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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľ usmernenia 

Cieľom usmernenia č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16 (ďalej len „výzva“) je úprava 
výzvy a jej príloh v súvislosti s prijatím zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým  sa s účinnosťou od 1.7.2018 mení aj zákon 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 (ďalej 
len „zákon o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja“). 

 

Právny základ 

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku 
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“). 

Usmernením č. 2 sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie v súlade 
s ustanovením § 17 ods. 6 zákona o príspevku z EŠIF mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza 
k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.  

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

Popis a zdôvodnenie zmeny  

Úpravy vyplývajúce z Usmernenia č. 2 boli vykonané v nasledovných dokumentoch výzvy: 

- v texte výzvy: 

 bola v rámci podmienky poskytnutia príspevku č. 1b. Právna forma oprávneného partnera 
odvolávka na príslušné ustanovenie platnej legislatívy, ktorou sa definuje pojem „výskumná 
organizácia“, zosúladená s novelizovaným znením zákona o organizácii štátnej podpory 
výskumu a vývoja; 

 bol v rámci podmienky poskytnutia príspevku č. 1b. Právna forma oprávneného partnera 
pojem „výskumná organizácia“ zosúladený s novelizovaným znením zákona o organizácii 
štátnej podpory výskumu a vývoja, t.j. pojem „subjekty zo štátneho sektoru“ bol primerane 
upravený a  pojem „výskumná organizácia“ bol rozšírený o sektor verejných výskumných 
inštitúcií; 

 bolo v rámci kapitoly 1.4 Financovanie projektu v zmysle platnej legislatívy upravené 
ustanovenie o maximálnej intenzite pomoci pre výskumné organizácie, t.j. prehľad 
maximálnych intenzít pomoci bol rozšírený o sektor verejných výskumných inštitúcií; 

 v rámci podmienky poskytnutia príspevku č. 5b. Podmienka, že voči partnerovi nie je 
vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo v 
reštrukturalizácii boli v súvislosti s novelizovaným znením zákona o organizácii štátnej 
podpory výskumu a vývoja upravené typy výskumných organizácií, pre ktoré je predmetná 
podmienka poskytnutia príspevku nerelevantná; 

 v rámci podmienky poskytnutia príspevku č. 11b. Podmienka, že partner, ktorým je 
právnická osoba, nemá právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať 
dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú 
z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa 
osobitného predpisu boli v súvislosti s novelizovaným znením zákona o organizácii 
štátnej podpory výskumu a vývoja upravené typy výskumných organizácií, pre ktoré je 
predmetná podmienka poskytnutia príspevku nerelevantná. 

 
 

- v prílohe č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa: 

 v rámci popisu podmienky poskytnutia príspevku č. 5b. Podmienka, že voči partnerovi 
nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo 
v reštrukturalizácii boli, vo väzbe na úpravy vykonané v texte výzvy, upravené typy 
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výskumných organizácií, pre ktoré je predmetná podmienka poskytnutia príspevku 
nerelevantná; 

 v rámci popisu podmienky poskytnutia príspevku č. 11b. Podmienka, že partner, ktorým 
je právnická osoba, nemá právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať 
dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú 
z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa 
osobitného predpisu boli, vo väzbe na úpravy vykonané v texte výzvy, upravené typy 
výskumných organizácií, pre ktoré je predmetná podmienka poskytnutia príspevku 
nerelevantná; 

 

- v prílohe č. 5 výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov: 

 vo väzbe na úpravy vykonané v texte výzvy, týkajúce sa odvolávky na príslušné 
ustanovenie platnej legislatívy, ktorou sa definuje pojem „výskumná organizácia“, boli 
upravené poznámky pod čiarou č. 6, 13 a 14. 

 

- v prílohe č. 6 výzvy - Podmienky oprávnenosti výdavkov 

 vo väzbe na úpravy vykonané v texte výzvy, týkajúce sa odvolávky na príslušné 
ustanovenie platnej legislatívy, ktorou sa definuje pojem „výskumná organizácia“, bola 
upravená poznámka pod čiarou č. 25. 

 

Zdôvodnenie týkajúce sa úpravy textu výzvy: 

Dôvodom úpravy odvolávky na príslušné ustanovenie platnej legislatívy, ktorou sa definuje pojem 
„výskumná organizácia“, úpravy pojmu „subjekty zo štátneho sektoru“ a doplnenia sektoru verejných 
výskumných inštitúcií do pojmu „výskumná organizácia“ v rámci podmienky poskytnutia príspevku č. 
1b. Právna forma oprávneného partnera bolo prijatie zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej 
inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa s účinnosťou od 1.7.2018 mení aj zákon 
o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja. Predmetnou zmenou zákona o organizácii štátnej 
podpory výskumu a vývoja bola úprava znenia jeho § 7, ktorou došlo: 

 v nadväznosti na novo prijatý zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov k doplneniu „sektoru verejných výskumných 
inštitúcií“ do § 7 písm. b); 

 k úprave definície subjektov tvoriacich štátny sektor podľa § 7 písm. a), keďže s účinnosťou od 
1.7.2018 sa organizácie Slovenskej akadémie vied, v zmysle zákona č. 243/2017 Z. z. 
o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov definované ako 
verejné výskumné inštitúcie, začleňujú do sektoru verejných výskumných inštitúcií podľa § 7  
písm. b). 

 

Vyššie uvedené úpravy § 7 zákona o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja sa premietli do 
relevantných úprav v texte výzvy, pričom pôvodná definícia oprávneného partnera „výskumnej 
organizácie“, ktorá v rámci podmienky poskytnutia príspevku č. 1b. Právna forma znela: 

„2) 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 (ďalej len 
„výskumné organizácie“), t.j. subjekty zo: 

a) štátneho sektoru: 
i) Slovenská akadémia vied a jej organizácie; 
ii) právnické osoby vykonávajúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej 

správy; 
 

b) sektoru vysokých škôl: 
i) verejné vysoké školy; 
ii) štátne vysoké školy; 
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iii) súkromné vysoké školy; 
iv) právnické osoby vykonávajúce výskum a vývoj zriadené vysokými školami“, 

sa Usmernením č. 2 mení na: 

„2) právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a), b) 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 (ďalej len 
„výskumné organizácie“), t.j. subjekty zo: 

a) štátneho sektoru: 
i) Slovenská akadémia vied; 
ii) právnické osoby vykonávajúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej 

správy; 
 

b) sektoru verejných výskumných inštitúcií: 

i) verejné výskumné inštitúcie; 

 

c) sektoru vysokých škôl: 
i) verejné vysoké školy; 
ii) štátne vysoké školy; 
iii)  súkromné vysoké školy; 
iv) právnické osoby vykonávajúce výskum a vývoj zriadené vysokými školami“, 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že: 

 časť subjektov uvedená v pôvodnej definícii oprávneného partnera „výskumná organizácia“  pod 
písm. a) (organizácie Slovenskej akadémie vied) bola bez akýchkoľvek ďalších obmedzení 
presunutá pod písm. b), t.j. dané organizácie vplyvom novelizácie platnej legislatívy zmenili svoj 
status na verejné výskumné inštitúcie a zároveň 

 subjekty uvedené v pôvodnej definícii oprávneného partnera „výskumná organizácia“  pod písm. 
b) (sektor vysokých škôl) boli bezo zmeny presunuté pod písm. c), 

pričom na ich vymedzení sa nič nezmenilo, nedošlo k ich zúženiu, ani rozšíreniu, je zjavné, že 
vykonaním úprav v texte výzvy nedošlo k zmene už stanovených podmienok oprávnenosti partnera, 
ktorým je „výskumná organizácia“. Zmena textu výzvy je výhradne dôsledkom legislatívnych zmien, 
ktoré nemajú dopad na zmenu podmienky oprávnenosti partnera. 

 

Dôvodom úpravy podmienky poskytnutia príspevku: 

- č. 5b. Podmienka, že voči partnerovi nie je vedené konkurzné konanie, 
reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii a 

- č. 11b. Podmienka, že partner, ktorým je právnická osoba, nemá právoplatným 
rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať 
pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo 
verejnom obstarávaní podľa osobitného predpisu 

bola potreba premietnuť vyššie uvedenú legislatívnu zmenu do taxatívneho vymedzenia subjektov, pre 
ktoré sú predmetné podmienky poskytnutia príspevku nerelevantné (organizácie Slovenskej akadémie 
vied boli presunuté zo štátneho sektoru do sektoru verejných výskumných inštitúcií). 

  

Dôvodom úpravy kapitoly 1.4 Financovanie projektu bola potreba premietnuť vyššie uvedenú 
legislatívnu zmenu do ustanovení o maximálnej intenzite pomoci pre jednotlivé sektory výskumných 
organizácií, t.j. v prípade organizácií Slovenskej akadémie vied došlo, vzhľadom na ich presun zo 
štátneho sektoru do sektoru verejných výskumných inštitúcií, k zmene výšky maximálnej intenzity 
pomoci. 

 

Zdôvodnenie týkajúce sa úpravy: 
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- prílohy č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa; 
- prílohy č. 5 výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov; 
- prílohy č. 6 výzvy - Podmienky oprávnenosti výdavkov. 

 

Dôvodom úprav uvedených príloh výzvy bolo premietnuť do nich vyššie uvedené úpravy vykonané 
v texte výzvy. 

 

Usmernením č. 2 sa v plnom rozsahu nahrádza: 

- text výzvy, 

- príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, 

- príloha č. 5 výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov, 

- príloha č. 6 výzvy - Podmienky oprávnenosti výdavkov. 

 

Dokument výzvy a predmetné prílohy výzvy sú zverejnené v úplnom znení vo forme so sledovaním 
vykonaných zmien na webovom sídle www.opvai.sk. 

ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 

Usmernenie č. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa 1. 7. 2018.  

Zmeny vykonané Usmernením č. 2 sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené ku dňu nadobudnutia 
účinnosti Usmernenia č. 2, ako aj na všetky ŽoNFP predložené po nadobudnutí účinnosti Usmernenia 
č. 2.  

Žiadatelia, ktorí doručili ŽoNFP poskytovateľovi pred nadobudnutím účinnosti Usmernenia č. 2 

a zmeny vykonané Usmernením č.2 majú vplyv na ich ŽoNFP, budú vyzvaní na úpravu ŽoNFP 

za účelom jej zosúladenia so zmenami vykonanými Usmernením č. 2.  

 

http://www.opvai.sk/

