
           
 

Informácia k plánovanému vyhláseniu výzvy na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie NFP z operačného programu Výskum a inovácie zameranej na 

podporu projektov v rámci domény Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke 

technológie stratégie RIS 3 SK s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16 

 

Dovoľujeme si Vás informovať o plánovanom vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

NFP, ktorá bude zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu 

a experimentálneho vývoja v rámci operačného programu Výskum a inovácie (ďalej len „výzva“).  

Prostredníctvom výzvy bude finančná podpora projektov priemyselného  výskumu 

a experimentálneho vývoja zo zdrojov Európskej únie nasmerovaná do domény Zdravie obyvateľstva 

a zdravotnícke technológie definovanej v Implementačnom pláne Stratégie výskumu a inovácií pre 

inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS 3 SK). 

Výzva bude zverejnená na webovom sídle www.opvai.sk.  

V záujme splnenia podmienok nevyhnutných pre získanie nenávratného finančného príspevku 

z operačného programu Výskum a inovácie vyzývame žiadateľov/partnerov, aby priebežne realizovali 

opatrenia nevyhnutne súvisiace s prípravou projektov a zabezpečením dokumentácie potrebnej pre 

preukázanie splnenia podmienok poskytnutia príspevku.  

V tejto súvislosti odporúčame žiadateľom/partnerom, aby zvýšili dôraz a sústredili svoje úsilie najmä 

na podmienky, ktorých splnenie na seba viaže zvýšené časové a administratívne nároky. Ide 

predovšetkým o novo doplnenú podmienku týkajúcu sa oprávnenosti tých žiadateľov, ako i partnerov, 

ktorí sa plánujú podieľať na realizácii výskumno-vývojovej časti projektu (akýmkoľvek spôsobom 

a v akomkoľvek rozsahu). V danom prípade je žiadateľ/partner povinný byť najneskôr k dátumu 

predloženia žiadosti o poskytnutie NFP držiteľom platného osvedčenia o spôsobilosti vykonávať 

činnosti v oblasti výskumu a vývoja. 

Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať činnosti v oblasti výskumu a vývoja vydáva Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“), pričom podrobnosti o spôsobe 

a postupe hodnotenia spôsobilosti právnických a fyzických osôb uskutočňujúcich výskum a vývoj, 

vrátane obsahu žiadosti o hodnotenie spôsobilosti a vydanie osvedčenia a obsahu podporných 

podkladov pre hodnotenie spôsobilosti, ustanovuje Výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky 

z 15. mája 2009 č. CD-2009-20239/4722-1:11 o spôsobe a postupe hodnotenia spôsobilosti osôb na 

vykonávanie výskumu a vývoja (ďalej len „výnos“, zverejnený tu). 

Hodnotenie spôsobilosti právnických a fyzických osôb uskutočňujúcich výskum a vývoj vykonáva 

hodnotiteľská komisia, pričom pre prijatie svojich záverov zaraďuje žiadateľov o vydanie osvedčenia 

do jednotlivých sektorov výskumu a vývoja, ako aj do kategórií podľa dĺžky obdobia ich pôsobnosti 

v oblasti výskumu a vývoja. 

Spôsobilosť žiadateľa o vydanie osvedčenia sa hodnotí podľa plnenia kritérií v jednotlivých moduloch 

(základných a doplňujúcich) daných vo formulári žiadosti o vykonanie hodnotenia spôsobilosti osôb 

uskutočňujúcich výskum a vývoj na vykonávanie výskumu a vývoja (ďalej len „žiadosť“). Podrobná 

špecifikácia jednotlivých modulov je obsiahnutá v rámci § 3 ods. 1 - 13 výnosu.  

http://www.opvai.sk/
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/Certifikacia/Stranky/default.aspx


           
 
Žiadosť sa podáva v elektronickej forme odoslaním formulára žiadosti, ktorý je možné vyplniť po 

prihlásení sa do systému www.skcris.sk, a v písomnej forme v editovanej verzii žiadosti podpísanej 

štatutárnym zástupcom žiadateľa na poštovú adresu MŠVVaŠ SR do desiatich kalendárnych dní od 

dátumu zaregistrovania žiadosti v systéme www.skcris.sk. 

Prílohami žiadosti sú: 

1) zriaďovacia listina alebo zakladacia listina, stanovy alebo štatút, živnostenský list alebo výpis z OR 

nie starší ako tri mesiace, ktoré sa predkladajú osvedčené v písomnej podobe a zároveň 

naskenované v elektronickej forme; 

2) výročná správa o činnosti a hospodárení za predchádzajúci rok a ak ju žiadateľ nevypracúva alebo 

vykonáva činnosť v kratšom období, predloží namiesto výročnej správy audit, resp. daňové 

priznanie za predchádzajúce účtovné obdobie; 

3) výskumný zámer, ktorý predkladá žiadateľ s pôsobnosťou kratšou ako tri roky, a to v prípade, že 

výskum a vývoj bol do predmetu činnosti zapísaný v období do troch rokov do podania žiadosti. 

S ohľadom na vyššie uvedené informácie žiadateľov/partnerov dôrazne upozorňujeme na 

nasledujúce skutočnosti: 

1) žiadateľ o vydanie osvedčenia o spôsobilosti vykonávať činnosti v oblasti výskumu a vývoja je 

povinný mať zapísaný výskum a vývoj v predmete činnosti; 

2) držitelia osvedčenia o spôsobilosti vykonávať činnosti v oblasti výskumu a vývoja, ktorým sa blíži 

ukončenie doby platnosti, by mali najneskôr tri mesiace pred termínom uplynutia doby platnosti 

osvedčenia vyplniť elektronický formulár žiadosti a po vytlačení a podpísaní ho aj s prílohami 

zaslať na adresu MŠVVaŠ SR. 

Z uvedeného dôvodu vyzývame žiadateľov/partnerov, aby ešte pred vyhlásením výzvy začali realizovať 

kroky vedúce k zabezpečeniu splnenia vyššie uvedenej podmienky poskytnutia príspevku. 

http://www.skcris.sk/
http://www.skcris.sk/

