuje do agregačných procesov opatrenia na 

identifikáciu a následné vyradenie prípadných 

duplicít údajov, postupujúc špecificky podľa prípadu. 

 

Ročné výstupy z monitorovania a hodnotenia OP budú 

založené na priebežnom zhromažďovaní a agregovaní 

údajov, ktoré, po celkovej konsolidácii, bude možné 

prostredníctvom rôznych správ sprístupniť zúčastneným 

stranám a verejnosti. 

 

G7 - Existencia štatistického 

základu potrebného na 

uskutočnenie hodnotení pre 

posúdenie účinnosti a vplyvu 

programov. Existencia systému 

ukazovateľov výsledkov 

nevyhnutných pre výber 

opatrení, ktoré čo najúčinnejšie 

prispievajú k dosiahnutiu 

želaných výsledkov, pre 

monitorovanie pokroku pri 

dosahovaní výsledkov a 

vykonanie posúdenia vplyvu. 

 

2 - Zavedené sú 

opatrenia na 

zabezpečenie 

včasného zhromaždenia 

a konsolidácie 

štatistických údajov s 

týmito prvkami: 

opatrenia na 

uverejnenie 

konsolidovaných údajov 

a ich sprístupnenie 

verejnosti. 

Dopracovanie systému 

merateľných 

ukazovateľov projektov 

v rámci Systému 

monitorovania a 

hodnotenia OP VaI a 

dopracovanie systému 

hodnotenia. 

 

15.10.2014 

 

MŠVVaŠ SR a 

MH SR 

 

Nie 

 

true 

 

30.12.2015 Splnené na národnej úrovni: 30.10.2015 

Predložené EK: 30.12.2015 

Systém monitorovania a hodnotenia OP VaI zavádza 

opatrenia zabraňujúce výskytu komplikácií 

sprevádzajúcich výber a zber údajov a ktoré 

pozostávajú z identifikácie dôveryhodného a 

dostupného zdroja údajov, stanovenia frekvencie 

monitorovania štatistických údajov a odôvodnenia 

spôsobu výpočtu konkrétnych hodnôt. Systém v snahe 

zaručiť validáciu finálnych štatistických údajov 

začleňuje do agregačných procesov opatrenia na 

identifikáciu a následné vyradenie prípadných 

duplicít údajov, postupujúc špecificky podľa prípadu. 

Ročné výstupy z monitorovania a hodnotenia OP 

budú založené na priebežnom zhromažďovaní a 

agregovaní údajov, ktoré, po celkovej konsolidácii, 

bude možné prostredníctvom rôznych správ sprístupniť 

zúčastneným stranám a verejnosti. 
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G7 - Existencia štatistického 

základu potrebného na 

uskutočnenie hodnotení pre 

posúdenie účinnosti a vplyvu 

programov. Existencia systému 

ukazovateľov výsledkov 

nevyhnutných pre výber 

opatrení, ktoré čo najúčinnejšie 

prispievajú k dosiahnutiu 

želaných výsledkov, pre 

monitorovanie pokroku pri 

dosahovaní výsledkov a 

vykonanie posúdenia vplyvu. 

 

3 - Účinný systém 

ukazovateľov výsledkov 

vrátane výberu 

ukazovateľov výsledkov 

pre každý program 

poskytujúcich informácie 

o tom, čo motivuje výber 

politických opatrení 

financovaných 

programom. 

Identifikácia 

východiskovej a 

cieľovej hodnoty 

výsledkového 

ukazovateľ a "Miera 

informovanosti o 

možnostiach podpory z 

OP" bude prebiehať v  

 nasledovných 

krokoch: 

- tvorba metodiky na 

výber vzorky, zber, 

spracovanie a 

vyhodnotenie údajov 

 

- realizácia prieskumu 

verejnej mienky 

 

- syntéza zozbieraný ch 

dát získaných 

prostredníctvom 

realizovaného 

prieskumu verejnej 

mienky s identifikáciou 

východiskovej hodnoty 

ukazovateľ a 

stanovenie cieľovej 

hodnoty ukazovateľa. 

 

15.9.2015 MŠVVaS 

SR a MH 

SR  

V 

spolupráci 

s CKO 

 

Nie 

 

true 

 

30.12.2015 Splnené na národnej úrovni: 13.11.2015 

Predložené EK: 30.12.2015 

 

G7 - Existencia štatistického 

základu potrebného na 

uskutočnenie hodnotení pre 

posúdenie účinnosti a vplyvu 

programov. Existencia systému 

ukazovateľov výsledkov 

nevyhnutných pre výber 

opatrení, ktoré čo najúčinnejšie 

prispievajú k dosiahnutiu 

želaných výsledkov, pre 

monitorovanie pokroku pri 

dosahovaní výsledkov a 

vykonanie posúdenia vplyvu. 

 

4 - Účinný systém 

ukazovateľov výsledkov 

vrátane stanovenia 

cieľov týchto 

ukazovateľov. 

 

Identifikácia 

východiskovej a 

cieľovej hodnoty 

výsledkového 

ukazovateľ a "Miera 

informovanosti o 

možnostiach podpory 

z OP" bude prebiehať 

v nasledovných 

krokoch: 

- tvorba metodiky na 

výber vzorky, zber, 

spracovanie a 

vyhodnotenie údajov 

 

- realizácia prieskumu 

verejnej mienky 

 

syntéza zozbieraných 

dát získaných 

prostredníctvom 

realizovaného 

prieskumu verejnej 

mienky s identifikáciou 

východiskovej hodnoty  

a stanovenie cieľovej 

 

16.9.2015 MŠVVaŠ 

SR a MH 

SR 

 V 

spolupráci 

s CKO 

 

Nie 

 

true 

 

30.12.2015 Splnené na národnej úrovni: 13.11.2015 

Predložené EK: 30.12.2015 

Akčný plán identifikácie východiskovej a cieľovej 

hodnoty ukazovateľa výsledku Miera 

informovanosti o možnostiach podpory z OP 

poskytol základnú informáciu o krokoch, ktoré bolo 

potrebné podniknúť pre získanie a syntézu 

požadovaných hodnôt, a určil postupy (metodiku) 

pre ich výpočet, pričom pre tematickú príbuznosť 

slúžili ako údajové podklady miery informovanosti a 

publicity OP VaV a OP KaHR. Tieto údaje 

zabezpečil prieskum verejnej mienky zrealizovaný v 

roku 2015, ktorým bola hodnotená informovanosť a 

publicita v programovom období 2007-2013. 

http://www.nsrr.sk/sk/hodnotenie/programove- 

obdobie-2007---2013/ 

Stanovená východisková a cieľová hodnota 

predmetného ukazovateľa výsledku bude 

doplnená do programového dokumentu pri 

jeho najbližšej revízii. 

http://www.nsrr.sk/sk/hodnotenie/programove-%20obdobie-2007---2013/
http://www.nsrr.sk/sk/hodnotenie/programove-%20obdobie-2007---2013/
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hodnoty ukazovateľa. 

 

G7 - Existencia štatistického 

základu potrebného na 

uskutočnenie hodnotení pre 

posúdenie účinnosti a vplyvu 

programov. Existencia systému 

ukazovateľov výsledkov 

nevyhnutných pre výber 

opatrení, ktoré čo najúčinnejšie 

prispievajú k dosiahnutiu 

želaných výsledkov, pre 

monitorovanie pokroku pri 

dosahovaní výsledkov a 

vykonanie posúdenia vplyvu. 

 

5 - Účinný systém 

ukazovateľov výsledkov 

vrátane súladu každého 

ukazovateľa s týmito 

náležitosťami: robustnosť 

a štatistická validácia, 

jasný normatívny výklad, 

citlivosť voči politike a 

včasné zhromažďovanie 

údajov. 

Dopracovanie systému 

merateľný ch 

ukazovateľov projektov 

v rámci Systému 

monitorovania a 

hodnotenia OP VaI 

bude ďalej 

dopracovaný o úroveň 

projektových 

ukazovateľov ako aj o 

systém hodnotenia a 

zberu dát. 

 

15.11.2014 

 

MŠVVaŠ SR a 

MHSR 

 

Nie 

 

true 

 

30.12.2015 Splnené na národnej úrovni: 30.11.2015 

Predložené EK: 30.12.2015 

Zadefinovaný je súbor merateľných ukazovateľov 

pre sledovanie fyzického a finančného pokroku 

implementácie OP VaI. Stanovené sú štandardné 

charakteristiky ukazovateľov výsledku a výstupu, 

zahŕňajúc definíciu, zdôvodnenie výberu 

ukazovateľa, spôsob výpočtu, mernú jednotku, 

zdroj údajov, frekvencie merania a väzbu na OP 

(použitie v rámci špecifického cieľa, investičnej 

priority alebo PO). 

 

Monitorovanie výkonnostného rámca zabezpečia 

ukazovatele fyzického a finančného pokroku 

zastupujúce každú PO. Posúdené z hľadiska 

kvalitatívnych požiadaviek, pre ich výber je 

poskytnuté prislúchajúce zdôvodnenie spoločne s 

vysvetlením, ako boli míľniky a cieľové hodnoty 

odhadnuté. Pre potreby výkonnostného rámca sa 

tiež stanovili kľúčové vykonávacie kroky. 

Cieľové hodnoty (rok 2023) merateľných 

ukazovateľov výsledku, spoločných merateľných 

ukazovateľov výstupu a špecifických  merateľných 

ukazovateľov výstupu sú obsiahnuté v programovom 

dokumente. Výnimku tvoril ukazovateľ výsledku 

"Miera informovanosti o možnostiach podpory z OP", 

doplnenie ktorého bolo umožnené prostredníctvom 

Akčného plánu identifikácie východiskovej a cieľovej 

hodnoty predmetného merateľného ukazovateľa. 

Definitívnej podoby nadobudol systém až po 

prepojení na sfinalizovaný číselník 

merateľných ukazovateľov, predstavujúci 

hlavný zdroj pre vykonávanie monitorovania 

s odkazmi na ukazovatele ďalších OP. 
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G7 - Existencia štatistického 

základu potrebného na 

uskutočnenie hodnotení pre 

posúdenie účinnosti a vplyvu 

programov. Existencia systému 

ukazovateľov výsledkov 

nevyhnutných pre výber 

opatrení, ktoré čo najúčinnejšie 

prispievajú k dosiahnutiu 

želaných výsledkov, pre 

monitorovanie pokroku pri 

dosahovaní výsledkov a 

vykonanie posúdenia vplyvu. 

 

6 - Postupy zavedené na 

zaručenie toho, aby 

všetky operácie 

financované z programu 

prijali účinný systém 

ukazovateľov. 

Dopracovanie systému 

ukazovateľov o 

projektovú úroveň 

budú zohľadňovať 

prepojenia najmä na 

nasledovné očakávané 

výsledky: 

- zvýšenie záujmu 

mladej generácie o 

štúdium technických a 

prírodovedných 

smerov a kariéru 

výskumníka; 

zvýšenie počtu 

zahraničný ch 

excelentných 

výskumníkov 

participujúcich na 

výskumných 

projektoch v SR; 

- zvýšenie počtu 

slovenských 

excelentných 

výskumníkov 

pracujúcich v zahraničí 

participujúcich na 

výskumných 

projektoch v SR; 

- vytvorenie pracovných 

miest v univerzitných 

vedeckých parkoch; 

 

- zvýšenie využívania 

nových biznis modelov; 

zlepšenie prepojenia 

domácich MSP s 

dodávateľ mi pre 

veľké nadnárodné 

spoločnosti. 

Súčasťou systému 

ukazovateľov budú aj 

ukazovatele týkajúce 

sa monitorovania 

energetickej úspory 

budov. 

 

15.11.2014 

 

MŠVVaŠ SR a 

MH SR 

 

Nie 

 

true 

 

30.12.2015 Splnené na národnej úrovni: 30.10.2015 

Predložené EK: 30.12.2015 

Pokrok OP VaI je mapovaný na rôznych 

implementačných úrovniach, počínajúc 

merateľnými ukazovateľmi, ktoré zavádza 

Systém monitorovania a hodnotenia OP VaI 

na projektovej úrovni. Systém sa tak snaží 

docieliť, aby bola zabezpečená efektívna 

realizácia opatrení OP pri zohľadnení 

prepojení medzi projektovými a 

programovými merateľnými ukazovateľmi a 

kvantitatívnymi a kvalitatívnymi efektmi 

podpory OP, načrtnúc pritom prepojenie na 

štátnu politiku výskumu, vývoja a inovácií 

(RIS3) a ciele EÚ (spoločné merateľné 

ukazovatele výstupu). 
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Tabuľka 30 Opatrenia prijaté s cieľom splniť uplatniteľné tematické EAK 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Tématické 

 EAK 

Nesplnené 

kritériá 
Prijaté opatrenie 

Konečný 

termín 

(dátum) 

Zodpovedné 

subjekty 

Opatrenie 

uskutočnené 

v termíne 

(áno/nie) 

Kritéria 

splnené 

(áno/nie) 

Očakávaný 

termín 

uskutočnenia 

ostávajúcich 

opatrení 

ak je 

relevantné 

Komentár 

pre každé opatrenie zvlášť 

 

T01.1 - Výskum a inovácie: 

existencia národnej a/alebo 

regionálnej stratégie 

inteligentnej špecializácie, ktorá 

je v súlade s národným 

programom reforiem, na 

získanie súkromných financií na 

výskum a vývoj, ktoré spĺňajú 

znaky národných a 

regionálnych systémov výskumu 

a inovácií dosahujúcich 

vynikajúce výsledky. 

 

4 - obsahuje 

monitorovací 

mechanizmus. 

Vypracovanie Akčného plánu 

implementácie RIS3 na roky 2014 – 

2016 doplňujúceho RIS3, ktorý bude 

obsahovať: 

- dopracovanie finančných rámcov s 

indikatívnymi alokáciami podľa 

opatrení, zdrojov financovania a 

typov finančných nástrojov; 

- dopracovanie systému 

monitorovania plnenia cieľov RIS 3 a 

napĺňania merateľných ukazovateľov; 

- dopracovanie prepojení medzi 

oblasťami špecializácie VaV a 

oblasťami hospodárskej špecializácie; 

- Cestovnú mapu pre výskumné 

infraštruktúry SR  

 
- Predloženie Akčného plánu RIS3 na 

roky 2014 – 2016 na medzirezortné 

pripomienkové konanie  

1 

0.11.2014 

 

MŠVVaŠ SR a 

MH SR 

 

Nie 

  

september 2016 Akčný plán implementácie RIS3 pre roky 2014 – 2016 

schválený Radou vlády pre vedu, techniku a 

inovácie dňa 4.9.2015, posúdené EK ako nesplnené 

s pripomienkami. 

Monitorovací mechanizmus obsahuje zadefinovaný 

súbor merateľných ukazovateľov kontextu a 

výsledku s uvedením definície, východiskovej a 

cieľovej hodnoty, spôsobu výpočtu, mernej 

jednotky, zdroja údajov a periodicity vykazovania. 

Výsledkové merateľné ukazovatele boli prepojené 

na konkrétne aktivity RIS3, ktorých napĺňanie bude 

monitorované prostredníctvom merateľných 

ukazovateľov výstupu prispievajúcich operačných 

programov. V zmysle odporúčaní EK boli 

špecifikované ďalšie mechanizmy monitorovania, a 

to prepojenia medzi aktivitami RIS3 SK a aktivitami 

OP (doplnené boli dáta aj za Program rozvoja 

vidieka a programy cezhraničnej spolupráce) a 

doplnené alokácie podľa príslušných aktivít.   

Kritérium predstavuje jednu z nesplnených úloh T01.1, 

ktorej splnenie sa presúva do roku 2016 a ktorá ako 

celok do značnej miery závisí od ďalšej spolupráce a 

súčinnosti celého výskumno-vývojového sektora, 

keďže ako pomerne komplexná problematika sa 

pokúša o zavedenie rozsiahlych systémových a 

procesných zmien, náročných na spoločenskú zhodu. 

Na základe diskusie s partnermi bude upravený 

dokument v zmysle pripomienok EK predložený na 

posúdenie splnenia kritérií vo vzťahu k TO 1.1. 

 

T01.1 - Výskum a inovácie: 

existencia národnej a/alebo 

regionálnej stratégie 

inteligentnej špecializácie, ktorá 

je v súlade s národným 

programom reforiem, na 

získanie súkromných financií na 

výskum a vývoj, ktoré spĺňajú 

znaky národných a 

regionálnych systémov výskumu 

a inovácií dosahujúcich 

5 - Bol prijatý 

rámec 

opisujúci 

dostupné 

rozpočtové 

zdroje na 

výskum a 

inovácie. 

Vypracovanie Akčného plánu 

implementácie RIS3 na roky 2014 – 

2016 doplňujúceho RIS3, ktorý bude 

obsahovať: 

- dopracovanie finančných rámcov s 

indikatívnymi alokáciami podľa 

opatrení, zdrojov financovania a 

typov finančných nástrojov; 

- dopracovanie systému 

monitorovania plnenia cieľov RIS 3 a 

napĺňania merateľný ch 

 

27.11.2014 

 

MŠVVaŠ SR a 

MH SR 

 

Nie 

 

 

 

september 2016 Akčný plán implementácie RIS3 pre roky 2014 – 

2016 schválený Radou vlády pre vedu, techniku a 

inovácie dňa 4.9.2015, posúdené EK ako 

nesplnené so závažnými pripomienkami 

V rámci finančného rámca na realizáciu opatrení 

RIS3 SK boli zhrnuté a prerozdelené výdavky na 

výskum, vývoj a inovácie podľa jednotlivých 

zdrojov financovania, a to na európske štrukturálne 

a investičné fondy (operačné programy s 

relevanciou pre implementáciu RIS3 SK), národné a 

podnikateľské zdroje. V zmysle odporúčaní z EK boli 
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vynikajúce výsledky. ukazovateľov; 

- dopracovanie prepojení medzi 

oblasťami špecializácie VaV 

ablasťami hospodárskej špecializácie; 

- Cestovnú mapu pre výskumné 

infraštruktúry SR 

 

- Predloženie Akčného plánu RIS3 na 

roky 2014 – 2016 na rokovanie vlády 

SR 

dopracované prepojenia medzi aktivitami RIS3 SK 

a aktivitami prispievajúcich OP s doplnenými 

alokáciami. 

Zostávajúce pripomienky neboli do konca roka 

2015 plne zapracované. 

Kritérium predstavuje jednu z nesplnených úloh 

T01.1, ktorej splnenie sa presúva do roku 2016 a 

ktorá ako celok do značnej miery závisí od ďalšej 

spolupráce  a súčinnosti celého výskumno-

vývojového sektora, keďže ako pomerne 

komplexná problematika sa pokúša o zavedenie 

rozsiahlych systémových a procesných zmien, 

náročných na spoločenskú zhodu. Na základe 

diskusie s partnermi bude upravený dokument 

v zmysle pripomienok EK predložený na posúdenie 

splnenia kritérií vo vzťahu k TO 1.1.  

 

T01.2 - Výskumná a inovačná 

infraštruktúra. Existencia 

viacročného plánu na 

zostavenie rozpočtu a 

zoradenie investícií podľa 

priority. 

 

1 - Bol prijatý 

orientačný 

viacročný 

plán na 

zostavenie 

rozpočtu a 

zoradenie 

investícií 

súvisiacich s 

prioritami Únie 

a v prípade 

potreby s 

Európskym 

strategickým 

fórom o 

výskumných 

infraštruktúrac

h (ESFRI) 

podľa priority. 

 

Vypracovanie Akčného plánu 

implementácie RIS3 pre roky 2014 –  

2016 doplňujúceho RIS3, ktorého 

súčasťou bude aj Cestovná mapa pre 

výskumné infraštruktúry SR a 

indikatívny viacročný plán pre 

rozpočtovanie a 
zoznam investícií. 
  
Predloženie Akčného plánu RIS3 
na roky 2014 – 2016 na medzirezortné 
pripomienkové konanie - 10.11.2014. 
  

Predloženie Akčného plánu RIS3 na 

roky 2014 – 2016 na rokovanie vlády 

SR - 27.11.2014. 

 

Predpokladané schválenie 

Akčného plánu RIS3 na roky 2014 – 

2016 vládou SR - 3.12.2014. 

 

3.12.2014 

 

MŠVVaŠ SR a 

MH SR 

 

Nie 

 

 

 

september 2016 V rámci aktivít stanovených pre splnenie kritéria 

dochádzalo v priebehu roka 2015 k neustálym 

posunom v termínoch aktivít, vedúcich k 

vypracovaniu Národného plánu využitia a rozvoja 

výskumnej infraštruktúry, odvíjajúcich sa najmä od 

neschválenia Akčného plánu implementácie RIS3 

na roky 2014 - 2016. Prvé opatrenia boli 

zrealizované koncom roku 2015, kedy bola 

skoncipovaná jštruktúra (obsah) a zostavená 

štruktúra údajov pre strategické výskumné 

infraštruktúry, do tvorby ktorej bola zapojená – 

Rada predsedov a podpredsedov (pracovných 

skupín pre oblasti špecializácie RIS3 SK z hľadiska 

dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR).  

Podobne ako v prípade T 01.1 bolo splnenie 

T01.2, presunuté do roku 2016, Do 

predloženia Výročnej správy 

o implementácii OP VaI na schválenie EK  

bol zrealizovaný zber dát na základe 

dotazníka a prebieha spracovávanie 

týchto dát. Zároveň bola upravená 

štruktúra Národného plánu využitia a 

rozvoja výskumnej infraštruktúry a po 

spracovaní údajov a vypracovaní 

dokumentu bude tento predmetom 

diskusie s partnermi.   

 

T03.1 - Vykonali sa konkrétne 

činnosti na posilnenie 

presadzovania podnikania s 

prihliadnutím na iniciatívu 

"Small Business Act" (SBA). 

 

3 - Týmito 

konkrétnymi 

činnosťami sú: 

mechanizmus 

zavedený na 

monitorovanie 

realizácie 

opatrení SBA, 

ktoré boli 

zavedené, a 

na 

posudzovanie 

 

1) zákon o podpore MSP Potreba 

prijatia zákona o podpore MSP 

vyplynula z realizovanej Analýzy 

stavu MSP a Stratégie rozvoja MSP v 

SR. Ide o historicky prvú legislatívnu 

normu osobitne zameranú na 

podporu MSP. 

Cieľom zákona je vytvoriť systémový 

rámec podpory MSP. 

Jedným z účelov zákona je 

zavedenie mechanizmu na 

monitorovanie realizácie opatrení 

 

1.1.2015 MH SR a 

Slovak Business 

Agency 

 

Nie 

 

 

 
Zákon o podpore MSP 

V roku 2015 sa vykonali opatrenia na prijatie 

zákona o podpore MSP, keď prebehol proces 

prípravy, medzirezortného pripomienkového 

konania (september 2015) a boli odstránené 

rozpory v jeho návrhu, k jeho predloženiu na 

rokovanie vlády však už do konca roka nedošlo a 

zostáva na politickom rozhodnutí, kedy bude 

materiál zaradený do schvaľovacieho procesu a 

T03.1 bude definitívne uzavretá ako splnená. 
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vplyvu na 

MSP. 

Iniciatívy "Small Business Act" pre 

Európu a na posudzovanie vplyvu 

na malé a stredné podniky. Týmto 

zákonom sa upraví test vplyvu 

regulácií na MSP (MSP test) a tiež 

pravidelné monitorovanie realizácie 

opatrení SBA. 

 

Predloženie návrhu zákona na 

medzirezortné pripomienkové konanie 

- 30. 9. 2014.  

 

Predloženie návrhu zákona na 

rokovanie vlády SR - 31.10.2014 

Schválenie zákona Národnou radou 

SR - 31.12.2014 

 

Mechanizmus na monitorovanie 

realizácie opatrení SBA a na 

posudzovanie vplyvu na MSP bude 

funkčný - 1.1.2015 

 

T03.1 - Vykonali sa konkrétne 

činnosti na posilnenie 

presadzovania podnikania s 

prihliadnutím na iniciatívu "Small 

Business Act" (SBA). 

 

3 - Týmito 

konkrétnymi 

činnosťami sú: 

mechanizmus 

zavedený na 

monitorovanie 

realizácie 

opatrení SBA, 

ktoré boli 

zavedené, a 

na 

posudzovanie 

vplyvu na 

MSP. 

2) 

Metodika pre aplikovanie MSP testu 

Spracovanie metodiky pre 

aplikovanie MSP testu súvisí s 

potrebou zavedenia mechanizmu 

na posudzovanie vplyvu regulácií 

na MSP definovanou v zákone o 

podpore MSP a zároveň v Stratégii 

rozvoja MSP. MSP test je proces 

komplexného posudzovania vplyvu 

pripravovaných i existujúcich 

právnych predpisov na MSP. Cieľom 

metodiky pre aplikovanie MSP testu 

je integrovať pravidlá a postupy pre 

vykonávanie MSP testu do jednotnej 

metodiky na posudzovanie 

vybraných vplyvov, a tým 

zabezpečiť ich uplatňovanie v 

legislatívnej praxi 

 

Spracovanie návrhu metodiky - 

koniec augusta 2014 

Predloženie návrhu metodiky na 

medzirezortné pripomienkové 

konanie - 30.9.2014 

Predloženie metodiky na rokovanie 

vlády SR - 31.10.2014 

Metodika pre aplikovanie MSP 

testu bude funkčná - 1.1.2015 

 

1.1.2015 

 

MH SR a  

Slovak Business 

Agency 

 

Nie 

 

 

  

Metodika pre aplikovanie MSP testu  

splnené na národnej úrovni: 1.10.2015 

V roku 2015 sa podarilo spracovať novú 

jednotnú metodiku na posudzovanie 

vybraných vplyvov (metodika pre 

aplikovanie MSP testu), ktorá bola 

schválená vládou SR v januári 2015 

(účinnosť od 1.10.2015) - jedna z úloh 

nesplneného tretieho kritéria T03.1. Ďalším 

krokom je schválenie zákona o podpore 

MSP, resp. jeho predloženie na rokovanie 

vlády, ku ktorému však už do konca roka 

nedošlo a zostáva na politickom 

rozhodnutí, kedy bude materiál zaradený 

do schvaľovacieho procesu a T03.1 bude 

definitívne uzavretá ako splnená. 
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10 Pokrok pri príprave a implementácii veľkých projektov a spoločných akčných plánov (článok 101(h) a 111(3) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 

1303/2013 a článok 14 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1299/2013) 

10.1 Veľké projekty 

Tabuľka 31 Veľké projekty 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

Projekt CCI 
Stav 

implementácie 

Celkové 

výdavky 

Celkové 

oprávnené 

náklady 

Plánovaný 

dátum 

oznámenia/ 

predloženia 

EK 

 

(rok, 

štvrťrok) 

Dátum 

„tichého 

súhlasu“/ 

schválenia 

EK 

Plánovaný 

začiatok 

realizácie 

 

(rok, 

štvrťrok) 

Plánovaný 

koniec 

realizácie 

 

(rok, 

štvrťrok) 

Prioritná 

os/ 

investičná 

priorita 

Finančný 

pokrok 

(podiel COV 

deklarovaných 

EK na CON) 

  

(%) 

Fyzický 

pokrok 

 

(stav 

realizácie) 

Hlavné 

výstupy 

Dátum 

podpisu 

zmluvy na 

uskutočnenie 

prác 

Pozn. 

Posilnenie 

výskumno-

vývojových 

kapacít a 

kompetencií 

univerzít  

v oblastiach 

inteligentnej 

špecializácie 

 

Plánuje sa 

oznámenie / 

predloženie 

komisii8 

  

2015, 

druhý 

štvrťrok7 

 

2016, 

druhý 

štvrťrok7 

2022, 

štvrtý 

štvrťrok 

2 

2.1  
návrh 

   

 

10.1.1 Problémy, ktoré sa vyskytli v rámci implementácie veľkých projektov a prijaté opatrenia na ich odstránenie 

Veľký projekt „Posilnenie výskumno-vývojových kapacít a kompetencií univerzít v oblastiach inteligentnej špecializácie“ je vo fáze prípravy a nebol predložený 

Európskej komisii v pôvodne stanovenom termíne uvedenom v tabuľke vyššie. V sledovanom období prebiehala komunikácia o obsahovej stránke veľkého 

projektu medzi Slovenskou technickou univerzitou, Univerzitou Komenského v Bratislave, zástupcami JASPERS a MŠVVaŠ SR. Spomalenie prípravy bolo 

spôsobené ukončovaním projektov financovaných v rámci programového obdobia 2007 – 2013 z operačného programu Výskum a vývoj. Pre zrýchlenie 

procesu prípravy veľkého projektu je aktuálne vytváraný Akčný plán pre dopracovanie návrhu veľkého projektu s určených konkrétnych čiastkových míľnikov, 

pričom tieto budú monitorované na mesačnej báze zo strany RO. Cieľom je do konca roku 2016 pripraviť veľký projekt a predložiť ho v čo najkratšom možnom 

čase na schválenie EK. 

10.1.2 Plánované zmeny zoznamu veľkých projektov operačného programu 

Aktuálne nie sú plánované zmeny zoznamu veľkých projektov. 

                                                           
8 Veľký projekt „Posilnenie výskumno-vývojových kapacít a kompetencií univerzít v oblastiach inteligentnej špecializácie“ nebol v termíne stanovenom v rámci  OP VaI, verzia 1.2 

predložený a z uvedeného dôvodu nezačala ani predpokladaná realizácia projektu v stanovenom termíne. (V čase prípravy tejto VS stav nezmenený). Status v SFC2014 je 

z technických dôvodov uvedený ako „predložený“. Uvedené sa týka aj stĺpca 10 (Prioritná os/investičná priorita). 
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10.2 Spoločné akčné plány 

V sledovanom období nebol vytvorený žiadny spoločný akčný plán. 

11 Prílohy 

Príloha 1  Zhrnutie pre občanov 

Príloha 2  Informácie CO do Výročnej správy o vykonávaní OP VaI za roky 2014 a 2015 

Príloha  3 Zoznam skratiek 

 


