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1 Úvod 

Operačný program Výskum a inovácie (ďalej aj „OP VaI“) podporuje v rámci 

kompetencií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) 

nasledovné typy projektov: 

- národné projekty, ktoré riešia systémové otázky na úrovni národnej vednej 

a technickej politiky v rámci špecifických cieľov 1.1.1, 1.1.2 a 2.1.1 

- komplementárne výskumno-vývojové projekty k podporeným, resp. úspešným 

medzinárodným výskumno-vývojovým projektom v rámci špecifických cieľov 

1.1.2, 1.1.3 a 2.1.1, 

- modernizácia a ďalší rozvoj výskumnej infraštruktúry a koordinácia VaV 

potenciálu v rámci špecifických cieľov 1.1.3 a 2.1.1  

- spolupráca akademického sektora s podnikateľským sektorom (aplikačnou 

praxou) v rámci špecifických cieľov 1.2.1 a 2.2.1. 

Každý z týchto typov projektov je špecifický svojim obsahom, skladbou žiadateľa 

a partnerov (konzorcia) a aj požiadavkami na hodnotiaci proces. Z uvedeného 

dôvodu boli definované 4 rôzne skupiny hodnotiacich kritérií tak, aby čo najlepšie 

reflektovali špecifiká vyššie uvedených typov projektov. Súčasne boli definované aj 

výberové kritériá. 

2 Východiská pre tvorbu hodnotiacich kritérií výskumno-

vývojových projektov v operačnom programe Výskum 

a inovácie 

Pri zostavovaní hodnotiacich kritérií boli zohľadnené nasledovné východiská: 

- intervenčná logika OP VaI, ktorá vychádza zo zamerania politiky súdržnosti EÚ 

v programovom období 2014 – 2020; 

- súčasne bol zohľadnený 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 aspekt výskumno-vývojových projektov, ktoré sú rozdelené podľa 

jednotlivých typov projektov v rámci jednotlivých špecifických cieľov OP VaI – 

v snahe zabezpečiť čo možno najvyššiu možnú mieru odbornosti a kvality 

hodnotenia a výberu projektu; 

- vo vzťahu k hodnoteniu kvality a zvýšeniu dôrazu na obsah a reálnu pridanú 

hodnotu projektov bol z koncepčného hľadiska aplikovaný prístup 

vychádzajúci z kritérií programu Horizont 2020; 

- minimalizácia subjektívnych kritérií aj prostredníctvom pridania objektívnych 

kritérií; 

- výstupy komparatívnej analýzy hodnotiacich a výberových kritérií pre 

dopytovo - orientované výzvy v medzinárodnom meradle; 

- ; 

- skúseností z operačného programu Výskum a vývoj; 

- skúsenosti z doteraz vyhlásených výziev v rámci OP VaI. 
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Hodnotiace kritériá zabezpečujú výber takých projektov1, ktoré jednoznačne 

prispievajú k dosahovaniu výsledkov príslušných špecifických cieľov OP VaI, pričom 

kritériá: 

- sú nediskriminačné a transparentné; 

- sú prehľadné a neobsahujú duplicity; 

- v dostatočnej miere zohľadňujú požiadavku na zabezpečenie vysokej kvality 

výskumno-vývojového zámeru projektov (t. j. excelentnosť výskumu, ktorá je 

horizontálnou prioritou RIS3 SK); 

- sú špecifikované čo najjednoznačnejšie, objektívne a po obsahovej stránke 

vychádzajú z používanej praxe v rámci procesu hodnotenia projektov 

v rámcových programoch Európskej únie - aktuálne Horizont 2020; 

- boli definované tak, aby sa dosiahlo zjednodušenie aplikácie hodnotiacich 

kritérií zo strany hodnotiteľov. 

Vybrané pojmy v rámci viacerých hodnotiacich kritérií budú definované 

v samostatných častiach jednotlivých dokumentov v závislosti od ich príslušnosti 

k jednotlivým dopytovo - orientovaným výzvam na predkladanie žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok v gescii VA, t. j. podľa tematického zamerania. 

Predmetné definície pojmov vykazujúce príznaky nejednoznačnej definície, ako 

napríklad špičkovosť, excelentnosť, inovatívnosť a pod., sú uvedené v samostatnej 

metodike, ktorá bola schválená Radou Výskumnej agentúry dňa 22. 2. 2018 

a zapracovaná do metodiky a spôsobu overenia plnenia kritéria pre výber projektov 

v rámci Prílohy č. 1 tohto dokumentu. V Prílohe č. 2: Prehľad HaVK s potrebou 

vytvorenia metodiky pre ich aplikáciu sú identifikované kritériá, ktoré budú bližšie 

špecifikované v ďalších dokumentoch pripravovaných k výzve. 

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 

regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde 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 (ďalej len „zákon o EŠIF“);  

- Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len 

„EŠIF“); 

- usmerňujúce všeobecné a špecifické zásady výberu projektov definované 

v OP VaI; 

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

a vývoj a programu Horizont 2020; 

- hodnotiace kritériá výskumných projektov zameraných na aplikovaný výskum 

Agentúry na podporu výskumu a vývoja. 

                                                           
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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3 Štruktúra hodnotiacich kritérií 

Štruktúra hodnotiacich kritérií: 

1. reflektuje všetky náležitosti, ktoré si vyžaduje Systém riadenia EŠIF2, konkrétne: 

 Príspevok navrhovaného projektu k cieľom a výsledkom operačného 

programu a prioritnej osi – 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 prepojenia 

navrhovaných aktivít s výsledkami a cieľmi projektu, posúdenie vhodnosti 

navrhovaných aktivít a spôsobu ich realizácie, posúdenie navrhovaných 

aktivít z vecného, časového hľadiska a z hľadiska ich prevádzkovej 

a technickej udržateľnosti (ak relevantné), posúdenie reálnosti plánovanej 

hodnoty merateľných ukazovateľov s ohľadom na časové, finančné 

a vecné hľadisko; 

 Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa/partnera – posúdenie 

dostatočných administratívnych a prípadne odborných kapacít 

žiadateľa/partnera na riadenie a odbornú realizáciu projektu 

a zhodnotenie skúseností s realizáciou obdobných/porovnateľných 

projektov k originálnym aktivitám žiadateľa/partnera (ak relevantné); 

 Finančná a ekonomická stránka projektu – posúdenie oprávnenosti 

navrhovaných výdavkov v zmysle výzvy, overenie hospodárnosti, účelnosti 

a efektívnosti navrhovaných výdavkov, posúdenie zrealizovanej finančnej 

analýzy (ak relevantné), posúdenie CBA (ak relevantné), hodnotenie 

finančnej a ekonomickej výkonnosti žiadateľa/partnera vo vzťahu 

k schopnosti zabezpečiť finančnú udržateľnosť projektu. 

2. zohľadnenie povahy výskumno-vývojových projektov a dostatočný dôraz na 

obsahovú kvalitu výskumných aktivít v podávaných žiadostiach o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „žiadosti o NFP“). 

 

Hodnotiace kritériá pre projekty výskumu a vývoja OP VaI sú vzhľadom na špecifiká 

jednotlivých typov projektov definované pre: 

- národné projekty – samostatný set kritérií pre projekty zamerané na 

vytvorenie systémových rámcov na úrovni národnej vednej a technickej 

politiky a RIS3 SK,  

- dopytovo – orientované projekty - delené podľa špecifických typov projektu 

na tri sety. 

Pre národné projekty budú v rámci hodnotiaceho procesu aplikované vylučujúce 

a pre dopytovo – orientované projekty (s výnimkou komplementárnych výskumno-

vývojových projektov) budú aplikované vylučujúce aj bodované hodnotiace kritériá. 

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

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

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 intervenčnom logikou OP VaI, všeobecne súlad 

                                                           
2 kapitola 2.4.3.2 Hodnotiace kritériá žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, Systém riadenia 

Európskych štrukturálnych a investičných fondov. 
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s RIS3 SK a jej Implementačným plánom, vecnú oprávnenosť výdavkov, finančnú 

udržateľnosť projektu, atď. Vylučujúce kritériá budú posudzované ako prvé a až po 

ich splnení budú posudzované bodované kritériá. 

Prostredníctvom bodovaných kritérií je posudzovaná kvalitatívna stránka 

predložených žiadostí o NFP. Bodované hodnotiace kritériá majú stanovené bodové 

hodnoty ako nezáporné celé číslo, ktoré je prideľované v závislosti od vyhodnotenia 

príslušného bodovaného hodnotiaceho kritéria. Rozsah možnosti pridelenia bodov je 

určený pri jednotlivých bodovaných kritériách. 

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

kritérií odborného hodnotenia musia byť kladne vyhodnotené všetky vylučujúce 

hodnotiace kritériá a zároveň, v prípade dopytovo – orientovaných projektov (s 

výnimkou komplementárnych výskumno-vývojových projektov), musí byť splnená 

minimálna hranica pri bodovaných hodnotiacich kritériách, ktorá je konkrétne 

uvedená pri každom súbore kritérií. Pri dopytovo - orientovaných projektoch je v 

rámci každej zo 4 hodnotených oblastí stanovená aj minimálna hranica pre 

bodované hodnotiace kritériá. 

Za účelom zvýšenia kvality predkladaných žiadostí o NFP bude pri vybraných 

výzvach vo fáze prípravy ŽoNFP k výskumno-vývojovému projektu aplikovaný prístup 

zhodnotenia kvality výskumno-vývojových aktivít zo strany experta, zahraničného 

experta, resp. panelu expertov. Experti budú do databázy vyberaní na základe 

všeobecných kritérií (bezúhonnosť a ovládanie slovenského/českého a anglického 

jazyka) a odborných kritérií zohľadňujúcich špecifické kvalifikačné a osobnostné 

predpoklady. Pre zvýšenie kvality odborných hodnotiteľov budú aplikované nové 

odborné kritériá, resp. posudzované odborné skúsenosti, ktoré budú musieť splniť, a 

to napríklad:  

● dosiahnutie vysokoškolského vzdelania III. stupňa; 

● najmenej 10 ročnú prax v oblasti výskumu a vývoja a ďalšie kvalifikačné 

predpoklady (publikačná činnosť vedeckých prác žiadateľa v indexovaných 

databázach, skúsenosti s realizáciou výskumných projektov, skúsenosti 

s hodnotením výskumných projektov a/alebo projektov v oblasti infraštruktúry 

výskumu a vývoja).  

Konkrétne kritériá na odborných hodnotiteľov budú definované vo výzve na 

odborných hodnotiteľov. 
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4 Hodnotiace kritériá 
 

V tejto kapitole sú uvádzané hodnotiace kritériá pre jednotlivé typy projektov v štruktúre podľa typu projektu, obsahového 

zamerania, príslušnosti k špecifickému cieľu, naviazanosti na konkrétne plánované výzvy, resp. aktivity ako aj kapitolu, v ktorej sú 

jednotlivé typy projektov/kritérií upravené. V jednotlivých podkapitolách sú uvádzané sumarizačné prehľady a v prílohe č. 1 

dokumentu je uvádzaný detailný popis jednotlivých hodnotiacich kritérií.   

 

Typ projektu 
Obsahové 

zameranie 

Špecifický 

cieľ 
Výzva/Aktivita* Kapitola 

Národné 

projekty 

Národné projekty 

pre zvýšenie 

výkonnosti 

systému VaV 

prostredníctvom 

horizontálnej 

podpory 

technologického 

transferu a IKT 

1.1.1 

2.1.1 

Národný projekt 1: Mobilizácia transferu poznatkov a technológií z 

výskumných inštitúcií do praxe 

4.1 

Národný projekt 2: Informačný systém výskumu a vývoja/prístupy do 

databáz pre potreby výskumných inštitúcií 

Národný projekt 3: Horizontálna IKT podpora a centrálna 

infraštruktúra pre inštitúcie VaV 

Národný projekt 4: Podpora národného systému pre popularizáciu 

VaV 

Národné projekty 

pre zvýšenie účasti 

SR v projektoch 

medzinárodnej 

spolupráce 

1.1.2 Národný projekt 5: Horizontálna podpora účasti SR v 

ERA/internacionalizácia VaV SR, podpora aktivít styčnej kancelárie 

SR pre VaV v Bruseli, vrátane podpory zintenzívnenia aktivít 

podporných štruktúr (národné kontaktné body) 

Národný projekt 6: Podpora zriaďovania národných technologických 

platforiem ako nástroja na účasť SR v Európskych technologických 

platformách a Spoločných technologických iniciatívach v oblastiach 

špecializácie RIS3 SK 
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Dopytovo -

orientované 

projekty 

Komplementárne 

výskumno-

vývojové projekty 

k podporeným, 

resp. úspešným 

medzinárodným 

výskumno-

vývojovým 

projektom  

1.1.2,  

1.1.3  

2.1.1 

Komplementárne výskumno-vývojové projekty k podporeným, resp. 

úspešným medzinárodným výskumno-vývojovým projektom - 
Teaming, Twinning, ERA Chairs, Marie Skłodowska-Curie Action 

4.2 

Synergické a komplementárne financovanie projektov schválených 

v rámci Horizontu 2020, Stratégie EÚ pre dunajský región, EITI, Eureky, 

Eurostars 2, Erazmus+, resp. ďalších medzinárodných programov a 

iniciatív v oblastiach špecializácie RIS3 SK 

Modernizácia a 

ďalší rozvoj 

výskumnej 

infraštruktúry 

a koordinácia VaV 

potenciálu  

1.1.3  

2.1.1 

Modernizácia a ďalší rozvoj infraštruktúry a technologického zázemia 

výskumných inštitúcií mimo podnikateľského sektora v oblastiach 

špecializácie RIS3 SK 

4.3 

Konsolidácia a optimalizácia výskumných, vzdelávacích a 

inovačných kapacít výskumných inštitúcií v Bratislave 

Mobilizácia excelentných výskumných tímov v oblastiach 

špecializácie RIS3 SK 

Spolupráca 

akademického 

sektora 

s podnikateľským 

sektorom 

(aplikačnou 

praxou)  

1.2.1  

2.2.1 

Podpora dlhodobého strategického výskumu v oblastiach 

špecializácie RIS3 Sk 

4.4 

Podpora VaV v rámci individuálnych priemyselných výskumno-

vývojových centier 

Podpora centier excelentnosti nadnárodného významu a 

medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu 

* Vychádza z operačného programu, verzia 1.2 
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4.1 Hodnotiace kritériá pre národné projekty (špecifické ciele 1.1.1, 1.1.2 a 2.1.1) 
Oprávnený prijímateľ: CVTI SR / MŠVVaŠ SR 

Sumarizačný prehľad hodnotiacich kritérií 

Hodnotené oblasti Hodnotiace kritériá Typ kritéria 
Hodnotenie

/bodová 

škála 

Maximum 

bodov 

1 Príspevok národného 

projektu k cieľom a 

výsledkom operačného 

programu Výskum a 

inovácie  

1.1 Súlad projektu s celkovou intervenčnou logikou a programovou 

stratégiou operačného programu Výskum a inovácie 
vylučujúce áno/nie - 

1.2 Súlad projektu s RIS3 SK vylučujúce áno/nie - 

    

1.3 Súlad, komplementarita a priama nadväznosť projektu s už 

realizovanými aktivitami Slovenskej republiky v oblasti, na ktorú je projekt 

zameraný 

vylučujúce 
áno/nie/ 

(N/A) 
- 

1.4 Súlad projektu so snahou aktívnejšie vystupovať v rámci 

medzinárodných aktivít 

vylučujúce áno/nie/ 

(N/A) 
- 

    

    

1.5 Synergia a komplementarita projektu s nástrojmi, iniciatívami 

a programami v rámci Európskeho výskumného priestoru 
vylučujúce 

áno/nie/ 

(N/A) 
- 

1.6 Synergia projektu s inými aktivitami OP VaI a inými OP vylučujúce áno/nie - 

    

2 Spôsob realizácie 

projektu 

2.1 Vhodnosť a prepojenosť navrhovaných aktivít projektu vo vzťahu k 

východiskovej situácii a k stanoveným cieľom projektu a cieľom OP VaI  
vylučujúce  áno/nie - 

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

2.3 Reálnosť a primeranosť plánovaných hodnôt merateľných 

ukazovateľov z časového, finančného a vecného hľadiska 
vylučujúce  áno/nie - 

2.4 SWOT analýza projektu vylučujúce  áno/nie - 

    

3 Administratívna a 

prevádzková kapacita 

žiadateľa 

3.1 Zabezpečenie odborných kapacít na realizáciu projektu vylučujúce áno/nie - 

3.2 Zabezpečenie administratívnych kapacít na riadenie projektu vylučujúce áno/nie - 

3.3 Prevádzková a technická udržateľnosť projektu vylučujúce  áno/nie - 

   
 

4 Finančná a 4.1 Vecná oprávnenosť výdavkov vylučujúce áno/nie - 

4.2 Finančná udržateľnosť projektu vylučujúce  áno/nie - 
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Hodnotené oblasti Hodnotiace kritériá Typ kritéria 
Hodnotenie

/bodová 

škála 

Maximum 

bodov 

ekonomická stránka 

projektu – udržateľnosť 

projektu 

4.3 Efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť výdavkov projektu vylučujúce  áno/nie - 

4.4 Finančná situácia žiadateľa vylučujúce  áno/nie - 

    

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

 

Detailný popis kritérií je uvedený v Prílohe č. 1 tohto dokumentu.  
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4.2 Hodnotiace kritériá pre komplementárne výskumno-vývojové projekty k podporeným, resp. úspešným 

medzinárodným výskumno-vývojovým projektom (špecifické ciele 1.1.2, 1.1.3 a 2.1.1) 

Sumarizačný prehľad hodnotiacich kritérií  

Hodnotené oblasti Hodnotiace kritériá Typ kritéria 

Hodnotenie

/bodová 

škála 

Maximum 

bodov 

1 Príspevok 

navrhovaného 

projektu k cieľom 

a výsledkom 

operačného 

programu Výskum 

a inovácie  

1.1 Súlad projektu s celkovou intervenčnou logikou a programovou stratégiou  

operačného programu Výskum a inovácie, ako aj súlad s cieľmi výzvy na 

predkladanie projektov  

vylučujúce áno/nie - 

1.2 Obsahové zameranie aktivít projektu na domény inteligentnej 

špecializácie RIS3 SK, súbor politík RIS3 SK a Implementačný plán RIS3 SK 
vylučujúce áno/nie - 

1.3 Komplementarita predkladaného projektu s projektom, na ktorý je 

predkladaný projekt viazaný. Vhodnosť a prepojenosť navrhovaných aktivít 

projektu vo vzťahu k  východiskovej situácii a k stanoveným cieľom projektu z 

vecného a časového hľadiska. 

vylučujúce áno/nie - 

   
 

2 Spôsob 

realizácie projektu 

2.1 Reálnosť a primeranosť plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov z 

časového, finančného a vecného hľadiska 
vylučujúce áno/nie - 

    

3 Administratívna a 

prevádzková 

kapacita 

žiadateľa/partnera 

3.1 Zabezpečenie administratívnych a odborných kapacít na riadenie a 

realizáciu projektu 
vylučujúce áno/nie - 

3.2 Prevádzková a technická udržateľnosť projektu vylučujúce áno/nie - 

    

4 Finančná a 

ekonomická 

stránka projektu – 

udržateľnosť 

projektu 

4.1 Vecná oprávnenosť výdavkov vylučujúce áno/nie - 

4.2 Finančná a vecná udržateľnosť projektu vylučujúce áno/nie - 

4.3 Efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť výdavkov projektu vylučujúce áno/nie - 

4.4 Finančná situácia žiadateľa/partnera  vylučujúce áno/nie - 

    

Na splnenie kritérií odborného hodnotenia pre tento typ projektov musia byť splnené všetky vylučujúce kritériá.  

 

Detailný popis kritérií je uvedený v Prílohe č. 1 tohto dokumentu.  
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4.3 Hodnotiace kritériá pre projekty podpory modernizácie, ďalšieho rozvoja výskumnej infraštruktúry 

a koordinácia VaV potenciálu (špecifické ciele 1.1.3 a 2.1.1) 
 

Sumarizačný prehľad hodnotiacich kritérií  

Hodnotené oblasti Hodnotiace kritériá Typ kritéria 
Hodnotenie/

bodová škála 

Maximum 

bodov 

1 Príspevok 

navrhovaného 

projektu k cieľom 

a výsledkom 

operačného 

programu Výskum 

a inovácie  

1.1 Súlad projektu s celkovou intervenčnou logikou a programovou stratégiou  

operačného programu Výskum a inovácie, ako aj súlad s cieľmi výzvy na 

predkladanie projektov  

vylučujúce áno/nie - 

1.2 Obsahové zameranie aktivít projektu na domény inteligentnej 

špecializácie RIS3 SK, súbor politík RIS3 SK a Implementačný plán RIS3 SK 
vylučujúce áno/nie - 

1.3 Súlad projektu so snahou aktívnejšie vystupovať v rámci medzinárodných 

aktivít 
bodované 0,1,2,3 3 

1.4 Súlad projektu so zásadou výskumno-vývojovej excelentnosti (vysokej 

kvality obsahového zámeru projektu) 
bodované 0,3,5 5 

1.5 Miera participácie podnikateľských VaV organizácií3 na celkovom 

žiadanom NFP 
bodované 0,1,2,5 5 

1.6 SWOT analýza projektu bodované 0,1,2 2 

1.7 Pozitívne zhodnotenie univerzitného vedeckého parku/výskumného 

centra/SIVVP prostredníctvom zahraničných expertov 
vylučujúce áno/nie - 

Spolu    15 

2 Spôsob 

realizácie projektu 

2.1 Vhodnosť a prepojenosť navrhovaných aktivít projektu vo vzťahu k 

východiskovej situácii a k stanoveným cieľom projektu z vecného a časového 

hľadiska 

bodované 0,1,2 2 

2.2 Reálnosť a primeranosť plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov z 

časového, finančného a vecného hľadiska 
bodované 0,1,2 2 

2.3 Príspevok projektu k cieľu OP VaI zvyšovať počet registrovaných práv 

duševného vlastníctva vplyvom realizácie výskumných aktivít projektu a 

zvyšovaniu počtu vedeckých a odborných publikácií v indexovaných 

databázach, v doménach RIS3 SK 

bodované 0,3,6 6 

                                                           
3 V zmysle § 7 písm. d) zákona č. 172/2005 o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy v znení neskorších predpisov. 
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Hodnotené oblasti Hodnotiace kritériá Typ kritéria 
Hodnotenie/

bodová škála 

Maximum 

bodov 

Spolu   10 

3 Administratívna a 

prevádzková 

kapacita 

žiadateľa/partnera 

3.1 Zabezpečenie odborných kapacít na riadenie a realizáciu projektu bodované 0,3,5 5 

3.2 Zabezpečenie administratívnych kapacít na riadenie a realizáciu projektu bodované 0,1,2 2 

3.3 Posúdenie projektu z pohľadu pritiahnutia a udržania výskumných 

pracovníkov v organizácii žiadateľa/partnerov 
bodované 0,1 1 

3.4 Prevádzková a technická udržateľnosť projektu vylučujúce áno/nie -  

3.5 Príspevok projektu k cieľu OP VaI pritiahnuť špičkových zahraničných 

vedcov pre spoluprácu na projektoch v rámci relevantných oblastí domén 

RIS3 SK 

bodované 0,3 3 

3.6 Príspevok projektu k cieľu OP VaI pritiahnuť/reintegrovať slovenských 

vedcov pôsobiacich v zahraničí späť pre spoluprácu na projektoch v rámci 

relevantných oblastí domén RIS3 SK 

bodované 0,3 3 

3.7 Príspevok k vytvoreniu nových pracovných miest pre oblasť VaV bodované 0,1,3 3 

Spolu    17 

4 Finančná a 

ekonomická 

stránka projektu – 

udržateľnosť 

projektu 

4.1 Vecná oprávnenosť výdavkov vylučujúce áno/nie - 

4.2 Finančná a vecná udržateľnosť projektu vylučujúce áno/nie - 

4.3 Efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť výdavkov projektu vylučujúce áno/nie - 

4.4 Finančná situácia žiadateľa/partnera  vylučujúce áno/nie - 

4.5 Stupeň riešenej výskumno-vývojovej aktivity projektu bodované 0,1,2 2 

4.6 Efektívnosť vynaložených investícií do obstarania kľúčových výstupov 

projektu (uplatnenie princípu "hodnota za peniaze") 
bodované 0,2,4 4 

Spolu    6 

Spolu za všetky 

hodnotené oblasti 

 
48 

Na splnenie kritérií odborného hodnotenia musia byť vyhodnotené kladne všetky vylučujúce hodnotiace kritériá a zároveň musí byť 

splnená minimálna hranica pri bodovaných hodnotiacich kritériách, ktorá predstavuje 55 % v rámci každej zo 4 skupín hodnotených 

oblastí a súčasne 65 % z maximálneho počtu všetkých bodov bodovaných hodnotiacich kritérií. Výsledkom dosiahnutých bodov  je  

celé číslo. Minimálna hranica pri bodovaných hodnotiacich kritériách je znázornená v tabuľke pod textom.  
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Oblasť hodnotenia  

Minimálny 

požadovaný počet 

bodov 

1. Príspevok navrhovaného projektu k cieľom a výsledkom operačného programu 

Výskum a inovácie 
9 

2. Navrhovaný spôsob realizácie projektu 6 

3. Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa/partnera 10 

4. Finančná a ekonomická stránka projektu - udržateľnosť projektu 4 

Minimálny počet celkom 32 

 

Detailný popis kritérií je uvedený v Prílohe č. 1 tohto dokumentu.  
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4.4 Hodnotiace kritériá pre projekty spolupráce akademického sektora s podnikateľským sektorom (aplikačnou 

praxou) (špecifické ciele 1.2.1 a 2.2.1) 
 

Hodnotené oblasti Hodnotiace kritériá Typ kritéria 

Hodnotenie/

bodová 

škála 

Maximum 

bodov 

1 Príspevok 

navrhovaného 

projektu k cieľom 

a výsledkom 

operačného 

programu Výskum 

a inovácie  

1.1 Súlad projektu s celkovou intervenčnou logikou a programovou stratégiou  

operačného programu Výskum a inovácie, ako aj súlad s cieľmi výzvy na 

predkladanie projektov  

vylučujúce áno/nie - 

1.2 Obsahové zameranie aktivít projektu na domény inteligentnej špecializácie 

RIS3 SK, súbor politík RIS3 SK a Implementačný plán RIS3 SK 
vylučujúce áno/nie - 

1.3 Súlad, komplementarita a priama nadväznosť projektu s už realizovanými 

aktivitami v oblasti, na ktorú je projekt zameraný 
vylučujúce áno/nie - 

1.4 Súlad projektu so snahou aktívnejšie vystupovať v rámci medzinárodných 

aktivít 
bodované 0,1,2,3 3 

1.5 Súlad projektu so zásadou výskumno-vývojovej excelentnosti (vysokej kvality 

obsahového zámeru projektu) 
bodované 0,3,5 5 

1.6 Miera originálnosti a inovatívnosti predkladaného projektu bodované 0,3,5 5 

1.7 Relevancia projektu k cieľom Stratégie Európskej únie pre dunajský región bodované 0,1 1 

1.8 Príspevok projektu k zintenzívneniu spolupráce akademického sektora s 

podnikateľským 
bodované 0,3,5 5 

1.9 Miera zapojenia kapacít univerzitných vedeckých parkov a výskumných 

centier na celkovom žiadanom NFP 
bodované 0,1,2,5 5 

1.10 SWOT analýza projektu bodované 0,1,2 2 

Spolu    26 

2 Navrhovaný 

spôsob realizácie 

projektu 

2.1 Vhodnosť a prepojenosť navrhovaných aktivít projektu vo vzťahu k 

východiskovej situácii a k stanoveným cieľom projektu z vecného a časového 

hľadiska 

bodované  0,1,2 2 

2.2 Reálnosť a primeranosť plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov z 

časového, finančného a vecného hľadiska 
bodované 0,1,2 2 

2.3 Príspevok projektu k cieľu OP VaI zvyšovať počet registrovaných práv 

duševného vlastníctva vplyvom realizácie výskumných aktivít projektu a 

zvyšovaniu počtu vedeckých a odborných publikácií v indexovaných 

databázach, v doménach RIS3 SK 

bodované 0,3,6 6 



 

16 

 

Hodnotené oblasti Hodnotiace kritériá Typ kritéria 

Hodnotenie/

bodová 

škála 

Maximum 

bodov 

Spolu   10 

3. Administratívna 

a prevádzková 

kapacita 

žiadateľa/partnera 

3.1 Zabezpečenie odborných kapacít na riadenie a realizáciu projektu bodované 0,3,5 5 

3.2 Zabezpečenie administratívnych kapacít na riadenie a realizáciu projektu bodované 0,1,2 2 

3.3 Posúdenie projektu z pohľadu pritiahnutia a udržania výskumných 

pracovníkov v organizácii žiadateľa/partnerov 
bodované 0,1 1 

3.4 Prevádzková a technická udržateľnosť projektu vylučujúce áno/nie - 

3.5 Posúdenie predchádzajúcich skúseností podnikateľských organizácií VaV v 

oblasti výskumu a vývoja bodované 0,1,3 3 

3.6 Príspevok projektu k cieľu OP VaI pritiahnuť špičkových zahraničných 

vedcov pre spoluprácu na projektoch v rámci relevantných oblastí domén RIS3 

SK 

bodované 0,3 3 

3.7 Príspevok projektu k cieľu OP VaI pritiahnuť/reintegrovať slovenských 

vedcov pôsobiacich v zahraničí  späť pre spoluprácu na projektoch v rámci 

relevantných oblastí domén RIS3 SK 

bodované 0,3 3 

3.8 Príspevok k vytvoreniu nových pracovných miest pre oblasť VaV bodované 0,1,3 3 

Spolu    20 

4 Finančná a 

ekonomická 

stránka projektu – 

udržateľnosť 

projektu 

4.1 Vecná oprávnenosť výdavkov vylučujúce áno/nie - 

4.2 Finančná a vecná  udržateľnosť projektu vylučujúce áno/nie - 

4.3 Efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť výdavkov projektu vylučujúce áno/nie - 

4.4 Finančná situácia žiadateľa/partnera  vylučujúce áno/nie - 

4.5 Podiel výskumno-vývojových činností (tzv. mäkkých výdavkov) projektu na 

rozpočte projektu 
bodované 0,1,2 2 

4.6 Podiel súkromných investícií na financovaní v rámci zapojeného 

podnikateľského sektora v projekte.  

Uvedené kritérium bude uplatňované len v rámci výziev na PVVC 

bodované 0,1,2,3,4 4 

4.7 Stupeň riešenej výskumno-vývojovej aktivity projektu bodované 0,1,2 2 

4.8 Príspevok projektu k tvorbe nových start-up a/alebo spin-off v rámci 

výskumných centier na základe realizovaných aktivít 
bodované 0,2 2 

4.9 Efektívnosť vynaložených investícií do obstarania kľúčových výstupov 

projektu (uplatnenie princípu "hodnota za peniaze") 
bodované 0,2,4 4 

Spolu    14 
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Hodnotené oblasti Hodnotiace kritériá Typ kritéria 

Hodnotenie/

bodová 

škála 

Maximum 

bodov 

Spolu za všetky 

hodnotené oblasti 

 
70 

Na splnenie kritérií odborného hodnotenia musia byť vyhodnotené kladne všetky vylučujúce hodnotiace kritériá a zároveň musí byť 

splnená minimálna hranica pri bodovaných hodnotiacich kritériách, ktorá predstavuje 55 % v rámci každej zo 4 skupín hodnotených 

oblastí a súčasne 65 % z maximálneho počtu všetkých bodov bodovaných hodnotiacich kritérií. Výsledkom dosiahnutých bodov je 

celé číslo. Minimálna hranica pri bodovaných hodnotiacich kritériách je znázornená v tabuľke pod textom.   

Oblasť hodnotenia  
Minimálny 

požadovaný počet 

bodov 

1. Príspevok navrhovaného projektu k cieľom a výsledkom operačného programu 

Výskum a inovácie 
15 

2. Navrhovaný spôsob realizácie projektu 6 

3. Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa/partnera 11 

4. Finančná a ekonomická stránka projektu - udržateľnosť projektu 8 

Minimálny počet celkom 46 

Detailný popis kritérií je uvedený v Prílohe č. 1 tohto dokumentu.  

5 Výberové kritériá 

Výberové kritériá sa uplatňujú iba pri výzvach, ktoré majú súťažný charakter, t. j. neuplatňujú sa pri vyzvaniach na národné projekty 

a pri výzvach na komplementárne projekty k schváleným projektovým účastiam slovenských inštitúcií v medzinárodných 

schémach, programoch a iniciatívach v rámci špecifických cieľov 1.1.3 a 2.1.1. 

Výber výskumno-vývojových projektov v zmysle najlepšej praxe z rámcových programov EÚ pre výskum a vývoj a Agentúry na 

podporu výskumu a vývoja bude realizovaný primárne podľa výsledkov hodnotenia na základe aplikácie hodnotiacich kritérií. 
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Po ukončení odborného hodnotenia sú jednotlivé žiadosti o NFP zoradené podľa bodov, ktoré získali v rámci odborného hodnotenia. 

Z ďalšej fázy hodnotiaceho procesu sú vylúčené žiadosti o NFP, ktoré nezískali súhrnný minimálny počet bodov (pozri časť 4 tohto 

dokumentu). 

Potreba realizovať výberový proces prostredníctvom aplikácie výberových kritérií nastane len v prípade, ak je disponibilná alokácia 

v rámci vyhlásenej výzvy alebo jej príslušnej časti (v prípade, že v rámci výzvy budú relevantné viaceré prioritné osi, disponibilná 

alokácia sa bude posudzovať za každú prioritnú os samostatne) na predkladanie projektov nižšia, ako je súhrnná výška NFP za všetky 

žiadosti o NFP, ktoré splnili všetky administratívne požiadavky a v rámci odborného hodnotenia získali minimálny počet bodov 

v rámci hodnotenia projektu v troch skupinách hodnotiacich kritérií uvedených vyššie. 

Výberové kritériá sa využijú pre zoradenie projektov, ktoré sa nachádzajú na hranici danej výškou alokácie na výzvu alebo jej 

príslušnej časti a nie je možné ich zoradiť z dôvodu rovnakého počtu bodov z odborného hodnotenia. 

Výberové kritériá a spôsob ich aplikácie 

Rozlišovacie výberové kritérium Spôsob aplikovania rozlišovacieho výberového kritéria 

1.Výsledný počet bodov získaných v odbornom 

hodnotení.   

Žiadosti o NFP sa zoradia podľa výsledného počtu bodov získaných 

v odbornom hodnotení.   

2.Výška alokácie finančných prostriedkov na 

príslušnú výzvu na predkladanie žiadostí o NFP.  

 

Na základe aplikácie výberových kritérií sú žiadosti o NFP zoradené podľa 

počtu získaných bodov zostupne v poradí od žiadosti o NFP, ktorá získala 

najvyšší počet bodov, po žiadosť o NFP s najnižším počtom bodov, následne 

sa od výšky alokácie na príslušnú výzvu odčítava hodnota NFP požadovaná 

v rámci posudzovaných žiadostí o NFP, začínajúc od žiadosti o NFP s najvyšším 

počtom bodov až dovtedy, kým výška alokácie nebude predstavovať sumu 

0,00 EUR, resp. zápornú sumu. Žiadosti o NFP, ktoré sú v rozsahu alokovaných 

finančných prostriedkov určených na výzvu, sú odporučené na schválenie. 

Riadiaci orgán sleduje neprekročenie alokácie na výzvu. 

Na žiadosti o NFP, ktoré sa po aplikácii hodnotiacich kritérií umiestnili vo 

výslednom poradí na rovnakom mieste, sa aplikujú obsahové výberové 

kritéria. 

Obsahové výberové kritériá – využijú sa pre tie prípady žiadostí o NFP, pri ktorých v prípade aplikácie 1. a 2. rozlišovacieho 

výberového kritéria nebolo možné určiť ich poradie, resp. nebolo možné aplikovať toto kritérium vzhľadom na charakter projektu 
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a/alebo také žiadosti o NFP, ktoré sa pohybujú na hranici financovateľnosti z pohľadu disponibilnej sumy zdrojov alokovaných na 

výzvu alebo jej príslušnej časti. Znenie obsahových výberových kritérií vychádza z operačného programu Výskum a inovácie, 

v ktorom sa uvádza, že v rámci hodnotiaceho procesu budú uprednostnené žiadosti o NFP, ktoré budú spĺňať požiadavky na isté 

špecifické vlastnosti.  

Obsahové výberové kritériá 
Počet udelených 

bodov 

Sú členmi konzorcia aspoň dva subjekty spĺňajúce definíciu MSP? 2 

Sú členmi konzorcia tri a viac subjektov spĺňajúce definíciu MSP? 4 

Využívajú sa pri riešení projektu aspoň 2 špičkoví slovenskí výskumníci? 2 

Využívajú sa pri riešení projektu viac ako 2 špičkoví slovenskí výskumníci? 4 

Využíva sa pri riešení projektu aspoň 1 špičkový zahraničný výskumný pracovník? 2 

Využívajú sa pri riešení projektu viac ako 3 špičkoví zahraniční výskumní pracovníci? 4 

Je plánovaný počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch aspoň 2 ?  2 

Je plánovaný počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch väčší ako 2 ?  4 

Je projekt relevantný z pohľadu príspevku k Dunajskej stratégii a je tento jeho príspevok jasne popísaný v opise 

projektu? 
1 

Je projekt multidisciplinárneho charakteru – t. j. je prepojený v rámci svojich výskumno-vývojových aktivít 

minimálne na 2 domény RIS3 SK a to prostredníctvom aspoň jednej produktovej línie a súčasne aspoň jednej 

funkčnej väzby v rámci identifikovaných domén RIS3? 

2 

Je projekt multidisciplinárneho charakteru – t. j. je prepojený v rámci svojich výskumno-vývojových aktivít 

minimálne na 2 domény RIS3 SK a to prostredníctvom viac ako jednej produktovej línie a súčasne viac ako 

jednej funkčnej väzby v rámci identifikovaných domén RIS3? 

4 

Spôsob aplikácie obsahových výberových kritérií 

Všetky žiadosti o NFP, ktoré sú predmetom výberu na základe vyššie uvedených obsahových výberových kritérií, sa zoradia 

podľa počtu získaných bodov, a to tým spôsobom, že žiadosť o NFP, ktorá dosiahla viac bodov, sa umiestni na vyššom mieste 

v poradí (t. j. je uprednostnená). 

V prípade, že ani po aplikácii obsahových výberových kritérií nebude možné zoradiť podľa poradia všetky žiadosti o NFP, ktoré 

boli predmetom tohto procesu, tak predmetné žiadosti o NFP budú podporené všetky, pokiaľ je k dispozícii voľná alokácia v rámci 

príslušnej prioritnej osi. Pokiaľ nie je k dispozícii voľná alokácia v rámci príslušnej prioritnej osi, nebude možné podporiť žiadnu 

z predmetných žiadostí o NFP a stávajú sa súčasťou zásobníka projektov, pokiaľ bol zadefinovaný v rámci danej výzvy. 
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6 Príloha 
 

Príloha č. 1 Popis hodnotiacich kritérií 

Príloha č. 2 Prehľad HaVK s potrebou vytvorenia metodiky pre ich aplikáciu 

 

 


