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1 Úvod 

Cieľom tohto materiálu je stanovenie kritérií pre výber veľkého projektu, ktorého 

realizácia je plánovaná v rámci špecifického cieľa 2.1.1 operačného programu 

Výskum a inovácie (ďalej aj „OP VaI“) v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR, ako riadiaceho orgánu pre OP VaI. 

2 Východiská pre tvorbu hodnotiacich kritérií veľkého projektu 

v operačnom programe Výskum a inovácie 

Pri zostavovaní hodnotiacich kritérií boli zohľadnené nasledovné východiská: 

- programová stratégia operačného programu Výskum a inovácie, ktorá 

vychádza zo zamerania novej politiky súdržnosti EÚ na programové obdobie 

2014 – 2020;  

- nový prístup k realizácii štátnej politiky výskumu, vývoja a inovácií definovaný 

v rámci Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (ďalej 

len „RIS3 SK“); 

- špecifický charakter veľkého projektu so zabezpečením najvyššej možnej 

miery odbornosti a kvality hodnotenia a výberu veľkého projektu; 

- z koncepčného hľadiska bolo snahou využiť prístup k tvorbe hodnotiacich 

kritérií v rámci programu Horizont 2020, aby sa v rámci hodnotiaceho procesu 

zvýšil dôraz na obsah a reálnu pridanú hodnotu veľkého projektu. 

 

Hodnotiace kritériá zabezpečujú výber veľkého projektu1, ktorý jednoznačne 

prispieva k dosahovaniu očakávaných výsledkov špecifického cieľa 2.1.1 OP VaI, 

pričom kritériá: 

- sú nediskriminačné a transparentné; 

- sú prehľadné a neobsahujú duplicity; 

- v dostatočnej miere zohľadňujú požiadavku na zabezpečenie vysokej kvality 

veľkého projektu (t.j. infraštruktúra a excelentnosť výskumu, ktorá je aj 

horizontálnou prioritou RIS3 SK); 

- sú v čo najvyššej možnej miere špecifikované jednoznačne, objektívne 

a vychádzajú z používanej praxe v rámci procesu hodnotenia projektov 

v rámcových programoch Európskej únie pre výskum a vývoj (aktuálne 

Horizontu 2020) a hodnotiacich kritérií Agentúry na podporu výskumu 

a vývoja; 

- boli definované tak, aby sa dosiahlo zjednodušenie aplikácie hodnotiacich 

kritérií zo strany hodnotiteľov. 

 

Pri príprave hodnotiacich kritérií boli zohľadnené nasledovné legislatívne predpisy 

a dokumenty: 

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 

2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde 

                                                           
 

1 Ak sa v rámci tohto dokumentu spomína „projekt“ v súvislosti so schvaľovacím procesom, ide o návrh projektu vo 

forme žiadosti o NFP, pokiaľ nie je uvedené inak. 
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regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, 

Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom 

námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia 

o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, 

Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa 

zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (ďalej len „všeobecné nariadenie“),  

- zákon č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z Európskych štrukturálnych 

a investičných fondov;  

- Systém riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len 

„EŠIF“); 

- usmerňujúce všeobecné a špecifické zásady výberu projektov definované 

v operačnom programe  Výskum a inovácie; 

- hodnotiace kritéria projektov v rámci 7. Rámcového programu EÚ pre výskum 

a vývoj a programu Horizont 2020. 

3 Štruktúra hodnotiacich kritérií 

Štruktúra hodnotiacich kritérií spĺňa 2 nasledovné podmienky: 

1. reflektuje všetky náležitosti, ktoré si vyžaduje systém riadenia EŠIF, konkrétne: 

 Príspevok veľkého projektu k cieľom a výsledkom operačného programu 

Výskum a inovácie – riadiaci orgán v rámci definovania kritérií týkajúcich 

sa príspevku definuje konkrétne kritériá umožňujúce objektívne posúdenie 

príspevku projektu k cieľom operačného programu; 

 Navrhovaný spôsob realizácie projektu – posúdenie navrhovaných aktivít 

z pohľadu ich: 

 prepojenia s výsledkami a cieľmi projektu; 

 vhodnosti a spôsobu ich realizácie; 

 vecného a časového nastavenia; 

 prevádzkovej a technickej udržateľnosti (ak relevantné).  

 V rámci tejto časti sa posudzuje aj reálnosť plánovanej hodnoty 

merateľných ukazovateľov s ohľadom na časové, finančné a vecné 

hľadisko. 

 Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa a partnera – 

posúdenie dostatočných administratívnych a prípadne odborných 

kapacít žiadateľa a partnera na riadenie a odbornú realizáciu veľkého 

projektu a zhodnotenie skúseností s realizáciou porovnateľných projektov k 

originálnym aktivitám žiadateľa a partnera; 

 Finančná a ekonomická stránka projektu – posúdenie oprávnenosti 

navrhovaných výdavkov v zmysle vyzvania na predkladanie ŽoNFP, štúdie 

uskutočniteľnosti, posúdenie CBA vrátane zrealizovanej finančnej analýzy, 

overenie hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti navrhovaných výdavkov,  

a hodnotenie finančnej a ekonomickej výkonnosti žiadateľa a partnera vo 

vzťahu ku schopnosti zabezpečiť finančnú udržateľnosť veľkého projektu. 

 

2. zohľadnenie povahy veľkého  projektu a dostatočný dôraz na obsahovú kvalitu 

podávanej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej aj 

„žiadosti o NFP“) – preto sa pri vybraných hodnotiacich kritériách vychádzalo aj 

zo znenia hodnotiacich kritérií využívaných v rámci národných (Agentúra na 

podporu výskumu a vývoja – www.apvv.sk), ale aj medzinárodných výskumných 

http://www.apvv.sk/
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projektov (Horizont 2020, resp. dlhoročná prax pri hodnotení projektov v rámci 

Rámcových programov EÚ pre výskum a vývoj). 

 

V rámci hodnotiaceho procesu budú vzhľadom na nesúťažný charakter veľkého 

projektu aplikované iba vylučujúce kritériá.  

Vylučujúce kritériá sú vyhodnocované dvomi spôsobmi, a to možnosťou „áno“ alebo 

„nie“. Možnosť „nie“ má za následok nesplnenie kritérií pre výber veľkého projektu 

a neschválenie žiadosti o NFP. Vylučujúce kritériá sú aplikované na tie časti 

hodnotiaceho procesu, ktoré sa týkajú splnenia základných podmienok schválenia 

žiadosti o NFP. Ide najmä o súlad s intervenčnou logikou OP VaI, RIS3 SK, oblasťami 

špecializácie RIS3 SK, vecnú oprávnenosť výdavkov, finančnú udržateľnosť projektu, 

atď.  

V rámci procesu hodnotenia žiadosti o NFP platí všeobecné pravidlo, že na splnenie 

kritérií odborného hodnotenia musia byť kladne vyhodnotené všetky vylučujúce 

hodnotiace kritériá.  
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4 Hodnotiace kritériá pre veľký projekt operačného programu Výskum a inovácie v rámci 

špecifického cieľa 2.1.1 
 

P.č. Kritérium Predmet hodnotenia Typ kritéria Hodnotenie 
Spôsob aplikácie hodnotiaceho 

kritéria 

1 Príspevok veľkého projektu k cieľom a výsledkom operačného programu Výskum a inovácie 

1.1 Súlad projektu 

s programovou 

stratégiou 

operačného 

programu Výskum 

a inovácie 

a prioritnej osi 

Posudzuje sa súlad projektu 

s programovou stratégiou OP Výskum 

a inovácie pre prioritnú os 2, všetky 

špecifické ciele v kompetencii MŠVVaŠ 

SR, keďže veľký projekt má prispieť 

k riešeniu podpory výskumu a vývoja. 

Posudzuje sa súlad s: 

- príslušným špecifickým cieľom; 

- očakávanými výsledkami; 

- definovanými oprávnenými 

aktivitami; 

- ukazovateľmi zodpovedajúcimi 

špecifickému cieľu. 

Vylučovacie 

kritérium 
áno 

Zameranie projektu je v súlade 

s programovou  stratégiou 

OP VaI danej oblasti podpory. 

nie 

Zameranie projektu nie je 

v súlade s programovou 

stratégiou OP VaI v danej 

oblasti podpory, resp. ich súlad 

je len v deklaratívnej rovine. 

1.2 Súlad projektu s RIS3 

SK 

Posudzuje sa súlad projektu s princípmi, 

zásadami a oblasťami špecializácie RIS3 

SK, ako aj príspevok veľkého projektu 

k plneniu cieľov a oblastí špecializácie 

RIS3 SK. 

Vylučovacie 

kritérium áno 

Zameranie a obsah projektu je 

v súlade s cieľmi a oblasťami 

špecializácie RIS3 SK. 

nie 

Zameranie a obsah projektu nie 

je v súlade s cieľmi a oblasťami 

špecializácie RIS3 SK. 

1.3 Súlad projektu 

s legislatívou SR 

v oblasti štátnej 

Posudzuje sa súlad projektu s legislatívou 

v oblasti štátnej vednej a technickej 

politiky, ako aj aktuálne platnými 

Vylučovacie 

kritérium áno 

Projekt je v súlade s príslušnou 

legislatívou SR v oblasti štátnej 

vednej a technickej politiky. 
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P.č. Kritérium Predmet hodnotenia Typ kritéria Hodnotenie 
Spôsob aplikácie hodnotiaceho 

kritéria 

vednej a technickej 

politiky 

národnými dokumentmi z oblasti štátnej 

vednej a technickej politiky. 
nie 

Projekt nie je v súlade 

s príslušnou legislatívou SR 

v oblasti štátnej vednej 

a technickej politiky. 

1.4 Súlad projektu so 

snahou aktívnejšie 

vystupovať v rámci 

medzinárodných 

aktivít 

Posudzuje sa potenciál projektu a dôraz 

projektu na vstup a realizáciu aktivít 

v rámci relevantných medzinárodných 

aktivít, sietí a inštitúcií.  

Vylučovacie 

kritérium 

áno 

Projekt dáva vysoký dôraz na 

vstup do medzinárodných sietí 

a účasť v medzinárodných 

aktivitách súvisiacich 

s predmetom predkladaného 

projektu.  

nie 

Projekt nemá potenciál 

z pohľadu účasti 

v medzinárodných aktivitách, 

sieťach a inštitúciách.  

1.5 Synergia 

a komplementarita 

projektu s EŠIF a 

nástrojmi podpory 

EÚ, iniciatívami 

a programami 

v rámci Európskeho 

výskumného 

priestoru 

 

Kritérium hodnotí mieru synergie 

a komplementarity medzi predkladaným 

projektom a Európskym výskumným 

priestorom z pohľadu potenciálu projektu 

prispieť k celkovému zvýšeniu účasti 

slovenských výskumných inštitúcií 

v projektoch primárne Horizontu 2020, ale 

aj ďalších medzinárodných programov 

a iniciatív. 

Vylučovacie 

kritérium 

áno 

Projekt má silný potenciál 

zabezpečiť synergiu 

a komplementaritu s Európskym 

výskumným priestorom a kladie 

silný dôraz na zvýšenie 

medzinárodných aktivít 

slovenských výskumných 

inštitúcií. 

nie 

Projekt nemá potenciál 

zabezpečiť synergiu 

a komplementaritu s Európskym 

výskumným priestorom a kladie 

nedostatočný dôraz na zvýšenie 

medzinárodných aktivít 

slovenských výskumných 

inštitúcií. 
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P.č. Kritérium Predmet hodnotenia Typ kritéria Hodnotenie 
Spôsob aplikácie hodnotiaceho 

kritéria 

2 Navrhovaný spôsob realizácie projektu 

2.1 Vhodnosť a 

prepojenosť 

navrhovaných 

aktivít projektu vo 

vzťahu k 

východiskovej 

situácii a k 

stanoveným cieľom 

a výsledkom 

projektu 

Posudzuje sa nastavenie vnútornej logiky 

projektu, t.j.:  

a) či sú navrhované aktivity projektu 

zvolené na základe analýzy 

východiskovej situácie,  

b) či sú navrhované aktivity projektu 

zrozumiteľne definované vo vzťahu 

k cieľom projektu a cieľom OP VaI 

a zabezpečujú dosiahnutie 

plánovaných cieľov projektu a 

naplnenie merateľných 

ukazovateľov stanovených 

v OP VaI;  

c) či sú plánované výskumné činnosti 

v rámci projektu 

previazané/tematicky v súlade s 

existujúcimi činnosťami 

vykonávanými prostredníctvom 

výskumnej infraštruktúry, 

d) či v rámci aktivít nedochádza 

k duplicitám pri nadobúdaní 

plánovanej výskumnej 

infraštruktúry.  

Vylučovacie 

kritérium 

áno 

Aktivity projektu sú: 

a) odôvodnené z pohľadu 

analýzy východiskovej 

situácie,  

b) zrozumiteľne definované 

vo vzťahu k cieľom 

projektu a cieľom OP a 

ich realizáciou budú 

dosiahnuté plánované 

ciele projektu 

a naplnenie merateľných 

ukazovateľov; 

c) výskumné činnosti sú 

previazané/tematicky v 

súlade  s existujúcimi 

činnosťami 

vykonávanými 

prostredníctvom 

výskumnej infraštruktúry, 

d) nadobúdaná plánovaná 

výskumná infraštruktúra 

v rámci aktivít nie je 

duplicitná, a ak áno, 

uvedená skutočnosť je 

primerane zdôvodnená. 
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P.č. Kritérium Predmet hodnotenia Typ kritéria Hodnotenie 
Spôsob aplikácie hodnotiaceho 

kritéria 

nie 

Aktivity projektu nie sú:  

a) odôvodnené z pohľadu 

analýzy východiskovej 

situácie a potrieb, 

b) potrebné/neprispievajú k 

dosahovaniu 

plánovaných cieľov 

projektu, resp. projekt 

neobsahuje aktivity, ktoré 

sú nevyhnutné pre jeho 

realizáciu; 

c) výskumné činnosti nie sú 

previazané/tematicky v 

súlade  s existujúcimi 

činnosťami 

vykonávanými 

prostredníctvom 

výskumnej infraštruktúry, 

d) v rámci aktivít dochádza 

k duplicitám pri 

nadobúdanej plánovej 

výskumnej infraštruktúre 

bez primeraného 

zdôvodnenia. 
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P.č. Kritérium Predmet hodnotenia Typ kritéria Hodnotenie 
Spôsob aplikácie hodnotiaceho 

kritéria 

2.2 Vhodnosť 

plánovaných aktivít 

z vecného a 

časového hľadiska 

Posudzuje sa kvalitatívna úroveň a 

využiteľnosť výstupov projektu: 

a) logická previazanosť a 

chronologická nadväznosť aktivít 

projektu,  

b) reálnosť dĺžky trvania jednotlivých 

aktivít. 

Vylučovacie 

kritérium 

áno 

Navrhovaný spôsob realizácie 

aktivít:  

a) aktivity projektu majú 

logickú vzájomnú 

previazanosť 

a chronologickú 

nadväznosť,  

b) dĺžka realizácie 

jednotlivých 

plánovaných aktivít je 

reálna. 

nie 

Navrhovaný spôsob realizácie 

aktivít: 

a) aktivity projektu nie sú 

logicky previazané a 

chronologicky 

usporiadané,  

b) dĺžka realizácie 

plánovaných aktivít nie je 

reálna. 

2.3 Reálnosť a 

primeranosť 

plánovaných 

hodnôt 

merateľných 

ukazovateľov z 

časového,  

finančného 

a vecného hľadiska 

Posudzuje sa výber merateľných 

ukazovateľov a reálnosť a primeranosť 

nastavenia plánovaných hodnôt 

merateľných ukazovateľov vo vzťahu k  

rozsahu plánovaných aktivít projektu a 

časovému harmonogramu realizácie 

projektu. Posudzuje sa, či hodnoty 

merateľných ukazovateľov sú nastavené 

dostatočne reálne vzhľadom na výšku 

celkových oprávnených výdavkov na 

hlavné aktivity. 

Vylučovacie 

kritérium 

áno 

 

Zvolené merateľné ukazovatele 

komplexne vyjadrujú výsledky 

navrhovaných aktivít, sú 

dosiahnuteľné v lehotách 

stanovených v časovom rámci 

projektu a ich plánované 

hodnoty zodpovedajú hodnote 

celkových oprávnených 

výdavkov na hlavné aktivity  v 

zmysle princípu „Hodnota za 

peniaze“ (Value for money).  
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P.č. Kritérium Predmet hodnotenia Typ kritéria Hodnotenie 
Spôsob aplikácie hodnotiaceho 

kritéria 

nie 

Jedna tretina a viac 

merateľných ukazovateľov 

vykazuje závažné nedostatky v 

nasledovných oblastiach: 

nereálna plánovaná hodnota, 

resp. nereálna plánovaná 

hodnota z vecného, časového 

alebo finančného hľadiska. 

3 Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa a partnera 

3.1 Zabezpečenie 

administratívnych 

kapacít na riadenie 

projektu a 

odborných kapacít  

z hľadiska vecného 

zamerania projektu  

Posudzuje sa zostavenie realizačného 

tímu s dostatočným počtom 

administratívnych kapacít na riadenie 

projektu (projektový manažment, 

monitorovanie, finančný manažment, 

komunikácia, dodržiavanie ustanovení 

zmluvy o NFP) a  

odborných kapacít z hľadiska vecného 

zamerania projektu na  odbornú 

realizáciu aktivít projektu (vrátane 

rozdelenia kompetencií, definovania 

potrebných odborných znalostí, 

vzdelania atď.). Posudzuje sa 

zadefinovanie jednotlivých kompetencií 

v rámci projektového tímu. 

Administratívne a odborné kapacity 

môžu byť zabezpečené buď interne 

alebo externe.  

Vylučovacie 

kritérium 

áno 

Administratívne a odborné 

kapacity žiadateľa a partnera 

(zabezpečené buď interne 

alebo externe) sú dostatočné z 

hľadiska ich počtu, odborných 

znalostí a skúseností, jednotlivé 

kompetencie v rámci 

projektového tímu sú 

zadefinované komplexne a 

vytvárajú predpoklad pre 

správne riadenie a 

implementáciu projektu.  

Žiadateľ/partner má 

zabezpečené, resp. deklaruje 

zabezpečenie riadenia projektu: 

 externými kapacitami so 

skúsenosťami v oblasti 

riadenia 

obdobných/porovnateľných 

projektov, a/alebo  

 internými kapacitami 

primeranými rozsahu 

projektu, ktoré majú 
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P.č. Kritérium Predmet hodnotenia Typ kritéria Hodnotenie 
Spôsob aplikácie hodnotiaceho 

kritéria 

skúsenosti s riadením aspoň 

jedného 

obdobného/porovnateľné 

projektu. 

nie 

Administratívne a odborné  

kapacity žiadateľa a partnera 

(zabezpečené buď interne 

alebo externe) sú nedostatočné 

z nasledovných hľadísk: počet, 

odborné znalosti a skúsenosti, 

nekompletný projektový tím. 

Nedostatky administratívnych 

kapacít vytvárajú ohrozenie pre 

správne riadenie a 

implementáciu projektu. 
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P.č. Kritérium Predmet hodnotenia Typ kritéria Hodnotenie 
Spôsob aplikácie hodnotiaceho 

kritéria 

3.2 Prevádzková a 

technická 

udržateľnosť 

projektu 

Posudzuje sa deklarovaná kapacita 

žiadateľa a partnera na zabezpečenie 

udržateľnosti plánovaných výstupov 

projektu po realizácii projektu (podľa 

relevantnosti): zabezpečenie 

technického zázemia, administratívnych 

a odborných kapacít, zrealizovaných 

služieb pre výskumné inštitúcie a pod. 

vrátane vyhodnotenia možných rizík pre 

udržateľnosť projektu a jeho 

manažmentu. 

Vylučovacie 

kritérium 

áno 

Žiadateľ v spolupráci s 

partnerom podrobne uviedol 

spôsob zabezpečenia 

potrebného technického 

zázemia, administratívnych 

kapacít, legislatívneho 

prostredia a podobne 

(analogicky podľa typu 

projektu) s cieľom 

zabezpečenia udržateľnosti 

výstupov/výsledkov projektu po 

ukončení realizácie jeho aktivít. 

Žiadateľ v spolupráci 

s partnerom vyhodnotil možné 

riziká udržateľnosti projektu 

vrátane spôsobu ich 

predchádzania a ich 

manažmentu. 

nie 

Technické zázemie, 

administratívne a odborné 

kapacity, vyhodnotenie rizík nie 

sú v kontexte udržateľnosti 

projektu vôbec riešené alebo 

ponúknuté riešenia predstavujú 

vážne riziko udržateľnosti 

projektu. 
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P.č. Kritérium Predmet hodnotenia Typ kritéria Hodnotenie 
Spôsob aplikácie hodnotiaceho 

kritéria 

4. Finančná a ekonomická stránka projektu 

4.1 Účelnosť a vecná 

oprávnenosť 

výdavkov projektu 

Posudzuje sa vecná oprávnenosť 

žiadaných výdavkov v zmysle riadiacej 

dokumentácie OP VaI upravujúcej oblasť 

oprávnenosti výdavkov a vyzvania na 

predloženie ŽoNFP a či spĺňajú 

podmienku účelnosti vzhľadom 

k stanoveným cieľom a očakávaným 

výstupom projektu. Posudzuje sa zároveň, 

či je finančná analýza vypočítaná 

správne, resp. či je CBA vypočítaná 

správne podľa postupov na realizáciu 

CBA uvedených v príručke k analýze 

nákladov a výnosov investičných 

projektov v sektore výskumu a vývoja. 

 

Výška celkových oprávnených výdavkov 

projektu môže byť na základe záverov 

odborného hodnotenia adekvátne 

znížená.  

Vylučovacie 

kritérium 

áno 

80 % a viac finančnej hodnoty 

žiadateľom definovaných 

celkových oprávnených 

výdavkov projektu je vecne 

oprávnených a zároveň 

účelných vzhľadom 

k stanoveným cieľom 

a očakávaným výstupom 

projektu. 

nie 

Menej ako 80 % finančnej 

hodnoty žiadateľom 

definovaných celkových 

oprávnených výdavkov projektu 

je vecne oprávnených alebo 

účelných vzhľadom 

k stanoveným cieľom 

a očakávaným výstupom 

projektu. 

4.2 Hospodárnosť 

a efektívnosť 

výdavkov projektu 

Posudzuje sa, či navrhnuté výdavky 

projektu spĺňajú podmienku 

hospodárnosti a efektívnosti a či 

zodpovedajú obvyklým cenám v danom 

mieste a čase. 

Uvedené sa overuje prostredníctvom 

finančných limitov, príp. zrealizované 

verejného obstarávania, vykonaného 

prieskumu alebo ďalších nástrojov na 

overenie hospodárnosti a efektívnosti 

výdavkov. 

Posudzuje sa, či pre potreby projektu je 

Vylučovanie 

kritérium 

áno 

Žiadané výdavky projektu sú 

hospodárne a efektívne 

a zodpovedajú obvyklým 

cenám v danom čase a mieste. 

 

Tam kde je to vhodné, sa pre 

potreby projektu využíva 

existujúca výskumná 

infraštruktúra/zariadenie 

(zabezpečená prostredníctvom 

zdrojov EÚ v programovom 

období 2007-2013) 
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P.č. Kritérium Predmet hodnotenia Typ kritéria Hodnotenie 
Spôsob aplikácie hodnotiaceho 

kritéria 

využívaná aj existujúca výskumná 

infraštruktúra/zariadenie (zabezpečená 

zo zdrojov ÉU v programovacom období 

2007 - 2013)  

 

Poznámka: v prípade, že hodnotiteľ  

identifikuje výdavky nespĺňajúce 

podmienku hospodárnosti a efektívnosti, 

je povinný navrhnúť krátenie 

požadovanej výšky NFP o sumu 

identifikovaných 

neefektívnych,  nehospodárnych 

a neúčelných výdavkov. 

nie 

Žiadané výdavky projektu nie sú 

hospodárne a efektívne alebo 

nezodpovedajú obvyklým 

cenám v danom čase a mieste. 

 

Pre potreby projektu sa 

nevyužíva existujúca výskumná 

infraštruktúra/zariadenie 

(zabezpečená prostredníctvom 

zdrojov EÚ v programovom 

období 2007-2013), aj keď, 

vzhľadom na charakter 

aktivít/výskumných činností, by 

to bolo možné. 

4.3 Finančná 

udržateľnosť 

projektu 

Posudzuje sa zabezpečenie udržateľnosti 

projektu, t.j. finančného krytia prevádzky 

projektu počas celého obdobia 

udržateľnosti projektu podľa čl. 71 

všeobecného nariadenia. Za udržateľný 

projekt sa považuje projekt, ktorý vo 

finančnej analýze preukáže kladný alebo 

minimálne nulový kumulovaný 

(nediskontovaný) čistý peňažný tok za 

každý rok obdobia udržateľnosti projektu. 

V prípade záporného kumulovaného 

čistého peňažného toku sa hodnotia 

Vylučovacie 

kritérium 

áno 

Prevádza projektu dosahuje 

kladnú alebo minimálne nulovú 

hodnotu  kumulovaného cash 

flow v každom roku obdobia 

udržateľnosti projektu, resp. pre 

projektu so záporným 

kumulovaným cash flow sú 

uvedené relevantné 

a overiteľné zdroje finančného 

krytia prevádzky (napr. 

preukázaný záväzok MŠVVaŠ SR 

dofinancovať prevádzku). 
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P.č. Kritérium Predmet hodnotenia Typ kritéria Hodnotenie 
Spôsob aplikácie hodnotiaceho 

kritéria 

dostatočné zdroje krytia deficitu. 

nie 

Prevádzka projektu nedosahuje 

kladnú hodnotu kumulovaného 

cash flow v každom roku 

obdobia udržateľnosti projektu, 

resp. pre roky so záporným 

kumulovaným cash flow nie sú 

uvedené relevantné 

a overiteľné zdroje finančného 

krytia prevádzky (napr. 

preukázaný záväzok MŠVVaŠ SR 

dofinancovať prevádzku). 

4.4 Finančná situácia 

žiadateľa a 

partnera 

Posudzuje sa finančná situácia/stabilita 

žiadateľa a partnera a to podľa 

vypočítaných hodnôt finančných 

ukazovateľov (napr. v prípade verejného 

sektora na základe ukazovateľa likvidity a 

ukazovateľa zadlženosti, prípadne 

ďalšie), vrátane preukázania 

zabezpečenia zdrojov žiadateľa na 

spolufinancovanie projektu počas 

obdobia realizácie. 

 

Konkrétne limitné hodnoty pre zaradenie 

žiadateľa a partnera do jednotlivých 

skupín budú stanovené v príslušnom 

písomnom vyzvaní. 

Vylučovacie 

kritérium 
áno 

Žiadateľ a partner s dobrou 

finančnou situáciou, 

preukázané zabezpečenie 

spolufinancovania projektu. 

nie 

Žiadateľ a partner s neurčitou 

a s nepriaznivou finančnou 

situáciou, nepreukázané 

zabezpečenie 

spolufinancovania projektu 
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Sumarizačný prehľad hodnotiacich kritérií  

Hodnotené oblasti Hodnotiace kritériá Typ kritéria Hodnotenie 

1 Príspevok veľkého projektu k 

cieľom a výsledkom operačného 

programu Výskum a inovácie 

1.1 Súlad projektu s programovou stratégiou operačného programu 

Výskum a  inovácie a prioritnej osi 
vylučovacie áno/nie 

1.2 Súlad projektu s RIS3 SK vylučovacie áno/nie 

1.3 Súlad projektu s legislatívou a stratégiou SR v oblasti štátnej 

vednej a technickej politiky  
vylučovacie áno/nie 

1.4 Súlad projektu so snahou aktívnejšie vystupovať v rámci 

medzinárodných aktivít  
vylučovacie áno/nie 

1.5 Synergia a komplementarita projektu s EŠIF a nástrojmi podpory 

EÚ, iniciatívami a programami v rámci Európskeho výskumného 

priestoru  

vylučovacie áno/nie 

2 Navrhovaný spôsob realizácie 

projektu 

2.1 Vhodnosť a prepojenosť navrhovaných aktivít projektu vo 

vzťahu k východiskovej situácii a k stanoveným cieľom a výsledkom 

projektu 

vylučovacie áno/nie 

2.2 Vhodnosť plánovaných aktivít z vecného a časového hľadiska vylučovacie áno/nie 

2.3 Reálnosť a primeranosť plánovaných hodnôt merateľných 

ukazovateľov z časového, finančného a vecného hľadiska 
vylučovacie áno/nie 

3 Administratívna a prevádzková 

kapacita žiadateľa a partnera 

3.1 Zabezpečenie administratívnych kapacít na riadenie projektu a 

odborných kapacít  z hľadiska vecného zamerania projektu 
vylučovacie áno/nie 

3.2 Prevádzková a technická udržateľnosť projektu vylučovacie áno/nie 

4 Finančná a ekonomická stránka 

projektu  

4.1 Účelnosť a vecná oprávnenosť výdavkov projektu vylučovacie áno/nie 

4.2 Hospodárnosť a efektívnosť výdavkov projektu vylučovacie áno/nie 

4.3 Finančná udržateľnosť projektu vylučovacie áno/nie 

4.4 Finančná situácia žiadateľa a partnera vylučovacie áno/nie 

Na splnenie kritérií odborného hodnotenia musia byť vyhodnotené kladne všetky vylučujúce hodnotiace kritériá. 

 


