
Zámery výskumno-

vývojových národných 

projektov MŠVVaŠ SR 



 

Základné východiská  

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 

- zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a 
investičných fondov 

- Systém riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov 

- definované oblasti špecializácie v rámci Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú 
špecializáciu SR 

- Štatút Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej len „MV 
OP VaI“)  

 

Pôsobnosť MV OP VaI 

- schvaľuje zámery národných projektov a aj prijímateľov národných projektov a to v prípade, 
ak prijímatelia nie sú priamo určení v operačnom programe 

 

- členovia sa vyjadria, či je potenciálny žiadateľ oprávnený byť nositeľom národného 
projektu a vyjadrujú sa k tomu, či má byť konkrétny zámer národného projektu postúpený 
do ďalšieho procesu 

 

- výsledok schvaľovania zámeru národného projektu MV nenahrádza proces odborného 
hodnotenia žiadosti o NFP a ani proces odborného hodnotenia projektové zámeru 

 

 

 

 

 



  

 

Typy národných projektov: 

 

1. Národné projekty CVTI SR (národné projekty nevýskumného typu – 

systémové národné projekty), ktoré sú priamo explicitne uvedené v OP Výskum 

a inovácie 

 

 

2. Národné projekty iných rezortov (národné projekty výskumného typu) –  

– OP VaI explicitne umožňuje, aby národné projekty boli pridelené 

ústredným orgánom štátnej správy, alebo ich priamo riadeným organizáciám, 

ktoré sú národným koordinátorom v niektorej z oblastí špecializácie RIS3 SK 

z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít (ďalej len 

„výskumne oblasti špecializácie RIS3 SK“) a ako také majú jedinečné 

postavenie, ktoré vychádza z pozície koordinátora výskumnej oblasti 

špecializácie  

– Takýto postup OP VaI explicitne umožňuje v rámci špecifických cieľov 1.1.3 

(akademická infraštruktúra) a 1.2.1 (typ projektu – dlhodobý strategický 

výskum) 

 



Dôležité fakty týkajúce sa národných projektov výskumného typu: 

1. Každý ústredný orgán štátnej správy, resp. ním určená priamo riadená organizácia, ktorá je 

národným koordinátorom konkrétnej výskumnej témy, sa môže uchádzať o možnosť byť 

nositeľom národného projektu (ide o možnosť pre príslušné inštitúcie, ale nie ich 

povinnosť) 

2. Ide o zdroje z OP VaI v rámci špecifických cieľov 1.1.3 a 1.2.1 mimo Bratislavského 

kraja – t.j. výskumné inštitúcie z Bratislavského kraja, ako aj zahraniční partneri sa budú 

môcť zapojiť len v rámci aplikácie článku 70 (2) všeobecného nariadenia o EŠIF (t.j. 

maximálne 15% limit z rozpočtu projektu, ktorý bude môcť byť za istých podmienok použitý 

mimo oprávnené územie) 

3. Nositeľ národného projektu výskumného typu, ako národný koordinátor príslušnej 

výskumnej témy – si sám v rámci svojich kompetencií určuje, akú tému chce riešiť v 

danom konkrétnom projekte (t.j. môže ním pokryť celú oblasť svojej pôsobnosti, alebo 

vybrať len niektoré vybrané časti výskumnej témy) – musí ale splniť podmienku súladu 

riešenej témy, resp. riešených tém s oblasťami špecializácie RIS3 

4. Nositeľ národného projektu výskumného typu, ako národný koordinátor si sám taktiež 

určuje členov výskumného konzorcia – nie je jeho povinnosťou mať v konzorciu všetky 

inštitúcie, ktoré sú aktívne v danej téme – t.j. finálna skladba konzorcia je výhradne v 

kompetencii nositeľa/koordinátora národného projektu (obvyklá prax vo výskumných 

projektoch partnerského typu) 

Upozornenie: 

Existencia národného projektu v danej výskumnej téme neznamená, že už nebude môcť byť 

vyhlásená aj dopytová výzva na predkladanie projektov v príslušnej téme – t.j. špecifické cieľ 

1.1.3 a 1.2.1 budú realizované okrem národných projektov aj prostredníctvom 

dopytových výziev na predkladanie projektov 

 

 

 

 

 

 



Ďalší následný postup v prípade pozitívneho vyjadrenie MV OPVaI k zámerom 
národných projektov:  

1. krok: príslušný rezort dopracuje zámer národného projektu do finálnej podoby 
projektového zámeru – pričom bude vychádzať aj z prípadných obsahových komentárov v 
rámci diskusie s členmi MV OP VaI (vrátane merateľných ukazovateľov, presnejšieho návrhu 
rozpočtu v členení na ERDF, štátny rozpočet, vlastné zdroje) a predloží ho MŠVVaŠ SR v 
slovenskej a anglickej verzii 

2. krok: projektový zámer bude predložený na posúdenie (podľa príslušných hodnotiacich 
kritérií) minimálne 3 zahraničným a jednému slovenskému expertovi, ktorí budú posudzovať 
aj súlad a mieru súladu projektu s RIS3 špecializáciami a následne Rade Výskumnej agentúry a 
ministrovi školstva na finálne posúdenie. 

3. krok: v prípade pozitívneho posúdenia projektového zámeru bude v zmysle § 26 ods. 3 
zákona č. č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a 
investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejnené písomné vyzvanie, 
ktoré určí aj maximálnu výšku NFP pre národný projekt 

4. krok: po vypracovaní národného projektu ( a predložení žiadosti o NFP v rámci písomného 
vyzvania) vrátane zapracovaných odporúčaní zahraničných expertov - bude žiadosť o NFP 
predmetom odborného hodnotenia a schvaľovania, pričom v rámci odborného hodnotenia 
musí získať minimálne 2/3 bodov v rámci hodnotiacich kritérií. Hodnotiace kritériá pre tento typ 
národných projektov sú súčasťou setu hodnotiacich a výberových kritérií MŠVVaŠ SR  

Poznámka: národné projekty musia splniť v rámci odborného hodnotenia presne tie isté kritériá ako 
projekty dopytovo-orientované v rámci špecifického cieľa 1.1.3 a 1.2.1, tak ako sa to uvádza aj v samotných 
hodnotiacich a výberových kritériách pre výber projektov výskumu a vývoja v podkapitole 4.3. 

6. krok: v prípade splnenia hodnotiacich kritérií a získania minimálneho počtu bodov bude 
predmetná žiadosť o NFP schválená. 

Upozornenie/poznámka 

V prípadoch dopytovo orientovaných výziev na predkladanie projektov v rámci špecifických cieľov 
1.1.3 a 1.1.2 sa postupuje obdobne – od kroku 1 až po krok 6 (t.j. vypracovanie projektové zámeru a 
následne projektu) – rozdiel je len tom, že dopytovo orientované zámery sa nepredkladajú MV OP VaI 

 

 

 

 

 

 



P.č. Názov žiadateľa Názov projektu Prioritná os v OP VaI 
Špecifický cieľ v  

OP VaI 
Aktivita v OP VaI 

Predpokladané celkové  výdavky na 

projekt v EUR 

1. 

Národné 

poľnohospodárske 

a potravinárske 

centrum 

  

Ekonomicky 

efektívne a 

environmentálne 

akceptovateľné 

pôdohospodárstvo 

  

  

  

  

1.Podpora výskumu, 

vývoja a inovácií 

  

1.2.1  

Zvýšenie súkromných 

investícií 

prostredníctvom 

spolupráce 

výskumných inštitúcií 

a podnikateľskej sféry 

Podpora dlhodobého 

strategického výskumu (7-

10 rokov) v oblastiach 

špecializácie RIS3 SK 

24 500 000 

  

  

   

  

2. 

  

  

Národné 

poľnohospodárske 

a potravinárske 

centrum 

Modernizácia 

infraštruktúry 

národného centra 

pôdohospodárskeho 

výskumu 

1.Podpora výskumu, 

vývoja a inovácií 

  

  

  

1.1.3. Zvýšenie 

výskumnej aktivity 

prostredníctvom 

zlepšenia koordinácie 

a konsolidácie VaV 

potenciálu 

výskumných inštitúcií 

Modernizácia a ďalší 

rozvoj infraštruktúry a 

technologického zázemia 

výskumných inštitúcií 

mimo podnikateľského 

sektora v oblastiach 

špecializácie RIS3 SK 

  

  

  

  

  

  

46 200 000 

  

   

  

  

3.  
Ministerstvo 

zdravotníctva SR 

  

  

  

  

  

Dlhodobý strategický 

biomedicínsky 

výskum 

  

  

  

  

  

1.Podpora výskumu, 

vývoja a inovácií 

  

1.2.1  

Zvýšenie súkromných 

investícií 

prostredníctvom 

spolupráce 

výskumných inštitúcií 

a podnikateľskej sféry 

Podpora dlhodobého 

strategického výskumu (7-

10 rokov) v oblastiach 

špecializácie RIS3 SK 
  

48 750 000 

 

 

 

 

4. 
Národný 

bezpečnostný úrad 

Dlhodobý strategický 

výskum v oblasti 

šifrovej ochrany a IT 

bezpečnosti 

  

1.Podpora výskumu, 

vývoja a inovácií 

  

1.2.1  

Zvýšenie súkromných 

investícií 

prostredníctvom 

spolupráce 

výskumných inštitúcií 

a podnikateľskej sféry 

Podpora dlhodobého 

strategického výskumu (7-

10 rokov) v oblastiach 

špecializácie RIS3 SK 

  

  

35 000 000 



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 


