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Odpovede na často kladené otázky (FAQ) 

k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  

zameraným na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho 

vývoja v rámci domén 

Dopravné prostriedky pre 21. storočie výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11 

Priemysel pre 21. storočie výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 

Zdravé potraviny a životné prostredie výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13 

 

1. Musí mať žiadateľ, ktorý chce podať ŽoNFP a zároveň ktorý sa chce uchádzať o zápis do 
registra subjektov, ktoré sú spôsobilé vykonávať výskum a vývoj (osvedčenie vydáva MSVVaS 
SR) v predmete svojej činnosti uvedený nasledovný predmet - Výskum a vývoj v oblasti 
prírodných a technických vied? Výzva stanovuje podmienku, že žiadateľ, ak chce vykonávať 
akúkoľvek činnosť v aktivite “priemyselný výskum” alebo “experimentálny vývoj” musí byť 
uvedený v registri subjektov spôsobilých vykonávať výskum a vývoj, ale vo výzve sa jasne 
neuvádza, či musí mať výskum a vývoj zapísaný ako predmet činnosti v obchodnom registri. 

 

ODPOVEĎ:  

Výzva nestanovuje v rámci podmienok oprávnenosti žiadateľa/partnera priamo povinnosť mať v predmete 
činnosti zapísaný výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied. Priamo stanovuje iba povinnosť 
žiadateľa/partnera (s výnimkou výskumných organizácií) mať v predmete podnikania zapísané činnosti 
v súlade so zameraním oblasti/odvetvia hospodárstva, v ktorom sa projekt realizuje, a to najneskôr v deň 
predchádzajúci vyhláseniu výzvy a zároveň najneskôr 12 mesiacov pred predložením ŽoNFP. 

Podmienky oprávnenosti žiadateľa/partnera však stanovujú povinnosť žiadateľa/partnera (vrátane  
výskumných organizácií) byť najneskôr k dátumu predloženia ŽoNFP držiteľom platného osvedčenia 
o spôsobilosti vykonávať činnosti v oblasti výskumu a vývoja, pričom jednou z podmienok na jeho vydanie 
je splnenie povinnosti mať v predmete činnosti zapísaný výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických 
vied. Na tento prípad sa ale nevzťahuje podmienka splnenia termínu zápisu činnosti uvedená vyššie – 
zápis činnosti najneskôr v deň predchádzajúci vyhláseniu výzvy a zároveň najneskôr 12 mesiacov pred 
predložením ŽoNFP. 

Podrobnejšie informácie týkajúce sa osvedčenia o spôsobilosti vykonávať činnosti v oblasti výskumu 

a vývoja a podmienok na jeho vydanie sú zverejnené na www.opvai.sk v rámci dokumentácie k príslušnej 

výzve, v časti Pomôcky (tu). 

 

 

2. Môže subjekt (žiadateľ/partner), ktorý nedisponuje osvedčením 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) realizovať aktivity „priemyselný výskum“ a/alebo „experimentálny vývoj“ 
externe tzn. iba prostredníctvom zmluvného výskumu?  
 

http://www.opvai.sk/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/15122017_vyzva_opvai-mhdp2017122-12/


2 
 

ODPOVEĎ:  

V zmysle podmienok stanovených výzvou, konkrétne podmienok oprávnenosti výdavkov uvedených v 
rámci prílohy č. 6 výzvy platí, že výdavky na nákup zmluvného výskumu/vývoja, môžu predstavovať 
maximálne 50% z celkových oprávnených výdavkov hlavných aktivít „priemyselný výskum“ a/alebo 
„experimentálny vývoj“ v rámci rozpočtu jednotlivého člena partnerstva, t.j. 
žiadateľa/prijímateľa/partnera, z čoho vyplýva, že situácia, kedy by jednotlivý subjekt realizoval 
niektorú z hlavných aktivít „priemyselný výskum“ a/alebo „experimentálny vývoj“ výhradne 
prostredníctvom zmluvného výskumu, resp. poskytovania zmluvných výskumno-vývojových služieb 
nastať nemôže, resp. v prípade, ak by nastala, došlo by k nesplneniu podmienky poskytnutia 
príspevku č. 16 - Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené. 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že každý subjekt (žiadateľ/partner), ktorý participuje na realizácii 
hlavných aktivít „priemyselný výskum“ a/alebo „experimentálny vývoj“ (akýmkoľvek spôsobom 
a v akomkoľvek rozsahu) je povinný ich realizovať takou formou, aby minimálne 50% jeho výdavkov 
v rámci predmetných hlavných aktivít bolo vynaložených v súvislosti s ich realizáciou prostredníctvom 
jeho vlastných výskumno - vývojových kapacít, a teda nie prostredníctvom dodávok zmluvného 
výskumu/vývoja. Uvedené zároveň aj znamená, že každý subjekt (žiadateľ/partner), ktorý 
participuje na realizácii hlavných aktivít „priemyselný výskum“ a/alebo „experimentálny vývoj“ je 
povinný disponovať najneskôr k dátumu predloženia ŽoNFP platným osvedčením o spôsobilosti 
vykonávať činnosti v oblasti výskumu a vývoja. 

 

 

3. Môže sa partner projektu zúčastňovať iba na inovačnej časti projektu? To znamená, že 
nebude realizovať výskum, iba inovácie. 

ODPOVEĎ:  

Uvedené je v zmysle podmienok výzvy možné, t. j. partner môže participovať iba na realizácii 
inovačnej časti projektu. 

 

 

4. Je oprávneným partnerom  výskumná organizácia – štátna vysoká škola sídliaca 
v Bratislave (projekt bude realizovaný v Banskobystrickom kraji a vysoká škola by sa mala 
podieľať na  aktivite „experimentálny vývoj“)? Sú oprávnené mzdové výdavky výskumníkov 
z vysokej skoly sídliacej v BA? Sú oprávnené aj  iné náklady takéhoto partnera? Prípadne  
môže byť riešením, že daný pracovník  partnera bude vykonávať výskum na mieste 
realizácie projektu? Sú oprávneným výdavkom cestovné náhrady pre takéhoto pracovníka?  
 

ODPOVEĎ:  

V zmysle podmienky poskytnutia príspevku č. 17 - Podmienka, že projekt je realizovaný na 
oprávnenom území platí, že pre posúdenie splnenia tejto podmienky je rozhodujúce miesto 
realizácie projektu (t.j. miesto, kde sa realizuje výskumno-vývojová časť projektu, resp. kde prebieha 

výrobný proces,  resp. je umiestnená prevádzka), nie sídlo žiadateľa/partnera, pričom projekt môže byť 
realizovaný aj na viacerých miestach (uvedených vo formulári žiadosti o poskytnutie NFP), avšak vždy 
na oprávnenom území, ktorým sú všetky regióny na úrovni NUTS III s výnimkou Bratislavského kraja.  

V kontexte otázky potvrdzujeme, že vysoká škola so sídlom v Bratislave môže byť partnerom 
projektu, avšak iba za podmienky, že miestom realizácie tej časti projektu, na realizácii ktorej 
vysoká škola participuje bude územie mimo Bratislavského kraja. Mzdové výdavky výskumníkov 
z takejto  vysokej školy sú oprávnené v prípade, ak svoju prácu na projekte vykonávajú na 
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oprávnenom území (t. j. mimo BA kraj), pričom je potrebné, aby daná skutočnosť bola zachytená 
v rámci ich pracovno-právnej dokumentácie.  

Čo sa týka oprávnenosti výdavkov takéhoto partnera (vysokej školy so sídlom v BA) vo všeobecnosti 
je možné konštatovať, že oprávnenými sú všetky výdavky, ktoré vzniknú v súvislosti s jeho prácami 
realizovanými na výskumno-vývojovej časti projektu, ktoré sú oprávnené z hľadiska vecného, 
časového a územného (t. j. vzniknuté na oprávnenom území) a ktoré spadajú do skupín výdavkov 
oprávnených pre kategóriu výskumných organizácií tak, ako sú stanovené v rámci prílohy č. 6 výzvy. 
Cestovné náhrady pre zamestnancov vykonávajúcich činnosti pre projekt sú oprávnenými v rámci 
nepriamych výdavkov podporných aktivít vzťahujúcich sa k hlavným aktivitám „priemyselný výskum“ 
a/alebo „experimentálny vývoj“, ktorých vykazovanie v rámci projektu prebieha výhradne 
prostredníctvom stanovenej paušálnej sadzby (viac podrobností o danej problematike sa nachádza 
v kapitole 4.4 prílohy č. 6 výzvy - Podmienky oprávnenosti výdavkov). 

 

 

5. V rámci podmienky poskytnutia prípspevku č. 24 - Oprávnenosť z hľadiska preukázania 
súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné 
prostredie sa predkladá príloha č. 9 ŽoNFP - Dokument preukazujúci oprávnenosť z 
hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie.  

• je potrebné predložiť dokument/dokumenty osobitne za všetky miesta realizácie 
projektu? 

• je potrebné predložiť dokument/dokumenty osobitne za žiadateľa a osobitne za 
partnera/partnerov podľa k nim prislúchajúcich miest realizácie projektu? 

• v prípade, ak sa bude realizovať projekt len na jednom mieste realizácie, predkladá 
vyhlásenie žiadateľ aj partner na to isté miesto realizácie? 

• je potrebné predložiť dokument/dokumenty vzťahujúci/vzťahujúce sa k  preukázaniu 
súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné 
prostredie v rámci výskumno-vývojovej časti (činnosti, ktoré budú vykonávané počas 
realizácie projektu) a zároveň inovačnej časti (činnosti, ktoré budú vykonávané po 
realizácii projektu a súvisia s prevádzkou predmetu inovačnej časti)? 

 

ODPOVEĎ:  

Čo sa týka odpovedí na otázky súvisiace s  prílohou č. 9 ŽoNFP -  Dokument preukazujúci oprávnenosť 
z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, platí nasledovné: 

Predmetnú prílohu je potrebné predložiť tak, aby bolo jednoznačné, že pri posúdení vplyvov 
navrhovanej činnosti na životné prostredie v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov bol 
zohľadnený komplexne celý projekt so všetkými jeho aktivitami, všetkými miestami realizácie ako 
aj všetkými subjektmi, ktoré sa do realizácie projektu zapoja. Pričom však nie je stanovené, či toto 
komplexné posúdenie musí byť obsiahnuté v jednom dokumente alebo či môžu byť predložené 
viaceré dokumenty, ktoré v sebe budú zahŕňať čiastkové posúdenie jednotlivých častí projektu. 
Uvedené závisí od posúdenia zodpovedného orgánu (Príslušný okresný úrad - odbor starostlivosti 
o ŽP, Ministerstvo životného prostredia SR), ktorý posúdi, či sú jednotlivé časti projektu od seba tak 
nezávislé vo vzťahu k vyššie uvedeným parametrom, že môžu byť posúdené samostatne, alebo či sú 
jednotlivé činnosti v rámci projektu tak previazané, že musia byť posúdené spolu v rámci jedného 
dokumentu.  
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6. V rámci podmienky poskytnutia príspevku č. 25  - Oprávnenosť z hľadiska preukázania 
súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 
2000 sa predkladá príloha č. 10 ŽoNFP - Dokument preukazujúci oprávnenosť z hľadiska 
súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 
2000. 

• je potrebné predložiť dokument/dokumenty osobitne za žiadateľa a osobitne za 
partnera/partnerov podľa k nim prislúchajúcich miest realizácie projektu? 

• v prípade, ak sa bude realizovať projekt len na jednom mieste realizácie, predkladá 
vyhlásenie žiadateľ aj partner na to isté miesto realizácie? 

• je potrebné predložiť dokument/dokumenty vzťahujúci/vzťahujúce sa k  preukázaniu 
súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 
2000 v rámci výskumno-vývojovej časti (činnosti, ktoré budú vykonávané počas realizácie 
projektu) a zároveň inovačnej časti (činnosti, ktoré budú vykonávané po realizácii 
projektu a súvisia s prevádzkou predmetu inovačnej časti)? 

 

ODPOVEĎ:  

Čo sa týka odpovedí na otázky súvisiace s prílohou č. 10 ŽoNFP - Dokument preukazujúci oprávnenosť 
z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, platí nasledovné: 

Predmetnú prílohu je potrebné predložiť tak, aby bolo jednoznačné, že pri posúdení vplyvu 
realizácie aktivít projektu na územia sústavy NATURA 2000 v súlade so zákonom o ochrane prírody 
a krajiny bol zohľadnený komplexne celý projekt so všetkými jeho aktivitami, všetkými miestami 
realizácie ako aj všetkými subjektmi, ktoré sa do realizácie projektu zapoja. Pričom však nie je 
stanovené, či toto komplexné posúdenie musí byť obsiahnuté v jednom dokumente alebo či môžu 
byť predložené viaceré dokumenty, ktoré v sebe budú zahŕňať čiastkové posúdenie jednotlivých častí 
projektu. Uvedené závisí od posúdenia zodpovedného orgánu (Okresný úrad v sídle kraja, resp. 
miestne príslušný Okresný úrad alebo Štátna ochrana prírody SR), ktorý posúdi, či sú jednotlivé časti 
projektu od seba tak nezávislé vo vzťahu k vyššie uvedeným parametrom, že môžu byť posúdené 
samostatne, alebo či sú jednotlivé činnosti v rámci projektu tak previazané, že musia byť posúdené 
spolu v rámci jedného dokumentu.  

 
 
7. V rámci popisu k prílohe č. 1 ŽoNFP – Finančná analýza je uvedené, že do finančnej analýzy 

vstupujú iba údaje týkajúce sa technológie obstarávanej v rámci hlavnej aktivity „realizácia 
inovačných opatrení“. 
Je vypracovanie prílohy č. 1 ŽoNFP – Finančná analýza relevantné za všetky subjekty, ktoré 
realizujú hlavnú aktivitu ,,realizácia inovačných opatrení“ aj v prípade, ak budú v rámci 
tejto hlavnej aktivity nulové výdavky? 
 

ODPOVEĎ:  

Vypracovanie a predloženie prílohy č. 1 ŽoNFP - Finančná analýza je povinné pre každý subjekt 
(žiadateľ/partner/partneri), ktorý participuje na realizácii hlavnej aktivity „realizácia inovačných 
opatrení“, a to bez ohľadu na skutočnosť, či predmetný subjekt vynaložil v rámci realizácie danej 
hlavnej aktivity oprávnené výdavky alebo nie.  

V prípade, ak realizácia hlavnej aktivity „realizácia inovačných opatrení“ prebehne bez vynaloženia 
oprávnených (investičných) výdavkov, vyplní relevantný subjekt v rámci formuláru finančnej analýzy 
tie časti, ktoré pokrývajú predpoklad finančných tokov súvisiacich s realizáciou tejto hlavnej aktivity 
a dosiahnutím jej cieľov, t. j. tabuľku č. II - prevádzkové výdavky, tabuľku III - výnosy a tabuľku IV - 
daňové odpisy súvisiaceho majetku vrátane majetku, ktorého nákup nebol predmetom oprávnených 
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výdavkov projektu. Nastať môže aj situácia, kedy relevantný subjekt plánuje vynaložiť investičné 
výdavky za účelom zabezpečiť realizáciu a dosiahnutie cieľa hlavnej aktivity „realizácia inovačných 
opatrení“, avšak tieto výdavky nebudú súčasťou oprávnených výdavkov projektu. Predpoklad 
vynaloženia takýchto výdavkov bude tiež súčasťou vypracovávanej finančnej analýzy (tabuľka č. I - 
investičné výdavky). 

 

 

8. Je potrebné, aby partner mal v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so 
zameraním oblasti/odvetvia hospodárstva, v ktorom sa projekt realizuje alebo je 
postačujúce mať v predmete podnikania zapísané činnosti v tej oblasti, v ktorej sa realizuje 
časť projektu, na realizácii ktorej sa podieľa?  

 

ODPOVEĎ:  

Pre splnenie relevantnej časti podmienky poskytnutia príspevku č. 1b) - Právna forma oprávneného 
partnera je potrebné, aby mal partner v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so 
zameraním oblasti/odvetvia hospodárstva, v ktorom sa realizuje tá časť projektu, na realizácii ktorej 
príslušný partner participuje.  

 

 

9. Žiadateľ je veľký podnik, pre ktorý nie je aktivita „ochrana práv duševného vlastníctva“ 
oprávnenou aktivitou. Ak žiadateľ bude podávať prihlášky práv duševného vlastníctva, 
môže ich uviesť v cieľovej hodnote príslušného merateľného ukazovateľa aj keď ako veľký 
podnik je vyňatý z poskytnutia pomoci v rámci uvedenej aktivity? 
 

ODPOVEĎ:  

Ak si žiadateľ nebude (z akéhokoľvek dôvodu) nárokovať čerpanie oprávnených výdavkov súvisiacich 
s ochranou práv duševného vlastníctva (t. j. v prípade veľkého podniku nie je príslušná hlavná 
aktivita, ani s tým súvisiace výdavky oprávnené, v prípade MSP plánuje vykryť predmetné výdavky 
z vlastných zdrojov), nestanoví si v rámci predkladaného projektu hlavnú aktivitu „ochrana práv 
duševného vlastníctva“. 

Vyššie uvedená skutočnosť mu však nebráni v tom, aby plánovanú registráciu práv duševného 
vlastníctva zohľadnil a kvantifikoval prostredníctvom príslušných merateľných ukazovateľov (uvedené 
platí ako pre MSP, tak aj pre veľké podniky). Stanovenie nenulovej hodnoty merateľných 
ukazovateľov súvisiacich s ochranou práv duševného vlastníctva má pozitívny vplyv na výslednú 
hodnotu ukazovateľa Value for Money (viď. podmienka poskytnutia príspevku č. 18 - Podmienka 
splnenia kritérií pre výber projektu). 

 
 

10. Je v prípade zahrnutia odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku do 
oprávnených výdavkov projektu potrebné, aby daný majetok bol zakúpený 
prostredníctvom verejného obstarávania v zmysle zákona o VO?  
 

ODPOVEĎ:  

V prípade zahrnutia odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku do oprávnených 
výdavkov projektu, platí povinnosť mať majetok zakúpený prostredníctvom verejného obstarávania 
v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
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zákonov na všetok majetok, ktorý majiteľ nadobudol do svojho vlastníctva po dátume zverejnenia 
výzvy na predkladanie ŽoNFP (v súlade s údajmi uvedenými v rámci záväzného formulára prílohy č. 6 
ŽoNFP – Doplňujúce údaje sa aktuálnym stavom  materiálno – technických kapacít, prostredníctvom 
ktorých sa plánujú realizovať hlavné aktivity projektu, rozumie stav platný k termínu zverejnenia 
výzvy). Pri majetku nadobudnutom pred dátumom zverejnenia výzvy na predkladanie ŽoNFP táto 
povinnosť neplatí. 

 
 

11. Podľa podmienok výzvy platí, že partner musí mať v predmete podnikania zapísané činnosti 
v súlade so zameraním oblasti/odvetvia hospodárstva, v ktorom sa projekt realizuje, a to 
najneskôr v deň predchádzajúci vyhláseniu výzvy a zároveň najneskôr 12 mesiacov pred 
predložením ŽoNFP. Pokiaľ má partner v predmete podnikania zapísaný vývoj, ale chce 
realizovať výskum je to možné?  

 

ODPOVEĎ:  

V zmysle podmienky poskytnutia príspevku č. 1a.) a 1b.) - Právna forma musí mať oprávnený 
žiadateľ/partner v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním oblasti/odvetvia 
hospodárstva, v ktorom sa projekt realizuje, a to najneskôr v deň predchádzajúci vyhláseniu výzvy a 
zároveň najneskôr 12 mesiacov pred predložením ŽoNFP. Uvedené znamená, že oprávnený 
žiadateľ/partner musí mať, v rámci výzvou stanovenej lehoty, v predmete podnikania zapísanú 
činnosť, v rámci tej oblasti/odvetvia, v ktorej sa realizuje projekt, resp. tej oblasti/odvetvia, v ktorej 
sa realizuje časť projektu, na realizácii ktorej sa podieľa (v prípade uplatnenie inštitútu partnerstva na 
projekte). 

Z pohľadu súladu projektu so stratégiou RIS3 SK, ktorý je nevyhnutné dosiahnuť za účelom splnenia 
podmienky poskytnutia príspevku č. 14 - Podmienka oprávnenosti aktivít projektu, musí byť okrem 
preukázania skutočnosti, že predmet projektu je zameraný na niektorú z produktových línií 
stanovených v rámci určenej domény inteligentnej špecializácie preukázané súčasne aj pôsobenie 
podniku žiadateľa, ako i každého z partnerov v súlade so zameraním projektu: 

a) buď v jednom z hlavných odvetví, ktorými je charakterizovaná predmetná doména  
alebo  

b) v niektorom z  odvetví reprezentujúcich funkčné väzby existujúce v rámci príslušného 
hlavného odvetvia, pričom v danom prípade musí byť  

- odberateľom1 nového/inovovaného produktu, prípadne produktu, ktorého výroba je 
výsledkom aplikácie nového/inovovaného procesu  

alebo 
- dodávateľom pre výrobu nového/inovovaného produktu, prípadne produktu, ktorého 

výroba je výsledkom aplikácie nového/inovovaného procesu  
subjekt pôsobiaci v príslušnom hlavnom odvetví, v rámci ktorého je funkčná väzba 
identifikovaná. 

 
S ohľadom na zameranie a predpokladanú formu podpory inovácií (prostredníctvom projektov 
priemyselného výskum a experimentálneho vývoja), ako aj s ohľadom na charakter a spôsob riešenia 
jednotlivých výskumno-vývojových úloh, resp. aktivít a v neposlednom rade aj v nadväznosti na 
znenie príslušnej časti textu súhrnnej správy k produktovým líniám pre domény Dopravné prostriedky 
pre 21. storočie, Priemysel pre 21. storočie a Zdravé potraviny a životné prostredie, sa automaticky 
predpokladá, že na realizácii hlavných aktivít „priemyselný výskum“ a/alebo „experimentálny 
vývoj“ sa môžu podieľať aj subjekty preukázateľne pôsobiace v odvetví SK NACE definovanom na 
úrovni divízie M71 (vykonávajúce architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie 
                                                           
1 V prípade domény Dopravné prostriedky pre 21. storočie výlučne odberateľom. 
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a analýzy) a M72 (vykonávajúce vedecký výskum a vývoj). Subjekty pôsobiace v daných odvetviach sa 
však nemôžu podieľať na realizácii inovačnej časti projektu. Výsledky činnosti týchto subjektov musia 
byť využité v prospech žiadateľa/partnera, ktorý realizuje inovačnú časť v niektorom z odvetví 
reprezentujúcich funkčné väzby na hlavné odvetvie alebo priamo pôsobiacom v hlavnom odvetví.   
 
Divízia M72 Vedecký výskum a vývoj v sebe zahŕňa v zmysle NACE definície tri druhy výskumu a 
vývoja:  
1) základný výskum; experimentálne alebo teoretické práce uskutočnené v prvom rade s cieľom 
získania nových vedomostí o podstate javov alebo pozorovateľných faktoch, bez výhľadu špecifickej 
aplikácie alebo využitia  
2) aplikovaný výskum: pôvodné skúmanie, uskutočnené za účelom získania nových vedomostí, 
orientované prevažne na špecifické praktické ciele alebo účely a  
3) experimentálny vývoj: systematická práca vychádzajúca z existujúcich vedomosti získaných z 
výskumu a /alebo praktických skúseností, zameraná na výrobu nových materiálov, výrobkov a 
zariadení, na zavedenie nových procesov, systémov a služieb a na podstatné vylepšenie tých, ktoré sa 
už vyrábajú alebo sú zavedené.  
Činnosti v oblasti výskumu a experimentálneho vývoja uvedené v tejto divízii sú ďalej rozdelené do 
dvoch kategórií: prírodné/ technické vedy a spoločenské/humanitné vedy. 

V prípade, ak deklarovaná a v rámci projektu vykonávaná činnosť partnera, zapísaná v jeho 
predmete podnikania (pričom tento zápis je uskutočnený v rámci obdobia stanoveného výzvou), 
predstavuje prienik, resp. je súčasťou činností nachádzajúcich sa v rámci vyššie uvedenej divízie 
M72, je možné konštatovať pôsobenie partnera v rámci predmetnej oblasti/odvetvia.  

 
 

12. Žiadateľ produkujúci živočíšnu a rastlinnú výrobu má v príslušnom registri uvedené 
činnosti, ktoré spadajú pod SK NACE kód 01410 Chov dojníc. Je takýto žiadateľ oprávnený 
a spĺňa podmienku relevancie k SK NACE 01 Poľnohospodárstvo? 

 

ODPOVEĎ:  

V prípade subjektov, ktoré pôsobia v poľnohospodárskej prvovýrobe je potrebné upozorniť na 
skutočnosť, že v súlade s podmienkou poskytnutia príspevku č. 31 - Podmienka, že pomoc sa v rámci 
projektu, resp. jeho časti neposkytuje v odvetviach/činnostiach, na ktoré sa pomoc v zmysle 
relevantnej právnej úpravy neuplatňuje sa v zmysle čl. 1 ods. 2 a 3, čl. 13 písm. a) a b) a čl. 14 ods. 16 
všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách2 v rámci inovačnej časti projektu o. i. 
neposkytuje pomoc v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby. Z uvedeného vyplýva nasledovné: 

Subjektu pôsobiacemu výlučne v poľnohospodárskej prvovýrobe môže  byť pomoc poskytnutá, t. j. 
jeho výdavky považované za oprávnené výlučne v rámci výskumno-vývojovej časti projektu (to 
znamená, že  poľnohospodárska prvovýroba musí byť predmetom a mať súvis s hlavnou aktivitou 
„priemyselný výskum“ a/alebo „experimentálny vývoj“). Takýto subjekt môže realizovať aj inovačnú 
časť projektu, avšak bez nároku na poskytnutie finančnej pomoci, t. j. s nulovými oprávnenými 
výdavkami.  

V prípade subjektu, ktorý pôsobí  v poľnohospodárskej prvovýrobe, t. j. v odvetví, ktoré nie je 
oprávnené na poskytnutie pomoci v rámci inovačnej časti projektu a zároveň v inom odvetví (napr. 
výroba potravín), ktoré je oprávnené na poskytnutie pomoci v rámci inovačnej časti projektu je 
možné v rámci danej časti projektu poskytnúť podporu počas realizácie projektu iba na také činnosti, 
ktorá nespadajú pod poľnohospodársku prvovýrobu. 

                                                           
2 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa 

článkov 107 a 108 zmluvy v znení Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/1084 zo 14. júna 2017 
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V takom prípade by sme Vás chceli dôrazne upozorniť na skutočnosť, že žiadatelia/partneri, ktorí 
v rámci svojich podnikateľských aktivít vykonávajú aj činnosti, ktoré nie je možné podporiť v zmysle 
podmienky poskytnutia príspevku č. 31. výzvy – Podmienka že pomoc sa v rámci projektu, resp. jeho 
časti neposkytuje v odvetviach/činnostiach, na ktoré sa pomoc v zmysle relevantnej právnej úpravy 
neuplatňuje (tzv. neoprávnené odvetvia a činnosti), t.j. v danom prípade odvetvie A01 
Poľnohospodárstvo (poľnohospodárska prvovýroba) a zároveň činnosti, ktoré v zmysle príslušnej 
podmienky poskytnutia príspevku je možné podporiť, sú povinní v rámci predkladanej žiadosti o NFP 
uviesť rozčlenenie svojej podnikateľskej činnosti/rozlíšenie nákladov tak, aby bolo možné 
jednoznačne identifikovať, že projekt, resp. jeho časť nie je zameraný na tieto neoprávnené odvetvia, 
resp. činnosti. 

Zároveň by sme Vás chceli upozorniť na potrebu splniť podmienku mať v predmete podnikania 
zapísané činnosti v súlade so zameraním oblasti/odvetvia hospodárstva, v ktorom sa projekt realizuje 
a to najneskôr v deň predchádzajúci vyhláseniu výzvy a zároveň najneskôr 12 mesiacov pred 
predložením ŽoNFP. Uvedená podmienka platí pre žiadateľa, ako aj každého z partnerov, ktorí sa 
podieľajú na realizácii projektu. Ak jeden subjekt realizuje každú časť projektu v inom odvetví (napr. 
žiadateľ bez partnerov realizuje výskumno-vývojovú časť projektu v odvetví A01 Poľnohospodárstvo 
a inovačnú časť v odvetví C10 Výroba potravín), platí uvedená podmienka pre obe tieto odvetvia. 

V súvislosti s vyššie uvedenými skutočnosťami si Vás zároveň dovoľujeme upozorniť na to, že 
realizácia inovačnej časti projektu musí priamo nadväzovať na výsledky výskumno-vývojovej časti 
projektu, t. j. proces zavedenia inovácie do produkčného procesu  musí nadväzovať a byť priamym 
dôsledkom realizácie  predmetu výskumno – vývojovej časti projektu, t.j. musí sa jednať o praktické 
uplatnenie tej inovácie, resp. inovácií, ktoré boli dosiahnuté v rámci výskumno – vývojovej časti 
projektu. 

V kontexte otázky uvádzame, že podtrieda SK NACE kód 01410 Chov dojníc je súčasťou divízie SK 
NACE 01 Poľnohospodárstvo, a teda v zmysle vyššie uvedeného je oprávnená na poskytnutie pomoci 
v rámci výskumno-vývojovej časti projektu. 

 

 

13. V rámci  prílohy č. 6 výzvy – Podmienky oprávnenosti výdavkov je uvedené, že oprávnené sú 
výdavky na operatívny nájom strojov, prístrojov, zariadení, vybavenia a laboratórnych 
nástrojov počas obdobia ich využívania v rámci hlavných aktivít „priemyselný výskum“ 
a/alebo „experimentálny vývoj“. Je oprávneným výdavkom aj nájom priestorov, ktoré budú 
využívané v rámci aktivít „priemyselný výskum“ a „experimentálny vývoj“? 

 

ODPOVEĎ:  

Nájom nehnuteľného majetku, t. j. priestorov, ktoré budú využívané v súvislosti s realizáciou 
hlavných aktivít „priemyselný výskum“ a „experimentálny vývoj“ nie je oprávneným výdavkom 
daných hlavných aktivít. Zároveň nie je potrebné nijakým spôsobom preukazovať vlastnícke alebo 
iné právo žiadateľa/partnera k danému majetku. 

 

 

14. Žiadateľ plánuje v rámci projektu skúmať, neskôr vyrábať a na trh dodávať nový inovatívny 
produkt, ktorý na európskom trhu nikto iný neponúka. Nový produkt má potenciál, ide ale 
o produkt, ktorého sa ročne plánuje vyrobiť a predať len niekoľko kusov, nakoľko výroba sa 
odhaduje podľa analýz na viac mesiacov. Ak bude v budúcnosti dopyt, je možné výrobu 
rozšíriť, ale na začiatok je odhad vyrobiť cca 1 kus zariadenia za 2 mesiace, pričom každý 
takýto produkt má vysokú pridanú hodnotu a bude predstavovat špickové inovatívne 
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zariadenie, vyrábané na zákazku pre budúcich klientov. Otázka je, či je takýto pomerne 
malý počet vyrobených kusov za rok akceptovateľný, alebo sa požaduje istá minimálna 
úroveň výroby v určitom počte kusov ročne?  

 

ODPOVEĎ:  

V rámci predmetnej výzvy nie je stanovený minimálny počet kusov produktov vyrobených ročne po 
zavedení riadnej prevádzky. Počet kusov vyrobených za rok v rámci produkčnej prevádzky 
žiadateľa/partnera zavedenej v rámci projektu3 závisí od viacerých parametrov, ktoré nie je možné 
v rámci výzvy taxatívne vymedziť, keďže závisia od špecifík jednotlivých projektov a nedajú sa 
zovšeobecniť. Je ale potrebné upozorniť na nasledovné skutočnosti: 

 počet vyrobených kusov by mal odzrkadľovať náročnosť výroby ako aj výrobné kapacity 
žiadateľa/partnera (inak povedané, ak výroba jedného kusu produktu bude trvať dva týždne, 
potom výroba dvoch kusov za rok zostáva otázna o. i. aj z pohľadu oprávnenosti výdavkov na 
nákup zariadení, ktoré sa podieľajú na výrobe produktu), 

 žiadateľ/partner je v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP povinný udržať (zachovať) výsledky 
realizovaného projektu definované prostredníctvom merateľných ukazovateľov projektu 
počas celého obdobia udržateľnosti projektu,  

 z pohľadu posúdenia ekonomickej výkonnosti investície, je potrebné, aby finančná analýza 
preukázala, že investícia je pre žiadateľa prínosom a bude zabezpečovať finančnú 
udržateľnosť realizovanej investície a bude prispievať k zlepšovaniu finančno-ekonomických 
ukazovateľov podniku žiadateľa a to aj pri zohľadnení Vami popisovaného nízkeho počtu 
vyrobených kusov produktov. 

 

 

15. Žiadateľ plánuje vo výskumno–vývojovej časti projektu, v hlavnej aktivite „priemyselný 
výskum“ a/alebo „experimentálny vývoj“ (priame náklady) obstarať priemyselnú 
technológiu (stroj). Tá bude počas 30 mesiacov trvania výskumno-vývojovej časti projektu 
slúžiť na testovanie a vývoj novej časti výrobného procesu. Preto do oprávnených výdavkov 
budú zahrnuté odpisy tohto zariadenia počas 30 mesiacov. 

V inovačnej časti projektu plánujeme nový výrobný proces zaviesť do produkčnej prevádzky, 
k čomu potrebujeme to isté zariadenie, aké bolo zakúpené a používané vo výskumno - 
vývojovej časti projektu s tým rozdielom, že povedzme od 31.mesiaca (t.j. po ukončení 
výskumno - vývojovej časti a začatí inovačnej časti projektu)  už toto zariadenie nebude 
využívané na účely priemyselného výskumu, ale na účely prevádzky nového výrobného 
procesu.  

Akým spôsobom je možné toto jedno zariadenie využívané v oboch častiach projektu 
rozdeliť finančne do rozpočtu medzi oprávnené výdavky? Odpisy počas trvania výskumu 
dať do rozpočtu pre hlavnú aktivitu „priemyselný výskum“ a obstarávaciu cenu zníženú 
o odpisy počas trvana výskumnej časti dáme do rozpočtu pre hlavnú aktivitu „realizácia 
inovačných opatrení“? Je možné takýto spôsob aplikovať a zohľadniť v rozpočte? 
 

ODPOVEĎ:  

Nákup, resp. obstaranie a využívanie dlhodobého hmotného majetku nie je možné priradiť k dvom 
rozdielnym hlavným aktivitám projektu, a to predovšetkým z dôvodu nevyhnutnosti aplikovať 
v súvislosti s týmto majetkom v danej situácii rôzne skupiny oprávnených výdavkov. Aj v prípade 
využitia takéhoto majetku v rámci dvoch hlavných aktivít/častí projektu je v súvislosti s ním potrebné 

                                                           
3 Resp. najneskôr do 1 roka od ukončenia realizácie projektu. 



10 
 

zaradiť do rozpočtu projektu oprávnené výdavky len v rámci jednej hlavnej aktivity, pričom platí, že 
v prípade aktivít „priemyselný výskum“ a/alebo „experimentálny vývoj“  sú oprávneným výdavkom 
náklady na odpisy daného majetku počas obdobia realizácie príslušných hlavných aktivít a v prípade 
hlavnej aktivity „realizácia inovačných opatrení“ je oprávneným výdavkom obstarávacia cena 
majetku.  

Vzhľadom na znenie časti podmienky poskytnutia príspevku č. 14 – Podmienka oprávnenosti aktivít 
projektu, v zmysle ktorej sa realizácia dvoch častí projektu môže prelínať, avšak výskumno-vývojová 
časť musí vždy skončiť skôr ako sa skončí inovačná časť, je na zvážení žiadateľa ako priebeh a spôsob 
realizácie projektu rozvrhne, a v rámci ktorej z jeho hlavných aktivít si bude nárokovať čerpanie časti 
oprávnených výdavkov súvisiacich s obstaraním relevantného majetku.  Je však potrebné zdôrazniť, 
že príslušnosť majetku, resp. nevyhnutnosť jeho obstarania predovšetkým pre potreby realizácie 
a dosiahnutie cieľov a výsledkov danej hlavnej aktivity, ku ktorej je príslušný oprávnený výdavok 
priradený, musí byť zrejmá a popísaná v rozpočte projektu v časti/stĺpci s názvom "Vecný popis 
výdavku (komentár k rozpočtu)" a zároveň pri tom musia byť dodržané zásady chronologickej 
a vecnej/logickej postupnosti jeho využívania (t. j. je neprípustné napr. obstarať majetok v rámci 
inovačnej časti projektu a následne ho využívať počas obdobia napr. dvoch rokov výlučne v súvislosti 
s realizáciou výskumno-vývojovej časti projektu). Posudzovanie daného aspektu oprávnenosti 
výdavkov, t. j. ich vecnej, časovej a logickej previazanosti s aktivitami projektu je predmetom 
odborného hodnotenia žiadosti o poskytnutie NFP. 

Výnimkou z vyššie uvedeného pravidla je situácia, kedy je majetok obstarávaný v rámci výskumno-
vývojovej časti projektu, pričom  je využívaný pre účely realizácie dvoch hlavných aktivít tejto časti 
projektu, u ktorých je v súvislosti s ním možné aplikovať rovnakú skupinu oprávnených výdavkov 
(napr. obstarávaný stroj využije žiadateľ v rámci hlavnej aktivity projektu „priemyselný výskum“ a 
následne aj „experimentálny vývoj“). V takomto prípade je potrebné pri stanovovaní oprávnených 
výdavkov (v danom prípade náklady na odpisy) v rámci jednotlivých hlavných aktivít výskumno-
vývojovej časti projektu tieto rozdeliť pomerne podľa miery využitia v jednotlivých hlavných 
aktivitách výskumno-vývojovej časti projektu. 

 

 

16. Do realizácie projektu bude zapojený partner – výskumná organizácia, ktorá bude mať 
v rozpočte zahrnuté aj mzdové výdavky svojich interných zamestnancov. V zmysle 
podmienok výzvy nie sú prémie/odmeny oprávneným výdavkom. Celkovú cenu práce 
zamestnancov tvorí tabuľková časť mzdy určená zákonom plus osobné ohodnotenie. 
Otázka je, či sa do celkovej ceny práce započítava aj osobné ohodnotenie zamestnanca tak, 
ako je uvedené na platovom dekréte zamestnanca. 
 

ODPOVEĎ:  

Celková cena práce (s výnimkou prémií a odmien) musí byť stanovená podľa § 130 ods. 5 zákonníka 
práce, t. j. jedná sa o základnú mzdu zamestnanca tak, ako je definovaná príslušnou pracovno-
právnou dokumentáciou vrátane osobného ohodnotenia. Odmeny, resp. prémie alebo rôzne 
variabilné zložky mzdy naviazané na hospodárske výsledky prijímateľa/partnera sú neoprávneným 
výdavkom. 

 

 

17.Predmetom projektu je inovácia súčasného výrobku s cieľom zlepšiť jeho receptúru a 
technológiu výroby a tým zabezpečiť jeho lepšie výživové hodnoty. Je možné takýto typ 
aktivity zaradiť do typu počiatočnej investície "Diverzifikácia výroby prevádzkarne na 
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výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali" aj napriek tomu, že pôjde o produkt s 
rovnakým NACE kódom? 

 

ODPOVEĎ:  

V prípade, ak výsledkom investície do hmotných a nehmotných aktív príslušnej prevádzky je produkt 
vyrobený v rámci činnosti spadajúcej pod rovnaký NACE kód, pričom tento produkt je pre podnik 
nový, nielen zlepšený, je možné považovať danú investíciu podniku za počiatočnú investíciu týkajúcu 
sa diverzifikácie výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali. V tejto 
súvislosti je však potrebné upozorniť na skutočnosť, že v prípade, ak výsledkom realizácie projektu, 
resp. uskutočnenia investície je produkt s novými, rôznymi vlastnosťami, pričom druhové označenie 
produktu sa nemení, nejde o nový výrobok, a teda nejde ani o diverzifikáciu výroby prevádzkarne na 
výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali (napr. ak realizáciou projektu/investície dôjde 
k výrobe nového druhu/príchute piva, avšak žiadateľ/partner vyrábal pivo aj pred predložením 
žiadosti o NFP nejde o diverzifikáciu výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v 
prevádzkarni nevyrábali; avšak ak žiadateľ/partner pôsobil pred predložením žiadosti o NFP v odvetví 
výroby potravín, pričom vyrábal napr. polievky, ale na základe realizácie projektu/uskutočnenia 
investície začne vyrábať cukrovinky, v takom prípade o diverzifikáciu výroby prevádzkarne na 
výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali ide). Zmena receptúry existujúceho výrobku 
podľa vyššie uvedeného vykazuje všetky znaky úpravy vlastností existujúceho výrobku a nie tvorby 
nového produktu, v tomto prípade  nejde o diverzifikáciu výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa 
predtým v prevádzkarni nevyrábali.  

Zároveň je potrebné upozorniť na skutočnosť, že v prípade, ak výsledkom realizácie projektu, resp. 
uskutočnenia investície sú viaceré varianty nového produktu s rôznymi vlastnosťami, pričom druhové 
označenie daných produktov sa však nemení, nejde v takom prípade o viacero nových produktov, ale 
iba o jeden nový produkt (napr. ak realizáciou projektu/počiatočnej investície dôjde k výrobe troch 
rôznych príchutí piva, nejde o tri nové produkty, ale iba o jeden produkt). 

V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že v zmysle podmienky poskytnutia príspevku č. 14 – Podmienka 
oprávnenosti aktivít projektu musí každá investícia do hmotných a nehmotných aktív, uskutočnená 
v rámci inovačnej časti projektu predstavovať oprávnenú počiatočnú investíciu (t. j. niektorý z typov 
počiatočnej investície uvedených vo výzve), pričom posúdenie konkrétnej investície do hmotných 
a nehmotných aktív z pohľadu oprávneného typu počiatočnej investície v zmysle podmienok výzvy 
bude predmetom odborného hodnotenia na základe žiadateľom poskytnutých komplexných údajov 
a informácií. V prípade, ak investícia uskutočnená v rámci inovačnej časti projektu nepredstavuje 
oprávnenú počiatočnú investíciu, projekt ako celok môže byť realizovaný, avšak bez nároku na 
finančnú podporu jeho inovačnej časti, t. j. predmet a cieľ inovačnej časti projektu je nutné dosiahnuť 
bez vzniku oprávnených výdavkov. 

 

 

18. Kedy je potrebné, aby partner projektu - výskumná organizácia zmluvne upravil právo 
voľne šíriť výsledky svojho výskumu a vývoja? Musí takúto dohodu uzavrieť ešte pred 
predložeím ŽoNFP?  Ako má žiadateľ odpovedať na príslušnú otázku v konsolidovanom 
rozpočte – či je zmluvne upravené právo výskumnej organizácie voľne šíriť výsledky svojho 
výskumu - ak v čase predkladania ŽoNFP takúto dohodu ešte uzavretú nemá?  Aký dopad 
na rozpočet projektu má odpoveď NIE? 
 

ODPOVEĎ:  

V časti/hárku s názvom „konsolidovaný rozpočet“ v rámci prílohy č. 5 žiadosti o poskytnutie NFP je 
potrebné v bunke obsahujúcej text „Je zmluvne upravené právo výskumnej organizácie voľne šíriť 
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výsledky svojho výskumu a vývoja?“ vybrať z roletového menu odpoveď „áno“ aj v prípade, ak 
príslušná právna úprava vo vzťahu k právam a povinnostiam výskumnej organizácie bude 
uskutočnená v budúcnosti (malo by sa tak stať najneskôr spolu s uzavretím Zmluvy o partnerstve). 
Uvedený text je myslený v kontexte „Je, resp. bude zmluvne upravené právo ...“, pričom splnenie 
tejto povinnosti preukazuje žiadateľ v rámci predkladania žiadosti o NFP podpisom formuláru 
žiadosti, kde v jeho časti č. 15 uvedenú skutočnosť čestne prehlasuje. Jej reálne splnenie bude 
žiadateľ preukazovať pred zaslaním návrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP spolu 
s predložením uzavretej Zmluvy o partnerstve. 

V prípade, ak v predmetnej bunke vyberie žiadateľ z roletového menu odpoveď „nie“ následkom 
môžu byť nasledovné skutočnosti: 
- ak príslušný partner projektu, ktorý je výskumnou organizáciou  deklaruje v zmysle podmienky 

poskytnutia príspevku č. 1b.) v rámci projektu  výkon nehospodárskej činnosti 
formou  nezávislého výskumu a/alebo vývoja výskumnej organizácie uskutočňovaný 
prostredníctvom efektívnej spolupráce s podnikom/-kmi, znamená odpoveď „nie“ nesplnenie 
jednej z podmienok efektívnej spolupráce s podnikom/-kmi, dôsledkom čoho je predmetná 
žiadosť vylúčená zo schvaľovacieho procesu a poskytovateľ vydá rozhodnutie o jej neschválení; 

- ak si žiadateľ, resp. ďalší partneri projektu, ktorí  sú podnikateľskými subjektmi aplikovali v rámci 
hlavných aktivít „priemyselný výskum“ a/alebo „experimentálny vývoj“ zvýšenú intenzitu pomoci 
na základe efektívnej spolupráce medzi podnikom a jednou alebo viacerými výskumnými, 
znamená odpoveď „nie“ nesplnenie jednej z podmienok takejto efektívnej spolupráce, 
dôsledkom čoho je strata nároku na aplikáciu zvýšenej intenzity, t. j. poskytovateľ v rámci 
konania o žiadosti o NFP príslušným spôsobom intenzitu pomoci upraví. 

 

 

19. Je možné realizovať vývoj prototypu formou zmluvnej dodávky? 
 

ODPOVEĎ:  

Vývoj prototypu zariadenia, resp. funkčného prototypu zariadenia, ktorý by následne mohol byť 
použitý v rámci inovačnej časti projektu za účelom zabezpečenia prevádzky jej predmetu je možné 
zabezpečiť zmluvne prostredníctvom dodávky koncepčnej definície, štúdie, prípadne technickej alebo 
výkresovej dokumentácie nových/inovovaných výrobkov, postupov alebo služieb v rámci skupiny 518 
Ostatné služby v zmysle definovaných podmienok oprávnenosti výdavkov.  
Na základe dodaných podkladov môže následne prijímateľ/partner interne (vo vlastnej réžii) 
zostaviť/zostrojiť príslušný prototyp  zariadenia, pričom výdavky vzniknuté v danom procese je 
možné zaradiť do skupín 521 Mzdové výdavky alebo 112 Zásoby ako nákup spotrebného materiálu 
nevyhnutného pre výkon činnosti odborného personálu výlučne v súvislosti s realizáciou hlavných 
aktivít „priemyselný výskum“ a/alebo „experimentálny vývoj“.  
V prípade súčastí, resp. celkov nevyhnutných pre konštrukciu prototypu je potrebné posúdiť, či sa 
jedná o komponenty, a teda či ich využitie je spojené výlučne s výsledkami vývojových prác a či 
samostatne nemajú žiadne využívanie v rámci podnikateľskej činnosti spoločnosti a neprinášajú 
ekonomické úžitky. Ak nevyhnutné súčasti prototypu majú charakter komponentov je možné 
uskutočniť ich nákup v rámci skupiny oprávnených výdavkov 112 Zásoby. Ak nie je možné deklarovať 
ich nákup ako nákup komponentov, môže prijímateľ/partner zabezpečiť ich nákup formou nákupu 
dlhodobého hmotného majetku v skupine 022 ako súčasť realizácie aktivity „realizácie inovačných 
opatrení“ (realizácia výskumno-vývojovej a inovačnej časti projektu môže prebiehať súčasne, môžu sa 
prelínať, pričom platí, že výskumno-vývojová časť musí skončiť skôr ako sa skončí inovačná časť 
projektu). Vyššie uvedené usmernenie je možné aplikovať aj pre potreby vývoja prototypu 
nového/inovovaného výrobku. 
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20. V rámci projektu plánujeme realizovať výskum na viacerých miestach, inovačnú časť však 
plánujeme realizovať iba na jednom mieste, kde je umiestnená prevádzka žiadateľa a kde 
bude prebiehať výroba inovovaného produktu. Vo vzťahu k vysporiadaniu majetkovo-
právnych vzťahov je potrebné preukázať vlastnícke resp. iné právo žiadateľa iba 
k nehnuteľnostiam, v rámci ktorých sa bude realizovať inovačná časť projektu. Ako a kde 
máme popísať všetky miesta realizácie výskumno-vývojovej časti projektu? 
 

ODPOVEĎ:  

Vo formulári ŽoNFP, v časti 6 – Miesto realizácie projektu žiadateľ uvádza všetky miesta realizácie 
projektu. Na tomto mieste teda žiadateľ uvedenie všetky miesta realizácie výskumno-vývojovej časti 
projektu ako aj miesto realizácie inovačnej časti projektu, pričom uvádza informácie až na úroveň 
obce, nekonkretizuje však konkrétne parcely ani stavby. Informácie v tejto časti ŽoNFP slúžia pre 
potreby overenia splnenia podmienky poskytnutia príspevku č. 17 - Podmienka, že projekt je 
realizovaný na oprávnenom území. Následne žiadateľ v prílohe č. 6 – Doplňujúce údaje, v časti 4 a) - 
Miesto realizácie inovačnej časti projektu uvedenie všetky miesta realizácie, v ktorých bude 
realizovaná inovačná časť projektu, pričom v tomto prípade uvádza informácie až na úroveň 
parcelného čísla, keďže informácie v tejto časti ŽoNFP slúžia pre potreby overenia splnenia 
podmienky poskytnutia príspevku č. 23 - Podmienka mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy. 

 

 

21. V tabuľke č. 7 formuláru ŽoNFP - Popis projektu, konkrétne v jej časti 7, má  žiadateľ uviesť 
zoznam všetkých subjektov spolupracujúcich s ním počas realizácie projektu (okrem 
partnerov projektu). Jedná sa aj o subjekty, s ktorými žiadateľ spolupracuje po ukončení 
realizácie projektu? 

 

ODPOVEĎ:  

V danej časti tabuľky č. 7 formuláru ŽoNFP uvedie žiadateľ všetky subjekty, s ktorými spolupracuje 
výlučne počas realizácie projektu, t. j. v období od začatia realizácie hlavných aktivít projektu (ide 
o začatie realizácie prvej hlavnej aktivity projektu podľa informácií uvedených v časti č. 9. ŽoNFP) po 
finančné ukončenie projektu (finančné ukončenie projektu je definované v rámci vzoru Zmluvy 
o poskytnutí NFP zverejneného na webovom sídle 

https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/, v prílohe č. 1 Zmluvy 
o poskytnutí NFP – Všeobecných zmluvných podmienkach, v článku 1), bez využitia inštitútu 
partnerstva, ktoré môžu patriť do jednej z nasledovných kategórií: 

- inštitúcie venujúce sa výskumu a vývoju; 
- MSP; 
- zahraničné subjekty. 

 
 

22. Po zadaní cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov projektu v súlade so zásadami 

platnými pre hlavnú aktivitu „realizácia inovačných opatrení“ uvádzanými v prílohe č.5 

výzvy – Zoznam merateľných ukazovateľov v rámci predkladania ŽoNFP v IMTS2014+ nie je 

možné odoslať ŽoNFP z dôvodu neuvedenia „nenulovej“ hodnoty aspoň jedného 

merateľného ukazovateľa projektu pre každý subjekt v rámci predmetnej hlavnej aktivity 

projektu. Ako je potrebné riešiť takúto situáciu? 

 

 

https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/
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ODPOVEĎ:  

V prípade realizácie hlavnej aktivity „realizácia inovačných opatrení“ viacerými subjektmi, ktorou sa 

dosiahne/uvedie do produkčného procesu aspoň jedna inovácia (napr. 1 inovovaný produkt v rámci 

merateľného ukazovateľa projektu „Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové“) a niektorý  

z relevantných subjektov nenapĺňa ani povinný merateľný ukazovateľ projektu (v zmysle stanovenej 

zásady platnej pre hlavnú aktivitu „realizácia inovačných opatrení“) a zároveň ani žiadny iný 

merateľný ukazovateľ projektu, ktorý je uvedený v zozname merateľných ukazovateľov projektu, 

(napr. „Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch“), je z  dôvodu technického riešenia 

ITMS2014+ žiadateľ povinný stanoviť celkovú cieľovú hodnotu povinného merateľného 

ukazovateľa projektu (napr. 1 inovovaného produktu v rámci merateľného ukazovateľa projektu 

„Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové“) u každého subjektu, ktorý sa podieľa na realizácii 

predmetnej hlavnej aktivity s tým, že žiadateľ v rámci uvedeného merateľného ukazovateľa projektu 

zadefinuje pri vypĺňaní ŽoNFP „typ závislosti“ ako „maximálna hodnota - maximálna hodnota 

projektového merateľného ukazovateľa dosiahnutá na jednej z aktivít projektu sa rovná celkovej 

dosiahnutej hodnote za projekt“. 

Príklad: Na realizácii hlavnej aktivity projektu „realizácia inovačných opatrení“ sa budú podieľať  2 

subjekty (žiadateľ a partner). Výsledkom realizácie projektu budú 2 inovované produkty (vykazované 

v rámci merateľného ukazovateľa projektu „Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové“), pričom 

v rámci tejto aktivity žiadateľ a partner nenapĺňa žiadny iný merateľný ukazovateľ projektu. 

Stanovenie hodnoty merateľného ukazovateľa projektu v rámci hlavnej aktivity „realizácia 

inovačných opatrení“ bude nasledovné: 

Žiadateľ stanoví pre merateľný ukazovateľ projektu „Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové (kód 

P0512)“ celkovú cieľovú hodnotu, ktorá bude dosiahnutá v rámci projektu u každého subjektu a typ 

závislosti stanoví ako „maximálna hodnota“. T. j. žiadateľ = 2 produkty, partner = 2 produkty 

(maximálna hodnota za celý projekt sa bude rovnať 2 produktom). 

Analogicky je potrebné postupovať taktiež v prípade realizácie hlavnej aktivity „ochrana práv 

duševného vlastníctva“ viacerými subjektmi, ktorí žiadajú o registráciu aspoň jedného práva 

duševného vlastníctva. 

 

23. Žiadateľ realizuje inovačnú časť projektu bez vynaloženia oprávnených výdavkov. 
V IMTS2014+ nie je možné odoslať ŽoNFP z dôvodu uvedenia nulových oprávnených 
výdavkov v rozpočte partnera pre hlavnú aktivitu „realizácia inovačných opatrení“, pritom 
táto hlavná aktivita je povinná. Ako je v danom prípade potrebné postupovať? 

 

ODPOVEĎ:  

V prípade, ak akýkoľvek subjekt (žiadateľ/partner) realizuje hlavnú aktivitu „realizácia inovačných 

opatrení“ s vynaložením nulových oprávnených výdavkov, t. j. je schopný zabezpečiť prevádzkovanie 

predmetu inovačnej časti projektu bez vzniku oprávnených výdavkov (napr. formou prevádzky 

funkčného prototypu vyvinutého v rámci výskumno-vývojovej časti projektu alebo existujúceho 

zariadenia/zariadení prijímateľa/partnera), uvedie žiadateľ v súvislosti s príslušným subjektom  

pre danú aktivitu v rámci tabuľky č. 11.A Rozpočet žiadateľa, resp. 11.B Rozpočet partnerov v sekcii 
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č. 11. Formuláru ŽoNFP v kolónke „Oprávnený výdavok“ hodnotu 0,01 eur. Ako skupinu výdavkov 

stanoví skupinu 022 - samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí. Zároveň oprávnený 

výdavok v danej výške 0,01 Eur zaradí príslušný subjekt do svojich oprávnených výdavkov viažucich sa 

k hlavnej aktivite „realizácia inovačných opatrení“ aj v rámci prílohy č. 5 ŽoNFP, časť 5.1 - Rozpočet 

projektu. Uvedené je potrebné vykonať z dôvodu technického riešenia ITMS2014+, pričom z daného 

postupu nevyplýva relevantnému subjektu povinnosť výdavok v danej výške aj skutočne vynaložiť. 
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24. V nadväznosti na zverejnené Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inovácií prostredníctvom 
priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja je žiadateľ povinný vypracovať resp. upraviť ŽoNFP za účelom jej zosúladenia so zmenami 
vykonanými týmto usmernením. Budú v súvislosti so zmenami v merateľných ukazovateľoch projektu zo strany poskytovateľa vypracované nejaké 
názorné príklady projektov so správnym priradením merateľných ukazovateľov projektu k hlavným aktivitám projektu a spôsobom stanovenia ich 
cieľových hodnôt? 

 

ODPOVEĎ:  

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre OP VaI vypracovalo Pomôcku pre stanovenie cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov 
projektu v zmysle predmetného usmernenia č. 3 v rámci prípravy ŽoNFP vo forme príkladov projektov s priradením merateľných ukazovateľov projektu k 
hlavným aktivitám projektu a spôsobom stanovenia ich cieľových hodnôt. 

 
Príklad projektu č. 1:  
 
- výsledkom realizácie projektu budú 3 inovované produkty (vysokého stupňa) a 4 prihlášky registrácie práv duševného vlastníctva 
- projektom sa realizujú všetky 4 hlavné aktivity projektu (priemyselný výskum, experimentálny vývoj, realizácia inovačných opatrení, ochrana práv duš. vlastníctva)  
- uplatňuje sa inštitút partnerstva - projekt je realizovaný 5 subjektmi (ich priradenie k hlavným aktivitám projektu je uvedené v tabuľke nižšie) 
 

Subjekty 
Hlavná aktivita projektu:  

priemyselný výskum 
Hlavná aktivita projektu:  

experimentálny vývoj 
Hlavná aktivita projektu:  

realizácia inovačných opatrení 
Hlavná aktivita projektu:   

ochrana práv duš. vlastníctva 

Žiadateľ: podnikateľský subjekt   ✓ ✓   

Partner A: podnikateľský subjekt ✓   ✓ ✓ 

Partner B: podnikateľský subjekt ✓ ✓     

Partner C: podnikateľský subjekt     ✓   

Partner D: Univerzita  
(nie je podnikom) ✓ ✓     
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Znázornenie relevancie merateľných ukazovateľov projektu vyjadrujúcich počet podporených podnikov a výskumných inštitúcii v závislosti 
od typu žiadateľa/partnera  

Subjekty 

Počet podnikov, ktoré dostávajú 
granty (P0284) rovnako aj (P0288 
a P0289) 
- cieľová hodnota sa stanovuje pre 
všetky podnikateľské subjekty 
zapojené do realizácie projektu 
v pozícii žiadateľa alebo partnera 

Počet podporených 
výskumných inštitúcií (P0325) 
- cieľová hodnota sa stanovuje pre 
všetky výskumné inštitúcie 
zapojené do realizácie projektu 
v pozícii žiadateľa alebo partnera  

Počet podnikov 
spolupracujúcich  
s výskumnými inštitúciami 
(P0282) 
- cieľová hodnota sa stanovuje 
výhradne v prípade uplatnenia 
inštitútu partnerstva (keďže v 
zmysle podmienok výzvy je 
súčasťou partnerstva minimálne 1 
podnik a minimálne 1 výskumná 
inštitúcia), a to pre každý 
podnikateľský subjekt, ktorý 
v rámci projektu spolupracuje s 
iným subjektom, ktorým je 
výskumná inštitúcia 

Počet podporených 
výskumných inštitúcií 
spolupracujúcich s podnikmi 
(P0326) 
- cieľová hodnota sa stanovuje 
výhradne v prípade uplatnenia 
inštitútu partnerstva, a to pre 
každú výskumnú inštitúciu, ktorá 
v rámci projektu spolupracuje s 
iným subjektom, ktorým je podnik 

Žiadateľ: podnikateľský subjekt 1 1 1 1 

Partner A: podnikateľský subjekt 1 1 1 1 

Partner B: podnikateľský subjekt 1 1 1 1 

Partner C: podnikateľský subjekt 1 0 1 0 

Partner D: Univerzita  
(nie je podnikom) 

0 1 0 1 

Spolu za celý projekt 4 4 4 4 

Pozn.: Za výskumnú inštitúciu sa pre účely vykazovania príslušných merateľných ukazovateľov projektu v rámci tejto výzvy považujú všetky subjekty, ktoré sa podieľajú na 
realizácii hlavnej aktivity projektu priemyselný výskum a/alebo experimentálny vývoj, t.j. nielen výskumné organizácie (ako právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj 
podľa § 7 písm. a) a c) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií 
ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov), ale aj všetky podnikateľské subjekty. Z uvedeného vyplýva, že za výskumnú inštitúciu sa nepovažuje iba 
podnikateľský subjekt, ktorý sa nepodieľa na realizácii výskumno - vývojovej časti projektu. 
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Stanovenie cieľovej hodnoty každého relevantného merateľného ukazovateľa projektu v zmysle zásad platných pre hlavné aktivity projektu, 
ktoré sú uvedené v prílohe č. 5 výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov 

Počet podnikov, ktoré dostávajú granty (kód P0284)  
- relevantný pre všetky podnikateľské subjekty zapojené do realizácie projektu bez ohľadu na to, či sa podieľajú na realizácii výskumno - vývojovej časti projektu alebo nie. 

Subjekty 
Hlavná aktivita projektu:  

priemyselný výskum 
Hlavná aktivita projektu:  

experimentálny vývoj 
Hlavná aktivita projektu:  

realizácia inovačných opatrení 
Hlavná aktivita projektu:   

ochrana práv duš. vlastníctva 

Žiadateľ: podnikateľský subjekt   1 0   

Partner A: podnikateľský subjekt 1   0 0 

Partner B: podnikateľský subjekt 0,5 0,5     

Partner C: podnikateľský subjekt     1   

Partner D: Univerzita  
(nie je podnikom) 

0 0     

typ závislosti: súčet za projekt = 4 podniky 

     Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové (kód P0288), 
a keďže ide o inováciu vysokého stupňa, tak aj: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové (kód P0289) 
 - oba ukazovatele sú relevantné pre všetky podnikateľské subjekty zapojené do realizácie projektu bez ohľadu na to, či sa podieľajú na realizácii VaV časti projektu alebo nie. 

Subjekty 
Hlavná aktivita projektu:  

priemyselný výskum 
Hlavná aktivita projektu:  

experimentálny vývoj 
Hlavná aktivita projektu:  

realizácia inovačných opatrení 
Hlavná aktivita projektu:   

ochrana práv duš. vlastníctva 

Žiadateľ: podnikateľský subjekt   1 0   

Partner A: podnikateľský subjekt 1   0 0 

Partner B: podnikateľský subjekt 0,5 0,5     

Partner C: podnikateľský subjekt     1   

Partner D: Univerzita  
(nie je podnikom) 

0 0     

typ závislosti: súčet za projekt = 4 podniky 
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Počet podporených výskumných inštitúcií (kód P0325)  
- za výskumnú inštitúciu sa pre účely vykazovania príslušných merateľných ukazovateľov projektu v rámci tejto výzvy považujú všetky subjekty, ktoré sa podieľajú na 
realizácii hlavnej aktivity projektu priemyselný výskum a/alebo experimentálny vývoj, t.j.:  

a/ podnikateľské subjekty, ktoré sú držiteľom platného osvedčenia o spôsobilosti vykonávať činnosti v oblasti výskumu a vývoja,  

b/ výskumné organizácie, ako právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a) a c) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o 
doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. 

Tzn. za výskumnú inštitúciu sa nepovažuje iba podnikateľský subjekt, ktorý sa nepodieľa na realizácii výskumno - vývojovej časti projektu (nepodieľa sa na realizácii 
hlavnej aktivity projektu priemyselný výskum a/alebo experimentálny vývoj). 

Subjekty 
Hlavná aktivita projektu:  

priemyselný výskum 
Hlavná aktivita projektu:  

experimentálny vývoj 
Hlavná aktivita projektu:  

realizácia inovačných opatrení 
Hlavná aktivita projektu:   

ochrana práv duš. vlastníctva 

Žiadateľ: podnikateľský subjekt   1 0   

Partner A: podnikateľský subjekt 1   0 0 

Partner B: podnikateľský subjekt 0,5 0,5     

Partner C: podnikateľský subjekt     0   

Partner D: Univerzita  
(nie je podnikom) 

0,5 0,5     

typ závislosti: súčet za projekt = 4 inštitúcie 

     Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami (kód P0282) 

- vykazuje sa počet všetkých podnikateľských subjektov, ktoré v rámci projektu spolupracujú s iným subjektom, ktorým je výskumná inštitúcia (vykázaná v P0325 - Počet 
podporených výskumných inštitúcií), tzn. vykazuje sa výhradne v prípade uplatnenia inštitútu partnerstva. 

Pozn.: v prípade, ak by bol členom partnerstva v rámci projektu iba žiadateľ - podnikateľský subjekt, ktorý by sa podieľal na realizácii výskumno-vývojovej časti projektu a jeden 
partner - podnikateľský subjekt, ktorý by sa nepodieľal na realizácii výskumno-vývojovej časti projektu, za projekt sa vykáže iba hodnota 1, a to za partnera - podnikateľský 
subjekt, ktorý sa nepodieľa na realizácii výskumno-vývojovej časti projektu, (ten spolupracuje s výskumnou inštitúciou, za ktorú je považovaný žiadateľ). Pri žiadateľovi by bola 
uvedená hodnota 0, pretože nespolupracuje s iným subjektom, ktorým je výskumná inštitúcia. 

Subjekty 
Hlavná aktivita projektu:  

priemyselný výskum 
Hlavná aktivita projektu:  

experimentálny vývoj 
Hlavná aktivita projektu:  

realizácia inovačných opatrení 
Hlavná aktivita projektu:   

ochrana práv duš. vlastníctva 

Žiadateľ: podnikateľský subjekt   1 0   
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Partner A: podnikateľský subjekt 1   0 0 

Partner B: podnikateľský subjekt 0,5 0,5     

Partner C: podnikateľský subjekt     1   

Partner D: Univerzita  
(nie je podnikom) 

0 0     

typ závislosti: súčet za projekt = 4 podniky 

     Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi (kód P0326) 

- vykazuje sa počet všetkých výskumných inštitúcií, ktoré v rámci projektu spolupracujú s iným subjektom, ktorým je podnik, tzn. vykazuje sa výhradne v prípade uplatnenia 
inštitútu partnerstva. 

 
Pozn.: v prípade, ak by bol členom partnerstva v rámci projektu iba žiadateľ - podnikateľský subjekt (bez ohľadu na to, či sa podieľa na realizácii výskumno-vývojovej časti projektu 
alebo nie) a jeden partner – výskumná organizácia (napr. univerzita), za projekt sa vykáže iba hodnota 1, a to za partnera - výskumnú organizáciu (tá spolupracuje s podnikom). 
Pri žiadateľovi by bola uvedená hodnota 0, pretože Univerzita nie je podnikateľským subjektom a teda žiadateľ nespolupracuje s iným subjektom, ktorým je podnik. 

Subjekty 
Hlavná aktivita projektu:  

priemyselný výskum 
Hlavná aktivita projektu:  

experimentálny vývoj 
Hlavná aktivita projektu:  

realizácia inovačných opatrení 
Hlavná aktivita projektu:   

ochrana práv duš. vlastníctva 

Žiadateľ: podnikateľský subjekt   1 0   

Partner A: podnikateľský subjekt 1   0 0 

Partner B: podnikateľský subjekt 0,5 0,5     

Partner C: podnikateľský subjekt     0   

Partner D: Univerzita  
(nie je podnikom) 

0,5 0,5     

typ závislosti: súčet za projekt = 4 inštitúcie 
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Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové (kód P0512), 
a keďže ide o inováciu vysokého stupňa, tak aj: Počet produktov, ktoré sú pre trh nové (kód  P0513) 
 - obidva ukazovatele sú relevantné pre všetky podnikateľské subjekty zapojené do realizácie projektu (bez ohľadu na to, či sa podieľajú na realizácii výskumno - vývojovej časti 
projektu alebo nie), ale vykazujú sa iba v rámci tých subjektov, ktoré realizujú hlavnú aktivitu "realizácia inovačných opatrení", pričom pri každom subjekte sa vykazuje 
celková hodnota ukazovateľa, ktorá má byť dosiahnutá na projekte (v tomto prípade 3 produkty). 

Subjekty 
Hlavná aktivita projektu:  

priemyselný výskum 
Hlavná aktivita projektu:  

experimentálny vývoj 
Hlavná aktivita projektu:  

realizácia inovačných opatrení 
Hlavná aktivita projektu:   

ochrana práv duš. vlastníctva 

Žiadateľ: podnikateľský subjekt   0 3   

Partner A: podnikateľský subjekt 0   3 0 

Partner B: podnikateľský subjekt 0 0     

Partner C: podnikateľský subjekt     3   

Partner D: Univerzita  
(nie je podnikom) 

0 0     

typ závislosti: maximálna hodnota za projekt = 3 produkty 

     Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva (kód P0355) 
- relevantný pre všetky podnikateľské subjekty (povinný iba v prípade realizácie hlavnej aktivity projektu "ochrana práv duš. vlastníctva") 
- v prípade, ak v rámci projektu nebude realizovaná hlavná aktivita "ochrana práv duš. vlastníctva" (žiadateľ/partner si na registráciu neuplatňuje oprávnené výdavky), hodnota 
predmetného ukazovateľa (v tomto prípade nepovinného) môže byť stanovená pri ktorejkoľvek inej hlavnej aktivite projektu a môže byť vykázaná aj nepodnikateľským subjektom. 
Na úrovni projektu budú celkovo podané 4 prihlášky, z toho 2 prihlášky podáva partner A (subjekt realizujúci hlavnú aktivitu "ochrana práv duš. vlastníctva") a 2 prihlášky podáva 
partner D (Univerzita nerealizujúca hlavnú aktivitu "ochrana práv duš. vlastníctva"). Pri každom relevantnom subjekte sa vykazuje celková hodnota ukazovateľa, ktorá bude 
dosiahnutá na projekte (v tomto prípade 4 prihlášky). 

Subjekty 
Hlavná aktivita projektu:  

priemyselný výskum 
Hlavná aktivita projektu:  

experimentálny vývoj 
Hlavná aktivita projektu:  

realizácia inovačných opatrení 
Hlavná aktivita projektu:   

ochrana práv duš. vlastníctva 

Žiadateľ: podnikateľský subjekt   0 0   

Partner A: podnikateľský subjekt 0   0 4 

Partner B: podnikateľský subjekt 0 0     

Partner C: podnikateľský subjekt     0   
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Príklad projektu č. 2:  
 
- výsledkom realizácie projektu bude 1 inovovaný produkt (vysokého stupňa) a 1 prihláška registrácie práv duševného vlastníctva 
- projektom sa realizujú všetky 4 hlavné aktivity projektu (priemyselný výskum, experimentálny vývoj, realizácia inovačných opatrení, ochrana práv duš. vlastníctva)  
- uplatňuje sa inštitút partnerstva - projekt je realizovaný 2 subjektmi (ich priradenie k hlavným aktivitám projektu je uvedené v tabuľke nižšie) 
 

Subjekty 
Hlavná aktivita projektu:  

priemyselný výskum 
Hlavná aktivita projektu:  

experimentálny vývoj 
Hlavná aktivita projektu:  

realizácia inovačných opatrení 
Hlavná aktivita projektu:   

ochrana práv duš. vlastníctva 

Žiadateľ: podnikateľský subjekt     ✓   

Partner: podnikateľský subjekt ✓ ✓   ✓ 
 
 

    
Znázornenie relevancie merateľných ukazovateľov projektu vyjadrujúcich počet podporených podnikov a výskumných inštitúcii v závislosti 
od typu žiadateľa/partnera 

Subjekty 

Počet podnikov, ktoré dostávajú 
granty (P0284) rovnako aj (P0288 
a P0289) 

Počet podporených 
výskumných inštitúcií (P0325) 
 

Počet podnikov 
spolupracujúcich  
s výskumnými inštitúciami 
(P0282) 

Počet podporených 
výskumných inštitúcií 
spolupracujúcich s podnikmi 
(P0326) 

Žiadateľ: podnikateľský subjekt 1 0 1 0 

Partner: podnikateľský subjekt 1 1 0 1 

Spolu za celý projekt 2 1 1 1 

Partner D: Univerzita  
(nie je podnikom) 

0 4     

typ závislosti: maximálna hodnota za projekt = 4 prihlášky 
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Stanovenie cieľovej hodnoty každého relevantného merateľného ukazovateľa projektu v zmysle zásad platných pre hlavné aktivity projektu, 
ktoré sú uvedené v prílohe č. 5 výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov 

Počet podnikov, ktoré dostávajú granty (kód P0284)  
- relevantný pre všetky podnikateľské subjekty zapojené do realizácie projektu bez ohľadu na to, či sa podieľajú na realizácii výskumno - vývojovej časti projektu alebo nie. 

Subjekty 
Hlavná aktivita projektu:  

priemyselný výskum 
Hlavná aktivita projektu:  

experimentálny vývoj 
Hlavná aktivita projektu:  

realizácia inovačných opatrení 
Hlavná aktivita projektu:   

ochrana práv duš. vlastníctva 

Žiadateľ: podnikateľský subjekt     1   

Partner: podnikateľský subjekt 0,5 0,5   0 

typ závislosti: súčet za projekt = 2 podniky 

     Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové (kód P0288), 
a keďže ide o inováciu vysokého stupňa, tak aj: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové (kód P0289) 
 - oba ukazovatele sú relevantné pre všetky podnikateľské subjekty zapojené do realizácie projektu bez ohľadu na to, či sa podieľajú na realizácii VaV časti projektu alebo nie. 

Subjekty 
Hlavná aktivita projektu:  

priemyselný výskum 
Hlavná aktivita projektu:  

experimentálny vývoj 
Hlavná aktivita projektu:  

realizácia inovačných opatrení 
Hlavná aktivita projektu:   

ochrana práv duš. vlastníctva 

Žiadateľ: podnikateľský subjekt     1   

Partner: podnikateľský subjekt 0,5 0,5   0 

typ závislosti: súčet za projekt = 2 podniky 

     Počet podporených výskumných inštitúcií (kód P0325)  
- za výskumnú inštitúciu sa pre účely vykazovania príslušných merateľných ukazovateľov projektu v rámci tejto výzvy považujú všetky subjekty, ktoré sa podieľajú na 
realizácii hlavnej aktivity projektu priemyselný výskum a/alebo experimentálny vývoj, t.j.:  

a/ podnikateľské subjekty, ktoré sú držiteľom platného osvedčenia o spôsobilosti vykonávať činnosti v oblasti výskumu a vývoja,  

b/ výskumné organizácie, ako právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a) a c) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o 
doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. 

Tzn. za výskumnú inštitúciu sa nepovažuje iba podnikateľský subjekt, ktorý sa nepodieľa na realizácii výskumno - vývojovej časti projektu (nepodieľa sa na realizácii 
hlavnej aktivity projektu priemyselný výskum a/alebo experimentálny vývoj). 



24 
 

Subjekty 
Hlavná aktivita projektu:  

priemyselný výskum 
Hlavná aktivita projektu:  

experimentálny vývoj 
Hlavná aktivita projektu:  

realizácia inovačných opatrení 
Hlavná aktivita projektu:   

ochrana práv duš. vlastníctva 

Žiadateľ: podnikateľský subjekt     0   

Partner: podnikateľský subjekt 0,5 0,5   0 

typ závislosti: súčet za projekt = 1 inštitúcia 

 Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami (kód P0282) 

- vykazuje sa počet všetkých podnikateľských subjektov, ktoré v rámci projektu spolupracujú s iným subjektom, ktorým je výskumná inštitúcia (vykázaná v P0325 – Počet 
podporených výskumných inštitúcií), tzn. vykazuje sa výhradne v prípade uplatnenia inštitútu partnerstva. 

Za projekt sa vykáže hodnota 1, a to za žiadateľa, ktorý spolupracuje s partnerom - výskumnou inštitúciou. Pri partnerovi bude uvedená hodnota 0, pretože nespolupracuje s iným 
subjektom, ktorým je výskumná inštitúcia. 

Subjekty 
Hlavná aktivita projektu:  

priemyselný výskum 
Hlavná aktivita projektu:  

experimentálny vývoj 
Hlavná aktivita projektu:  

realizácia inovačných opatrení 
Hlavná aktivita projektu:   

ochrana práv duš. vlastníctva 

Žiadateľ: podnikateľský subjekt     1   

Partner: podnikateľský subjekt 0 0   0 

typ závislosti: súčet za projekt = 1 podnik 

 
Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi (kód P0326) 

- vykazuje sa počet všetkých výskumných inštitúcií, ktoré v rámci projektu spolupracujú s iným subjektom, ktorým je podnik, tzn. vykazuje sa výhradne v prípade uplatnenia 
inštitútu partnerstva. 

Za projekt sa vykáže hodnota 1, a to za partnera, ktorý spolupracuje so žiadateľom - podnikom. Pri žiadateľovi bude uvedená hodnota 0, pretože nie je považovaný za výskumnú 
inštitúciu (nepodieľa sa na realizácii výskumno-vývojovej časti projektu). 

Subjekty 
Hlavná aktivita projektu:  

priemyselný výskum 
Hlavná aktivita projektu:  

experimentálny vývoj 
Hlavná aktivita projektu:  

realizácia inovačných opatrení 
Hlavná aktivita projektu:   

ochrana práv duš. vlastníctva 

Žiadateľ: podnikateľský subjekt     0   

Partner: podnikateľský subjekt 0,5 0,5   0 

typ závislosti: súčet za projekt = 1 inštitúcia 



25 
 

Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové (kód P0512),  
a keďže ide o inováciu vysokého stupňa, tak aj: Počet produktov, ktoré sú pre trh nové (kód  P0513) 
 - obidva ukazovatele sú relevantné pre všetky podnikateľské subjekty zapojené do realizácie projektu (bez ohľadu na to, či sa podieľajú na realizácii výskumno - vývojovej časti 
projektu alebo nie), ale vykazujú sa iba v rámci tých subjektov, ktoré realizujú hlavnú aktivitu "realizácia inovačných opatrení", pričom pri každom subjekte sa vykazuje 
celková hodnota ukazovateľa, ktorá má byť dosiahnutá na projekte (v tomto prípade 1 produkt). 

Subjekty 
Hlavná aktivita projektu:  

priemyselný výskum 
Hlavná aktivita projektu:  

experimentálny vývoj 
Hlavná aktivita projektu:  

realizácia inovačných opatrení 
Hlavná aktivita projektu:   

ochrana práv duš. vlastníctva 

Žiadateľ: podnikateľský subjekt     1   

Partner: podnikateľský subjekt 0 0   0 

typ závislosti: maximálna hodnota za projekt = 1 produkt 

     Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva (kód P0355) 
- relevantný pre všetky podnikateľské subjekty (povinný iba v prípade realizácie hlavnej aktivity projektu "ochrana práv duš. vlastníctva") 
- v prípade, ak v rámci projektu nebude realizovaná hlavná aktivita "ochrana práv duš. vlastníctva" (žiadateľ/partner si na registráciu neuplatňuje oprávnené výdavky), hodnota 
predmetného ukazovateľa (v tomto prípade nepovinného) môže byť stanovená pri ktorejkoľvek inej hlavnej aktivite projektu a môže byť vykázaná aj nepodnikateľským subjektom.  

Subjekty 
Hlavná aktivita projektu:  

priemyselný výskum 
Hlavná aktivita projektu:  

experimentálny vývoj 
Hlavná aktivita projektu:  

realizácia inovačných opatrení 
Hlavná aktivita projektu:   

ochrana práv duš. vlastníctva 

Žiadateľ: podnikateľský subjekt     0 
 

Partner: podnikateľský subjekt 0 0   1 

typ závislosti: maximálna hodnota za projekt = 1 prihláška 

 

 


