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1 Úvod 

Cieľom Metodiky vykazovania ročnej kapacity hospodárskych činností (ďalej len „metodika“) z hľadiska 
podpory v rámci operačného programu Výskum a inovácie (ďalej len „OP VaI“) je stanovenie 
základných pravidiel vykazovania celkovej ročnej kapacity pre účely preukázania prípadného 
vedľajšieho charakteru hospodárskych činností výskumných organizácií/výskumných infraštruktúr 
podporených z OP VaI v zmysle bodu 20 Rámca pre štátnu pomoc na podporu výskumu, vývoja 
a inovácií1 (ďalej len „Rámec“). 

Metodika vzhľadom na široké spektrum možných prijímateľov, rozdielne typy projektov a špecifické 
charakteristiky podporených odvetví v rámci domén inteligentnej špecializácie RIS3 umožňuje 
žiadateľom/partnerom OP VaI si vybrať z ponúkaných možností, a to ako z pohľadu vymedzenia 
príslušného subjektu a ako možnosti výberu metódy výpočtu celkovej ročnej kapacity výskumnej 
infraštruktúry. 

Za riadne vymedzenie príslušného subjektu a vhodnú aplikáciu metódy výpočtu celkovej ročnej 
kapacity zodpovedá žiadateľ. 

Za účelom spracovania metodiky boli požité s láskavým dovolením materiály Ministerstva školství, 
mládeže a tělovíchovi České republiky a ustanovia z materiálu riadiaceho orgánu OP VaI „Efektívna 
spolupráca pri projektoch výskumu a vývoja – Pravidlá štátnej pomoci pri budovaní a využívaní 
výskumných infraštruktúr“. 

2 Vymedzenie štátnej pomoci v rámci financovania projektov 

Financovanie nehospodárskych činností výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry 
nepredstavuje štátnu pomoc v zmysle čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ. V prípade, že výskumné 
organizácie alebo výskumné infraštruktúry vykonávajú činnosti nehospodárskej alebo hospodárskej 
povahy, nebude sa v súlade s bodom 18 Rámca na verejné financovanie nehospodárskych činností 
vzťahovať čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ v prípade, ak je v záujme účinného zabránenia 
krížovému financovaniu hospodárskych činností, ako sú príslušné náklady, financovanie a príjmy. 

V zmysle bodu 20 Rámca môže financovanie výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry 
celkom spadať mimo pôsobnosť pravidiel štátnej pomoci za predpokladu, že jej hospodárske využitie 
je doplnkové vedľajšie2. 

V súlade s pravidlami EÚ sa pre účely tohto metodického pokynu rozlišujú činnosti na nehospodárske 
a hospodárske. V tomto prípade nepôjde o klasické delenie činnosti v zmysle príslušných právnych 
predpisov SR ale je nevyhnutné skúmať hospodársky, resp. nehospodársky charakter činností podľa 
pravidiel upravujúcich štátnu pomoc3. 

                                                           
1 Oznámenie Komisie Rámec pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie 2014/C 198/01 
2 bod 20 Rámca: Ak sa určitá výskumná organizácia alebo výskumná infraštruktúra využíva na hospodárske aj nehospodárske činnosti, 

pravidlá štátnej pomoci sa vzťahujú na verejné financovanie iba v tom rozsahu, v akom toto financovanie pokrýva náklady spojené 
s hospodárskymi činnosťami. Ak sa výskumná organizácia alebo výskumná infraštruktúra využíva takmer výlučne na nehospodársku 
činnosť, na jej financovanie ako také sa nemusia vzťahovať pravidlá štátnej pomoci za predpokladu, že jej hospodárske využitie zostáva 
čisto vedľajšie, tzn. že ide o činnosť, ktorá je priamo spojená s prevádzkou výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry a je pre 
ňu nevyhnutná alebo je neoddeliteľne previazaná s hlavným využitím na činnosti nehospodárskeho charakteru a jej rozsah je obmedzený. 
Na účely tohto Rámca bude podľa Komisie táto podmienka splnená v prípade, že na hospodárske činnosti sa budú spotrebúvať presne tie 
isté vstupy (napr. materiál, zariadenia, pracovná sila a fixný kapitál) ako na nehospodárske činnosti, a v prípade, že kapacita pridelená 
každoročne na takéto hospodárske činnosti nepresiahne 20 % celkovej ročnej kapacity príslušného subjektu. 

3 príklady hospodárskej praxe v zmysle predpisov EK je možné uviesť nasledovné činnosti: 
 prenájom výskumnej infraštruktúry (vybavenie alebo laboratórium) 
 prenájom iných priestorov (učebne, konferenčné sály) 
 dodávateľské služby obchodným spoločnostiam (napr. analýzy, testovacie merania) 
 zmluvný výskum 
 poskytovanie poradenských služieb (napr. odborné posudky alebo technické a vedecké konzultácie) 
 klinické skúšky 
 iné činnosti a služby (napr. poskytovanie zdravotnej starostlivosti nesúvisiacu s výskumným projektom) 
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Vedľajšie využívanie infraštruktúry na hospodárske činnosti je posudzované na základe tzv. 
kvalitatívnych a kvantitatívnych kritérií, ktoré musia byť splnené súčasne. 

Podľa bodu 20 Rámca je možné rozlíšiť nasledujúce kritériá: 

1. Kvalitatívne kritériá 
 hospodárske využitie je doplnkové, t. j. sa jedná o činnosti, ktoré: 

 súvisia priamo s prevádzkou výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry a je 
pre jej prevádzku nevyhnutná, či 

 je neoddeliteľne spojená s jej hlavným nehospodárskym využitím. 

2. Kvantitatívne kritériá 
 pre hospodárske činnosti sú využívané rovnaké vstupy (materiál, zariadenia, pracovná sila 

a fixný kapitál)4 ako u nehospodárskych činnostiach a kapacita pridelená na rok 
na hospodárske činnosti nesmie presiahnuť 20 % celkovej ročnej kapacity príslušného 
subjektu. 

3 Vymedzenie príslušného subjektu 

EK v Rámci objasňuje pojem „príslušný subjekt“, ktorého celková ročná kapacita sa bude sledovať, ako 
konkrétna funkčná jednotka, infraštruktúra, pracovisko, laboratórium, oddelenie, ktoré vďaka svojej 
organizačnej štruktúre, materiálno-technickému vybaveniu a personálu, dokáže samostatne 
vykonávať dané výskumno-vývojové aktivity, a to bez ohľadu na právnu subjektivitu tejto jednotky. 
Relevantná bude kapacita danej funkčnej jednotky, nie právnickej osoby ani spôsobu financovania. 

V súlade s bodom 20 Rámca je možné príslušný subjekt pre účely preukázania splnenia podmienky 
bodu 20 Rámca v OP VaI s ohľadom na projekt5 alebo s ohľadom na vnútorné organizačné usporiadanie 
príjemcu (t. j. výskumnou organizáciou alebo jej časť), a to nasledovne: 

 príslušný subjekt ako projekt podporený z OP VaI, 
 príslušný subjekt ako časť projektu podporená z OP VaI, 
 príslušný subjekt ako príjemca alebo organizačná časť príjemcu príspevku. 

3.1 Príslušný subjekt ako projekt 

Príslušný subjekt je možné vymedziť ako projekt podporený z OP VaI, t. j. v rozsahu vymedzenom 
v rámci zmluvy o poskytnutí príspevku a jej príloh. 

Kapacita môže byť teda posudzovaná vo vzťahu ku všetkým relevantným vstupom (napr. prístrojom, 
plochám, pracovníkom), ktoré sú/boli súčasťou projektu, a ktoré podliehajú povinnostiam v rámci 
zmluvy o poskytnutí príspevku (napr. povinnosti vedenia účtovníctva). 

Relevantné vstupy sú do kapacity zahrnuté v súlade s rozhodnutím EK po celú dobu životnosti 
podporenej infraštruktúry6. 

Pri vymedzení príslušného subjektu ako projektu nie je rozhodujúce, či sú vstupy vlastné, užíva alebo 
sú v držbe príjemcu alebo jeho partnerov, ale sa spočítajú všetky relevantné vstupy zahrnuté v rámci 
projektu bez ohľadu na ich fyzické umiestnenie a vlastníctvo7.Alternatívne je možné overiť splnenie 

                                                           
4 o splnenie kritéria sa nebude jednať v prípade, kedy sú finančné prostriedky poskytnuté na vstup, ktorý nie je využívaný na nehospodársku 

činnosť. Podobne pozri dokument EK Analytical Infrastructure Grid č. 6 z roku 2012, bod 4 písm. h), podľa ktorého nesmie byť vybavenie 
či zariadenie využívané výlučne pre hospodárske činnosti oprávneným výdavkom 

5 projekt podporený z OP VaI v rozsahu vymedzenom v zmluve o poskytnutí príspevku 
6 životnosť zodpovedá dobe odpisovania infraštruktúry 
7 v tomto zmysle je definícia výskumnej infraštruktúry uvedená v čl. 1.3 písm. ff) Rámca, podľa ktorej môžu byť infraštruktúry rozmiestnené 

v rámci siete 
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podmienok bodu 20 Rámca u príjemcu a partnerov samostatne (vo vzťahu k vstupom, ktoré sú/boli 
súčasťou projektu. 

3.2 Príslušný subjekt ako časť projektu 

Vzhľadom na skutočnosť, že projekt zahŕňa oprávnené a neoprávnené výdavky, je možné príslušný 
subjekt alternatívne vymedziť ako časť projektu, na ktorú je/boli poskytnutý príspevok z OP VaI8. 

Kapacita môže byť posudzovaná vo vzťahu ku všetkým konkrétnym relevantným vstupom (napr. 
prístrojom, plochám, pracovníkom a pod.), ktoré sú/boli oprávnenými výdavkami projektu9 a na ktoré 
je v príslušnom roku poskytovaná podpora z OP VaI10. Plochy a prístroje sú do kapacity zahrnuté po 
celú dobu udržateľnosti, príp. po dobu vymedzenú v zmluve o poskytnutí príspevku11. 

Pri vymedzení príslušného subjektu ako časti projektu podporeného z OP VaI nie je rozhodujúce, či sú 
vstupy vlastné, užíva alebo ich má v držbe príjemca alebo jeho partneri, ale sa spočítajú všetky 
podporené vstupy bez ohľadu na ich fyzické umiestnenie a vlastníctvo. Alternatívne je možné overiť 
splnenie podmienok bodu 20 Rámca u príjemcu a partnerov samostatne (vo vzťahu k vstupom 
podporených z OP VaI). 

3.3 Príslušný subjekt ako príjemca alebo organizačná časť príjemcu 

Príslušný subjekt je možné pri splnení nižšie uvedených podmienok vymedziť rovnako v súlade 
s vnútornou organizáciou príjemcu alebo partnera, a to najmä v súlade s jeho organizačnou štruktúrou 
alebo vnútorným členením. 

Toto vymedzenie je možné v prípade, ak sa jedná o organizačnú jednotku (časť), ktorá je stanovená 
v súlade s príslušnými právnymi predpismi, je jednoznačne vymedzená vo vnútorných predpisoch 
príjemcu/partnera a súčasne sa jedná o jednotku, ktorá môže samostatne vykonávať činnosti výskumu 
a/alebo šírenia znalostí s ohľadom na organizačnú štruktúru, kapitál, materiál a pracovnú silu, ktorými 
môže účinne disponovať12. 

V prípade, že sú vstupy podporené v rámci projektu vo vlastníctve, užívaní alebo držbe viacerých 
organizačných častiach príjemcu/partnera, mal by príslušný subjekt: 

1. zahrnúť všetky tieto organizačné časti a partnerov alebo 
2. overiť splnenie podmienok bodu 20 Rámca v rámci všetkých organizačných častiach 

samostatne. 

                                                           
8 do výpočtu pri tomto vymedzení príslušného subjektu nie sú zahrnuté vstupy, ktoré nie sú alebo neboli podporené z OP VaI, a to vzhľadom 

na skutočnosť, že o štátnu pomoc pôjde iba v tom prípade, keď financovanie z OP VaI pokrýva náklady na hospodárske činnosti. V prípade 
neoprávnených nákladov tak nemôže dôjsť k naplneniu pojmových znakov podpory z prostriedkov OP VaI. Bod 20 Rámca: Ak je výskumná 
infraštruktúra využívaná na hospodárske a nehospodárske činnosti, vzťahujú sa na verejné financovanie pravidlá štátnej podpory iba vtedy, 
pokiaľ toto financovanie pokrýva náklady spojené s hospodárskymi činnosťami 

9 povinnosť prijímateľa uvedená v príslušnom čl. zmluvy o poskytnutí príspevku, podľa ktorého je povinný viesť takú evidenciu majetku, aby 
bolo možné jednoznačne určiť majetok zakúpený z prostriedkov OP VaI a jasne určiť konkrétnych výskumných pracovníkov/pracovníkov 
a stanovené pracovné úväzky hradené z poskytnuté príspevku z OP VaI 

10 v prípade, že oprávnená len časť výdavkov, napr. v prípade plôch, započítava sa do kapacity iba tá časť, ktorá bola oprávnená v rámci 
poskytnutého príspevku. 

11 zatiaľ čo príspevok na materiál a mzdové výdavky sú spravidla spotrebované v danom roku, v rámci využitia prístrojov a plôch dochádza 
k postupnému spotrebovaniu príspevku z prostriedkov OP VaI v podobe ročných odpisov. Pri dlhodobom majetku, ako sú prístroje a plochy, 
je opotrebenie definované odpisovým plánom a odpisovanou dobou v rámci účtovných odpisov. Z toho dôvodu je nevyhnutné sledovať 
využiteľnosť dlhodobého majetku z hľadiska podielu hospodárskej činnosti po celú odpisovanú dobu. Príjemcovia, ktorí v súlade 
s účtovnými predpismi uplatňujú odpisy na majetok zakúpený z príspevku stanovia hypotetickú dobu odpisovania, ktorú by príjemca 
uplatnil v prípade, ak by takýto majetok nebol zakúpený zo zdrojov OP VaI 

12 ide o takú organizačnú jednotku, ktorá najlepšie zodpovedá umiestneniu, povahe a veľkosti projektu a má s týmto projektom priamu 
súvislosť 
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3.4 Vymedzenie partnera ako príslušného subjektu 

Vzhľadom k tomu, že príjemca a partner sú odlišné právne subjekty, ktoré môžu mať rôznu právnu 
formu, rôznu organizačnú štruktúru a rozdielne spôsoby evidencie hospodárskej činnosti, je 
umožnené, aby si partner samostatne vymedzil príslušný subjekt v súlade s kap. 3.1 až 3.3. Týmto nie 
je dotknutá možnosť príjemcu vykazovať celkovú ročnú kapacitu príslušného subjektu za celý projekt, 
t. j. vrátane partnerov. 

4 Výpočet kapacity hospodárskej činnosti – základné metódy 

S ohľadom na znenie Rámca sa celková ročná kapacita určuje za daný kalendárny rok, t. j. od 1.1. do 
31.12. daného kalendárneho roku. V prípade príjemcov, pri ktorých je účtovných obdobím hospodárky 
rok, je možné určiť kapacitu za účtovné obdobie príjemcu stanovené v súlade so zákonom 
o účtovníctve. 

Pre účely výpočtu podielu hospodárskej činnosti v rámci OP VaI príjemca/partner povinne využije 
niektorý z nasledujúcich spôsobov výpočtu celkovej ročnej kapacity príslušného subjektu: 

a) kapacita podľa nákladov hospodárskej činnosti (nákladová metóda), 
b) kapacita podľa podielu výnosov z hospodárskej činnosti (výnosová metóda), 
c) kapacita podľa času využitia zdrojov pre hospodársku činnosti (časová metóda), 
d) kapacita s využitím inej metódy alebo kombináciou metód (iná metóda). 

Príjemca/partner je povinný zvoliť si niektorú z vyššie uvedených metód výpočtu celkovej ročnej 
kapacity a túto metódu je následne príjemca/partner povinný využívať po celú dobu trvania projektu 
ako aj počas jeho udržateľnosti (s výnimkou prípadov, kedy využitie pôvodnej metódy nie je 
z objektívnych dôvodov možné). 

Príjemca/partner je povinný v prípade požiadavky riadiaceho orgánu OP VaI, EK alebo zo strany 
auditných orgánov preukázať (audit MF SR, vládny audit, audit EK), že ním zvolená metóda 
a vymedzenie príslušného subjektu sú dostatočné pre účely posúdenia splnenia kritérií bodu 20 Rámca. 

4.1 Výpočet kapacity s využitím nákladovej metódy 

Podiel hospodárskych činností na celkovej ročnej kapacite je v rámci nákladovej metódy možné 
stanoviť prostredníctvom podielu prevádzkových nákladov na hospodárskej činnosti na celkových 
upravených neinvestičných nákladoch13 príslušného subjektu14 v sledovanom roku. 

Príjemca stanoví náklady na hospodárske činnosti a celkové prevádzkové náklady pre príslušný subjekt 
v súlade so zákonom o účtovníctve, s využitím údajov z výkazu ziskov a strát príslušného subjektu, príp. 
príslušnej analytickej účtovnej evidencie. 

V prípade, že príslušný subjekt tvorí hospodárske/nákladové stredisko alebo viacero 
hospodárskych/nákladových stredísk, je možné využiť náklady za tieto hospodárske/nákladové 
strediská. 

                                                           
13 úpravou sa rozumie zníženie celkových neinvestičných nákladov spravidla o odpisy z majetku zakúpeného z príspevku alebo účelového 

daru a tvorby fondov verejných vysokých škôl či verejnej výskumnej inštitúcie, ako i ďalších relevantných nákladov, ktoré nevyjadrujú 
kapacitu výkonu príslušného subjektu 

14 daný subjekt vymedzený príjemca/partner v zmysle kap. 3 
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4.2 Výpočet kapacity s využitím výnosovej metódy 

Podiel hospodárskych činností na ročnej kapacite je v rámci výnosovej metódy možné stanoviť 
prostredníctvom podielu výnosov z hospodárskej činnosti na celkových prevádzkových nákladoch, 
príp. celkových upravených neinvestičných výnosoch15 príslušného subjektu16 v sledovanom roku. 

Príjemca/partner stanoví výnosy z hospodárskej činnosti a celkové upravené neinvestičné výnosy pre 
daný subjekt v súlade so zákonom o účtovníctve, s využitím údajov z výkazu ziskov a strát príslušného 
subjektu, príp. z príslušnej analytickej účtovnej evidencie. 

V prípade, že príslušný subjekt tvorí hospodárske stredisko alebo viacero hospodárskych stredísk, je 
možné využiť výnosy za tieto hospodárske strediská. 

4.3 Výpočet kapacity s využitím časovej metódy 

Pre účely časovej metódy príjemca/partner zohľadní časové využitie všetkých relevantných vstupov 
spadajúcich do vymedzenia príslušného subjektu. 

Pre účely OP VaI je možné využiť zjednodušený výpočet, kedy sú využité vstupy17 výslovne vymenované 
v bode 20 Rámca, ktoré sú relevantné pre daný subjekt, a to: 

a) zariadenia (prístroje), 
b) fixný kapitál (plochy), 
c) pracovníci. 

Relevantnými vstupmi sú v prípade využitia časovej metódy považované vstupy, ktoré existujú 
(uplatnenie pre kap. 3.1 a 3.3) alebo boli podporené (uplatnenie pre kap. 3.2) v roku, za ktoré je 
vykazovaná celková ročná kapacita hospodárskych činností v zmysle tejto metodiky. Vstupy sa 
považujú za existujúce v prípade, že sú v sledovanom roku súčasťou majetku (prístroje, plochy) alebo 
sú súčasťou príslušného subjektu (napr. pracovné miesto vytvorené v súvislosti s projektom alebo 
pracovné miesto v príslušnej organizačnej časti príjemcu). 

Tabuľka č. 1: Vstupy zahrnuté do príslušného subjektu v rámci časovej metódy 

Kap. 
Oprávnenosť 

výdavkov 
Vstup Realizácia Udržateľnosť Poznámka 

3.1 

oprávnené 

plochy áno áno po dobu životnosti 

prístroje áno áno po dobu životnosti 

pracovníci 
áno áno po dobu trvania prac. 

miesta 

neoprávnené 

plochy áno áno po dobu životnosti 

prístroje áno áno po dobu životnosti 

pracovníci áno áno po dobu realizácie projektu 

3.2 oprávnené 

plochy áno áno po dobu životnosti 

prístroje áno áno po dobu životnosti 

pracovníci áno nie po dobu realizácie projektu 

3.3 nerelevantné 

plochy áno áno všetky plochy subjektu 

prístroje áno áno všetky prístroje subjektu 

pracovníci áno áno všetci pracovníci subjektu 

Pri týchto vstupoch príslušného subjektu je pri tejto metóde evidovaný čas využitia hospodárskej 
a nehospodárskej činnosti prostredníctvom prístrojového denníka (zariadenia), výkazu práce/podielu 
zdrojov pre pokrytie mzdových nákladov pracovníkov alebo evidencia plôch. 

                                                           
15 úpravou sa rozumie spravidla zníženie celkových neinvestičných výnosov spravidla o dotačné odpisy a tvorbu fondov, ako i ďalších výnosov, 

ktoré nevyjadrujú kapacitu výnosu príslušného subjektu 
16 daný subjekt vymedzený príjemca/partner v zmysle kap. 3 
17 pre materiál a ostatné vstupy (napr. energie, služby a pod.) nie je možné využiť časovú metódu a z toho dôvodu sa zjednodušený výpočet 

nepoužije. Je možné predpokladať, že podiel hospodárskej činnosti tieto vstupy je spravidla možné odvodiť od podielu využitia prístrojov 
a pracovníkov 
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Pre jednotlivé skupiny vstupov je následne vypočítaná celková ročná kapacita s využitím váženého 
priemeru zohľadňujúcom vstupnú cenu vo forme odpisu alebo výšky nákladov jednotlivých vstupov. 

Kapacita vstupov sa vypočíta nasledovným spôsobom: 

a) prístroje (zariadenia) 
Príjemca/partner stanoví na základe údajov z prístrojového denníka pre každý sledovaný prístroj podiel 
hospodárskej činnosti na jeho celkovej využiteľnej kapacite18, príp. celkovej dobe využitia19 a týmto 
podielom vynásobí ročný odpis (príp. hypotetický odpis)20 daného sledovaného prístroja. Podiel 
hospodárskych činností sledovaných prístrojov bude stanovený ako podiel odpisov na hospodárskej 
činnosti na celkových odpisoch sledovaných prístrojov. 

b) fixný kapitál 
Je potrebné rozlišovať 2 základné spôsoby využitia plôch pre hospodárske činnosti, a to: 

1. prenájom priestorov externým subjektom 
2. využitie priestorov pre vlastnú hospodársku činnosti príjemcu/partnera (napr. zmluvný 

výskum, služby podnikom). 

Uvedené spôsoby využitia by mali byť zohľadnené pri výpočte podielu hospodárskej činnosti, ktoré sa 
evidujú pre jednotlivé plochy, ktoré sú/môžu byť využité na hospodársku činnosť21. 

Príjemca/partner stanoví podiel hospodárskej činnosti plôch prenajímaných plôch externým 
subjektom na základe údajov z výkazov sledovaných plôch. 

Pre plochy využívané pre vlastnú činnosť príjemcu/partnera je možné stanoviť podiel hospodárskej 
činnosti plôch prostredníctvom podielu hospodárskych činností prístrojov a/alebo pracovníkov 
využívajúcich dané plochy. Alternatívne je možné podiel hospodárskej činnosti pre plochy využívané 
pre vlastnú činnosť príjemcu/partnera stanoviť na základe podielu prevádzkových nákladov 
hospodárskej činnosti na celkových prevádzkových nákladov podľa údajov z účtovníctva22. 

Zisteným podielom hospodárskej činnosti príjemcu/partnera vynásobí ročný odpis (príp. hypotetický 
odpis) daných sledovaných plôch. Podiel hospodárskych činností sledovaných plôch bude stanovený 
ako podiel odpisov na hospodárskej činnosti na celkových odpisoch sledovaných plôch. 

c) pracovníci (mzdové náklady) 
Príjemca/partner stanoví na základe údajov z výkazu práce pre každého sledovaného pracovníka podiel 
hospodárskej činnosti na jeho celkovej využiteľnej kapacite23 a týmto podielom vynásobí ročné mzdové 
náklady daného pracovníka. Podiel hospodárskych činností pracovníkov bude stanovený ako podiel 
mzdových nákladov na hospodárskej činnosti na celkových mzdových nákladov sledovaných 
pracovníkov. 

                                                           
18 celková využiteľná kapacita prístroja predstavuje výkon prístroja vynásobený príslušným využiteľným časovým fondom (využiteľný časový 

fond = počet pracovných dní očistený o prestoje prístroja, ktorý je vynásobený počtom hodín). Využiteľný časový fond musí zodpovedať 
stanovenému pracovnému času príjemcu, musí zohľadňovať obvyklú dobu využitia prístroja, charakter práce na danom prístroji a celkovú 
dobu maximálnej životnosti prístroja 

19 celkovou dobou využitia sa rozumie súčet celkovej doby skutočného využitia prístroja pre hospodárske a nehospodárske činnosti v danom 
roku 

20 príjemcovia, ktorí v súlade s účtovnými predpismi neuplatňujú odpisy na majetok zakúpený z príspevku stanovia hypotetický odpis, ktorý 
by príjemca uplatnil v prípade, ak by na zakúpený majetok nebol poskytnutý príspevok 

21 za sledované plochy sa spravidla nepovažujú plochy a miestnosti, v ktorých nie je alebo nemôže byť vykonávaná hospodárska alebo 
nehospodárska činnosť ako sú napr. chodby a schodištia, toalety, miestnosti pre upratovačky, výťahy a pod. 

22 podiel sa môže stanoviť v závislosti na dostupnosti údajov na úrovni hospodárskeho/nákladového strediska (ktoré využíva dané plochy), 
na úrovni príslušného subjektu (pokiaľ využíva plochy viac hospodárskych stredísk a nie je možné jednoznačne priradiť), príp. 
v odôvodnených prípadoch na úrovni príjemcu/partnera 

23 celková využiteľná kapacita pracovníka je daná celkovým počtom odpracovaných hodín pracovníka v pracovnom úväzku, ktorý spadá do 
príjemcom zvolenej definície príslušného subjektu 



9 

Alternatívne je možné stanoviť podiel hospodárskej činnosti pracovníkov na základe zdrojov krytia 
mzdových nákladov, a to ako podielu mzdových nákladov krytých z hospodárskej činnosti na celkových 
mzdových nákladoch24. 

Pre výpočet celkovej ročnej kapacity príslušného subjektu sa využije vážený priemer podielov 
hospodárskych činností jednotlivých čiastkových kapacít (prístroje, plochy, pracovníci). Váha pre podiel 
čiastkovej kapacity sa stanoví na základe výšky ročných odpisov (prístroje a plochy), resp. mzdových 
nákladov (pracovníci) v sledovanom roku. 

Alternatívne sa celková ročná kapacita vypočíta ako podiel súčtov nákladov na hospodárske činnosti 
čiastkových kapacít (t. j. ročných odpisov a mzdových nákladov na hospodárskej činnosti) na súčte 
celkových nákladov na činnosti čiastkových kapacít (t. j. celkových ročných odpisov a celkových 
mzdových nákladov). 

4.4 Výpočet kapacity s využitím inej metódy 

Príjemca/partner môže pre stanovenie podielu na hospodárskych činnostiach na celkovej ročnej 
kapacite príslušného subjektu využiť aj túto metódu, ak bude dostatočná za účelom preukázania 
kvantitatívnych a kvalitatívnych kritérií stanovených v bode 20 Rámca. 

Za inú metódu sú považované akékoľvek metódy, ktoré sa odlišujú od metódy uvedených v kap. 4.1 až 
4.3. 

Príjemca/partner je povinný inú metódu popísať podrobným spôsobom s popisom dôvodov pre jej 
využitie a je povinný ju prerokovať s riadiacim orgánom OP VaI za účelom dostatočného uistenia 
o dostatočnosti overenia plnenia kritérií bodu 20 Rámca. Bez prerokovania s riadiacim orgánom OP VaI 
nie je možné použiť inú metódu a príjemca/partner je povinný v tomto prípade použiť niektorú 
z metód uvedených v kap. 4.1 až 4.3. 

4.5 Výpočet kapacity partnera 

Vzhľadom k tomu, že príjemca a partner sú odlišné právne subjekty, ktoré môžu mať rôznu právnu 
formu, rôznu organizačnú štruktúru a rozdielne spôsoby evidencie hospodárskej činnosti, je 
umožnené, aby si partner samostatne zvolil niektorú z metód v súlade s kap. 4.1 až 4.4. Týmto nie je 
dotknutá možnosť príjemcu vykazovať kapacitu príslušného subjektu za celý projekt, t. j. vrátane 
partnerov. 

5 Monitorovanie výpočtu ročnej kapacity 

Príjemca/partner je povinný viesť oddelené účtovníctvo na hospodárske a nehospodárske činnosti. 
Popri účtovnej evidencii príjemca/partner využije tiež uvedené nástroje: 

1. Vedenie prístrojových denníkov pre všetky prístroje zakúpené z prostriedkov OP VaI 
s uvedením kúpnej ceny pri nadlimitných zákazkách. Odporúča sa viesť aj prístrojové denníky 
aj pre prístroje s nižšou kúpnou cenou, a to tak, aby prístrojové denníky boli vedené pre 
prístroje s najvyššou kúpnou cenou, ktoré v súčte tvorí min. 70 % kúpnej ceny25 všetkých 
prístrojov zakúpených z prostriedkov OP VaI. 

                                                           
24 v prípade využitia mzdových výdavkov je nevyhnutné zistiť, či v rámci hlavného (nehospodárskeho) pracovného pomeru pracovníci 

nevykonávajú žiadne hospodárske činnosti. Príjemca môže túto skutočnosť preukázať najmä príslušnými vnútornými predpismi, popisom 
pracovných činností a pod. 

25 Rozhodnutie EK C-24/2005 o štátnej pomoci, ktorou Francúzsko poskytlo Štátnemu laboratóriu pre metrológiu a skúšobníctvo (Laboratoire 
national de métrologie et d´essais, bod 111: Komisia sa domnieva, že uskutočnený zber informácií, ktorý predstavoval 70 % hodnoty 
zariadenia a vybavenia LNE a na jeho základy bol stanovený pomer účtovania 44/56, je uspokojivý. Využitie tohto celkového pomeru 
rozdelenia v prípade najnákladnejšieho vybavenia môže byť rozšírené i na vybavenie menej nákladné, ktoré je doplnkom týchto zariadení 
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V prípade ,že si príjemca/partner zvolil časovú metódu, mal by viesť prístrojové denníky 
v zodpovedajúcom pomere (70 % kúpnej ceny) pre všetky prístroje, spadajúcimi do jeho 
zvolenej definície príslušného subjektu. 

V prípade prístrojov, ktoré tvoria jeden súvisiaci celok (modul alebo funkčný celok) a nemôže 
byť využívaný samostatne, je možné tieto prístroje spojiť a viesť pre nich spoločný prístrojový 
denník. 

V rámci prístrojových denníkov by mal byť vymedzený čas26, v rámci ktorého bol daný prístroj 
využitý a rozlíšenie, či sa jedná o hospodársku alebo nehospodársku činnosť, vrátane uvedenia 
identifikačného znaku, názvu a stručného popisu danej zákazky/činnosti a uvedenie osoby 
využívajúcej daný prístroj. 

V prípade, že je prístroj využívaný iba pre nehospodárske činnosti, prístrojový denník nie je 
nevyhnutné viesť, tým však nie je dotknutá povinnosť príjemcu výhradné nehospodárske 
využitie daného prístroja preukázať27. 

2. Evidencia využitia jednotlivých plôch (miestností) prostredníctvom denníka spočíva vo vedení 
evidencie každej sledovanej plochy (miestnosti) pričom bude uvedený čas a účel využitia, 
rozlíšenie, či sa jedná o hospodársku alebo nehospodársku činnosti, vrátane identifikačného 
znaku, názvu a stručného popisu danej zákazky/činnosti a osoby využívajúce danú plochu. 

Príjemca/partner, ktorý si zvolil časovú metódu by mal viesť denníky pre všetky relevantné 
plochy spadajúce do príslušného subjektu. 

Denník nie je potrebné viesť pre plochy, ktoré sú plne využívané iba príjemcom/partnerom 
a nie sú poskytované iným užívateľom. 

3. Príjemca/partner, ktorý si zvolí časovú metódu, by mal viesť evidenciu pracovnej doby 
prostredníctvom výkazu práce, z ktorého bude jednoznačne možné určiť dobu, počas ktorej 
konkrétny pracovník príslušného subjektu vykonával hospodárske a nehospodárske činnosti, 
vrátane uvedenia identifikačného znaku, názvu a stručného popisu danej zákazky/činnosti. 

Výkaz práce nie príjemca/partner viesť v prípade, že si nezvolil časovú metódu výpočtu 
kapacity28. 

Príjemca/partner môže zvoliť okrem vyššie uvedených denníkov (prístroje, plochy) a evidenciu 
pracovnej doby aj iným pre neho vhodným spôsobom, z ktorých bude možné preukázať využitie 
daného vstupu pre konkrétne hospodárske činnosti, a ktoré budú spĺňať vyššie uvedené požiadavky. 
Príjemca/partner môže využiť napr. elektronickú evidenciu činností prostredníctvom informačného 
systému (čipové karty a pod.), príp. iné riešenia, ktoré budú zohľadňovať špecifický charakter 
výskumných infraštruktúr. 

Je nevyhnutné jednoznačne identifikovať vykonávané činnosti, t. j. napr. konkrétny zmluvný výskum, 
a to prostredníctvom individuálneho identifikačného znaku. Tento identifikačný znak je odporúčaný 
využívať pre danú zákazku/činnosť vo všetkých typoch výkazov (t. j. najmä pri prístrojových denníkoch, 
denníkoch plôch, výkazoch práce) i účtovných dokladoch (napr. cenové kalkulácie, faktúry a pod.). 
Jednoznačnou identifikáciou prostredníctvom identifikačného znaku je vhodné uvádzať pri všetkých 
hospodárskych a nehospodárskych činnostiach príjemcu/partnera. 

Príjemca je povinný predložiť riadiacemu orgánu OP VaI výpočet podielu hospodárskej činnosti 
na celkovej ročnej kapacite príslušného subjektu za predchádzajúci kalendárny rok, a to najneskôr do 
30.4. nasledujúceho kalendárneho roka. Výpočet celkovej kapacity príjemcu predkladá na vzore 
s názvom „Prehľad hospodárskeho využitia podporených kapacít“. 

                                                           
26 prípadne uviesť iné jednotky výkonu prístroja 
27 tým nie je dotknutá prípadná povinnosť viesť prístrojový denník pre účely preukázania oprávnených výdavkov 
28 týmto nie je dotknutá povinnosť vedenia výkazu práce pre účely preukázania oprávnenosti výdavkov 
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Vzory prístrojového denníka, denníka plochy, pracovného výkazu a Prehľad hospodárskeho využitia 
podporených kapacít sú neoddeliteľnou súčasťou tejto metodiky, ktorá je k dispozícii na webovom 
sídle OP VaI www.minedu.sk. 

V prípade partnerov, predkladá každý partner projektu prostredníctvom príjemcu samostatný 
formulár Prehľad hospodárskeho využitia podporených kapacít. Táto povinnosť sa týka iba tých 
partnerov, ktorým bola poskytnutá podpora mimo režim štátnej pomoci na nehospodárske činnosti 
v súlade s kap. 2.1.1 Rámca. Samostatný Prehľad hospodárskeho využitia podporených kapacít 
partnera sa nepredkladá v prípade, že príjemca predkladá výpočet podielov za celý projekt vrátane 
partnerov a v prípade splnenia podmienky uvedenej v kap. 5.1. 

5.1 Výnimky z monitorovania ročnej kapacity 

Výpočet podielu hospodárskej činnosti a overenie splnenia podmienok bodu 20 Rámca sa týka iba 
projektov, pri ktorých u príslušného subjektu v sledovanom roku existuje dlhodobý majetok (prístroje 
a plochy), ktorý bol podporený z OP VaI a ktorý nebol úplne účtovne odpísaný29 alebo z evidencie 
majetku vyradený. 

6 Prílohy 

Príloha č. 1 Vzor Prístrojového denníka, verzia 1.0 

Príloha č. 2 Vzor Denníka plochy, verzia 1.0 

Príloha č. 3 Vzor Pracovného výkazu, verzia 1.0 

Príloha č. 4 Prehľad hospodárskeho využitia kapacít, verzia 1.0 
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29 príjemca, ktorý v súlade s účtovnými predpismi neuplatňuje odpisy na majetok zakúpený z príspevku, uplatní dobu, po ktorú by odpisoval 

takýto majetok v prípade, že by na tento zakúpený majetok nebol poskytnutý príspevok 

http://www.minedu.sk/

