
  

 

METODICKÁ POMÔCKA  

K VLASTNÉMU OVERENIU SPLNENIA PRAVIDIEL ŠTÁTNEJ 

POMOCI PRE REALIZÁCIU NEZÁVISLÉHO VÝSKUMU 

A VÝVOJA 

 

I. Úvod 

Výskumná agentúra, ako sprostredkovateľský orgán pre OP VaI, vydáva 

metodickú pomôcku pre subjekty, ktoré majú záujem realizovať nezávislý 

výskum a vývoj a šíriť výsledky takýchto činností prostredníctvom 

pedagogickej, publikačnej činnosti a/alebo prostredníctvom transferu 

poznatkov.  

Metodická pomôcka má vysvetľujúci charakter, t.j. nestanovuje nové pravidlá 

štátnej pomoci, len bližšie špecifikuje už existujúce pravidlá štátnej pomoci 

stanovené príslušnou legislatívou EÚ. Jej účelom je zjednodušene priblížiť tieto 

pravidlá a umožniť ich aplikáciu v procese prípravy žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok, tak aby sa eliminovalo riziko pochybení v oblasti štátnej 

pomoci pri nastavení konkrétneho projektu.    

Metodická pomôcka je relevantná pre všetky dopytovo orientované výzvy 

vyhlasované Výskumnou agentúrou v rámci OP VaI. Je určená pre všetky typy 

subjektov bez ohľadu na ich právnu formu1, s výnimkou podnikateľského 

sektora (ďalej len „dotknutý subjekt“).  Jej cieľom je umožniť dotknutým 

subjektom vykonať na svojej úrovni individuálne posúdenie, či sa na projekt 

pripravovaný dotknutým subjektom, resp. pripravovaný v rámci partnerstva 

viacerými dotknutými subjektmi, vzťahuje Schéma na podporu výskumu 

a vývoja v znení dodatku č. 12 (ďalej len „príslušná schéma štátnej pomoci“), 

alebo či je pripravovaný projekt možné financovať mimo pravidiel štátnej 

pomoci v súlade s ustanoveniami Rámca pre štátnu pomoc na výskum, vývoj 

a inovácie3 pre tzv. nezávislý výskum a vývoj.  

Metodickú pomôcku môžu dotknuté subjekty využiť v procese prípravy 

konkrétnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre vlastnú potrebu 

                                                           
1 Táto metodická pomôcka sa vzťahuje aj na subjekty neziskového sektora, ktoré nie sú založené za účelom zisku. 
2 Schéma na podporu výskumu a vývoja v znení dodatku č. 1 je pripravená v súlade s podmienkami nariadenia 

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 a je zverejnená na webovom sídle 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=1857643. 
3 http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2015/01/Ramec_VVI.pdf 

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=1857643
http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2015/01/Ramec_VVI.pdf


  

s cieľom zhodnotenia splnenia podmienok pre realizáciu nezávislého výskumu 

a vývoja, a to bez ohľadu na to, či je dotknutý subjekt v pripravovanej žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok v pozícii žiadateľa alebo partnera. V prípade 

partnerstva je potrebné overenie splnenia podmienok pre realizáciu 

nezávislého výskumu vykonať vo vzťahu ku každému dotknutému subjektu 

zúčastnenému na projekte podľa žiadosti o nenávratný finančný príspevok.  

Pokiaľ sa dotknutý subjekt neidentifikuje ako výskumná organizácia alebo 

vlastník výskumnej infraštruktúry, nebudú sa na neho môcť aplikovať výnimky 

popísané v tejto metodickej pomôcke a jeho postavenie z hľadiska prípadnej 

štátnej pomoci sa bude posudzovať podľa všeobecných kritérií uvedených v 

Oznámení Komisie o pojme štátna pomoc uvedenom v článku 107 ods. 1 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie (2016/C 262/01). Pokiaľ sa takýto dotknutý 

subjekt podľa všeobecných kritérií klasifikuje ako podnik a budú splnené 

ostatné prvky štátnej pomoci, na jeho podporu sa budú bez výnimky vzťahovať 

predovšetkým podmienky príslušnej schémy štátnej pomoci.  

Prílohou tohto dokumentu je formulár, prostredníctvom ktorého si môže 

dotknutý subjekt overiť, či v rámci konkrétnej pripravovanej žiadosti o NFP spĺňa 

podmienky na realizáciu nezávislého výskumu a vývoja.  

Overenie splnenia pravidiel štátnej pomoci je potrebné realizovať na každú 

žiadosť o nenávratný finančný príspevok osobitne, t.j. v prípade ak sa dotknutý 

subjekt podieľa ako žiadateľ/partner na príprave viacerých žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok, je potrebné overiť splnenie podmienok 

štátnej pomoci osobitne pre každú žiadosť. 

 

II. Všeobecné informácie o pravidlách štátnej pomoci relevantných pre 

nezávislý výskum a vývoj 

Vo všeobecnosti platí, že skutočnosť, či bude dotknutý subjekt považovaný za 

podnik, závisí od toho, či vykonáva hospodársku činnosť, ktorá spočíva v 

ponuke tovaru alebo služieb alebo v ponuke tovaru a služieb na trhu, a to bez 

ohľadu na jeho právne postavenie, spôsob financovania alebo účel pre ktorý 

bol zriadený. Dotknutý subjekt vykonávajúci hospodárske aj nehospodárske 

činnosti sa bude pokladať za podnik len v súvislosti s vykonávaním 

hospodárskej činnosti, avšak za predpokladu, že hospodárske a 

nehospodárske činnosti a ich náklady, financovanie a príjmy možno jasne 

účtovne oddeliť.  

S ohľadom na osobitosti podpory v oblasti výskumu, vývoja a inovácií 

umožňuje legislatíva EÚ mimo pravidiel štátnej pomoci financovať určité, 

presne vymedzené činnosti výskumných organizácií a výskumných 



  

infraštruktúr nehospodárskeho charakteru, tak ako budú popísané v ďalšej 

kapitole.  

Kľúčovou podmienkou pre financovanie projektu dotknutého subjektu mimo 

pravidiel štátnej pomoci teda je, aby dotknutý subjekt spĺňal kritériá výskumnej 

organizácie alebo výskumnej infraštruktúry, tak ako sú definované v legislatíve 

EÚ: 

- Výskumná organizácia je subjekt bez ohľadu na jeho právne postavenie 

alebo spôsob financovania, ktorého primárnym cieľom je nezávisle 

vykonávať základný výskum, priemyselný výskum alebo 

experimentálny vývoj alebo vo veľkej miere šíriť výsledky takýchto 

činností prostredníctvom vyučovania, publikačnej činnosti alebo 

transferu poznatkov. Ak takýto subjekt vykonáva aj hospodárske činnosti, 

musia sa náklady a príjmy spojené s takýmito hospodárskymi činnosťami 

účtovať osobitne.  

- Výskumná infraštruktúra sú zariadenia, zdroje a súvisiace služby, ktoré 

využíva vedecká komunita na uskutočňovanie výskumu vo svojich 

príslušných odboroch; toto vymedzenie zahŕňa vedecké vybavenie 

alebo súbory nástrojov, zdroje založené na poznatkoch, akými sú zbierky, 

archívy alebo štruktúrované vedecké informácie, ktoré umožňujú také 

infraštruktúry založené na informačných a komunikačných 

technológiách, ako sú siete GRID, výpočtová technika, softvér a 

komunikácie, alebo akýkoľvek iný subjekt jedinečnej povahy, ktorý je 

podstatný pre uskutočňovanie výskumu. Takéto infraštruktúry môžu byť 

sústredené na jednom mieste alebo „distribuované“ (organizovaná sieť 

zdrojov).  

Pokiaľ sa dotknutý subjekt na základe zmienených kritérií EÚ, avšak zároveň 

v súlade s právnym poriadkom SR (predovšetkým 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 organizácii ústrednej štátnej správy 

v znení neskorších predpisov, ako aj v relevantných prípadoch zákon č. 

243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov), identifikuje ako výskumná organizácia, resp. ako vlastník výskumnej 

infraštruktúry, môže na jeho úrovni dochádzať k realizácii projektu mimo 

pravidiel štátnej pomoci, a to za splnenia ďalších podmienok uvedených 

v nasledujúcej kapitole. Keďže základným predpokladom pre uplatnenie 

niektorej z výnimiek umožňujúcich v oblasti podpory výskumu a vývoja 

financovanie mimo pravidiel štátnej pomoci je status výskumnej organizácie 

alebo výskumnej infraštruktúry, ďalej v texte je takýto dotknutý subjekt 

označovaný už len ako „výskumná organizácia a výskumná infraštruktúra“.  



  

Pokiaľ výskumná organizácia a výskumná infraštruktúra nespadá pod niektorú 

z výnimiek umožňujúcich financovanie mimo pravidiel štátnej pomoci, tak ako 

sú popísané nižšie, pre účely financovania projektu sa bude považovať za 

podnik vykonávajúci hospodársku činnosť a budú sa na ňu vzťahovať 

podmienky príslušnej schémy štátnej pomoci.  

 

III. Verejné financovanie nehospodárskych činností 

Nehospodársky charakter majú vo všeobecnosti tieto činnosti výskumných 

organizácií a výskumnej infraštruktúry: 

a) základné činnosti výskumných organizácií a výskumných infraštruktúr, 

najmä: 

1. vzdelávanie4 zamerané na zvýšenie počtu kvalifikovaných ľudských 

zdrojov a zlepšenie ich kvalifikácie. V súlade s judikatúrou a 

rozhodovacou praxou Komisie a ako bolo vysvetlené v oznámení o 

pojme štátna pomoc a oznámení o službách všeobecného 

hospodárskeho záujmu sa vzdelávanie organizované vo verejných 

zariadeniach v rámci vnútroštátneho systému vzdelávania, ktoré je 

prevažne alebo úplne financované štátom a štát nad ním vykonáva 

dohľad, pokladá za nehospodársku činnosť, 

2. nezávislý výskum a vývoj s cieľom rozšíriť poznatky a lepšie 

porozumieť daným témam vrátane spolupráce pri výskume a vývoji, 

ak sa výskumná organizácia alebo výskumná infraštruktúra zapájajú 

do efektívnej spolupráce, 

3. rozsiahle šírenie výsledkov výskumu na nevýlučnom a 

nediskriminačnom základe, napríklad prostredníctvom výuky, 

databáz s voľným prístupom, verejne prístupných publikácií alebo 

slobodného softvéru, 

b) činnosti v rámci transferu poznatkov, ak sú vykonávané buď výskumnou 

organizáciou alebo výskumnou infraštruktúrou (vrátane ich oddelení 

alebo pobočiek), alebo spoločne s ďalšími takýmito subjektmi alebo v 

ich mene a ak sa všetky zisky z uvedených činností opätovne investujú 

do základných činností výskumnej organizácie alebo výskumnej 

infraštruktúry.  

Ad a) 2.:  

                                                           
4 Uvedená výnimka je v metodickej pomôcke obsiahnutá len pre úplnosť. Vzhľadom na zameranie oprávnených aktivít 

OP VaI nebude možné predmetnú výnimku v praxi aplikovať. 



  

Uvedenú výnimku môžu využiť výskumné organizácie alebo výskumné 

infraštruktúry, ktoré realizujú nezávislý výskum a vývoj alebo ktoré realizujú 

nezávislý výskum a vývoj v rámci tzv. efektívnej spolupráce.  

V súlade s definíciou v zmysle legislatívy EÚ efektívna spolupráca 

predstavuje spoluprácu medzi najmenej dvoma nezávislými stranami, ktorej 

cieľom je výmena poznatkov alebo technológií alebo dosiahnutie 

spoločného cieľa založeného na deľbe práce, kde strany spoločne definujú 

rozsah projektu spolupráce, prispievajú k jeho realizácii a zdieľajú riziká i 

výsledky. Náklady projektu môže znášať v plnej výške jedna alebo viacero 

strán, čím sa ostatné strany odbremenia od jeho finančných rizík. Zmluvný 

výskum a poskytovanie výskumných služieb sa však nepovažujú za formy 

spolupráce.  

Z uvedenej definície je zrejmé, že pod uvedenú výnimku nemožno podradiť 

výskum a vývoj poskytovaný vo forme služby podnikom, ani vykonávanie 

zmluvného výskumu pre podnik, nakoľko v danej situácii už výskumná 

organizácia alebo výskumná infraštruktúra nevykonáva žiadnu zo svojich 

základných činností, pre ktoré bola zriadená, ale vykonáva hospodársku 

činnosť, t.j. ponúka služby za odplatu. 

Zároveň, pokiaľ sa projekt realizuje prostredníctvom efektívnej spolupráce 

výskumných organizácií alebo výskumných infraštruktúr a podnikov, projekt 

je na úrovni výskumných organizácií a výskumných infraštruktúr možné 

realizovať mimo pravidiel štátnej pomoci. Na úrovni podniku však za 

každých okolností v rámci projektu dochádza k financovaniu v rámci 

pravidiel štátnej pomoci v súlade s príslušnou schémou štátnej pomoci, t.j. 

podnik získa zvýhodnenú intenzitu.  

Zároveň je nevyhnutné upozorniť, že pokiaľ  dôjde k porušeniu pravidiel pre 

zmluvný výskum a spoluprácu s podnikmi, tak ako sú upravené v príslušnej 

schéme štátnej pomoci, celková hodnota príspevku poskytnutého 

výskumným organizáciám a výskumným infraštruktúram sa bude 

považovať za výhodu, t. j. nepriamu štátnu pomoc pre spolupracujúce 

podniky. Bližšie informácie sú uvedené v kapitole V. tejto metodickej 

pomôcky. 

Ad. a) 3.: 

V rámci uvedenej výnimky je nevyhnutné preukázať, že výsledky 

nezávislého výskumu a vývoja budú rozširované na nevýlučnom a 

nediskriminačnom základe, napríklad v rámci výučby, databáz s voľným 

prístupom, verejne prístupných publikácií alebo softvéru.  

Ad. b): 



  

Transfer poznatkov je v legislatíve EÚ definovaný ako postup, ktorého cieľom 

je získavanie, zhromažďovanie a zdieľanie explicitných a implicitných 

poznatkov vrátane zručností a kompetencií v hospodárskych aj 

nehospodárskych činnostiach, ako sú spolupráca pri výskume, 

poradenstvo, poskytovanie licencií, zakladanie spoločností typu spin-off, 

publikovanie a mobilita výskumných pracovníkov a ďalšieho personálu 

zapojeného do týchto činností. Okrem vedeckých a technických 

poznatkov zahŕňa aj iné druhy poznatkov, napr. poznatky týkajúce sa 

používania noriem a predpisov, v ktorých sú obsiahnuté, a poznatky o 

prostredí zastupujúcom skutočné prevádzkové podmienky a o metódach 

organizačnej inovácie, ako aj riadenie poznatkov v súvislosti s určovaním, 

získavaním, zabezpečením, ochranou a využívaním nehmotných aktív.  

Predmetná výnimka sa uplatní, ak sa všetky zisky z uvedených činností 

výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry opätovne investujú 

do základných činností výskumnej organizácie alebo výskumnej 

infraštruktúry. Nehospodárska povaha uvedených činností zostáva 

nedotknutá aj v prípade zmluvného poskytovania zodpovedajúcich služieb 

tretím stranám prostredníctvom verejnej súťaže. 

Ak sa výskumná organizácia alebo výskumná infraštruktúra využíva takmer 

výlučne na nehospodársku činnosť, na jej financovanie ako také sa vôbec 

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. Táto podmienka je splnená v prípade, že na hospodárske činnosti 

sa budú spotrebúvať presne tie isté vstupy (napríklad 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/infraštruktúry. 

 

IV. Verejné financovanie hospodárskych činností 

Ak sa výskumné organizácie alebo výskumné infraštruktúry využívajú na 

vykonávanie hospodárskych činností, ako je prenajímanie zariadení alebo 

laboratórií podnikom, poskytovanie služieb podnikom alebo vykonávanie 

zmluvného výskumu, resp. ak nie je dodržané pravidlo využitia na hospodárske 

činnosti maximálne do úrovne 20 % z celkovej ročnej kapacity príslušného 

subjektu/infraštruktúry, verejné financovanie sa bude vo všeobecnosti 

považovať za štátnu pomoc. V takomto prípade sa výskumné organizácie 



  

alebo výskumné infraštruktúry pre účely financovania projektu považujú za 

podnik vykonávajúci hospodársku činnosť a vzťahujú sa na nich podmienky 

príslušnej schémy štátnej pomoci.  

Uvedené neplatí a výskumnú organizácia alebo výskumná infraštruktúra sa 

nepovažuje za príjemcu štátnej pomoci, ak táto výskumná organizácia alebo 

výskumná infraštruktúra koná iba ako sprostredkovateľ, ktorý prevádza všetko 

verejné financovanie a akékoľvek výhody plynúce z takéhoto financovania 

na tzv. konečných príjemcov. Vo všeobecnosti ide o prípady, keď: 

a) verejné financovanie aj akákoľvek výhoda plynúca z takéhoto 

financovania sú vyčísliteľné a preukázateľné a existuje vhodný mechanizmus, 

ktorým sa zabezpečí, že sú v plnej miere prevedené na konečných príjemcov, 

napríklad prostredníctvom znížených cien a 

b) sprostredkovateľovi nie je poskytnutá žiadna ďalšia výhoda, pretože je buď 

vybraný vo verejnej súťaži, alebo je verejné financovanie k dispozícii všetkým 

subjektom, ktoré spĺňajú potrebné objektívne podmienky, takže sú zákazníci 

ako koneční príjemcovia oprávnení získať rovnocenné služby od ktoréhokoľvek 

príslušného sprostredkovateľa. 

Ak sú splnené vyššie uvedené podmienky, pravidlá štátnej pomoci sa uplatňujú 

len na úrovni konečných príjemcov. 

 
V. Nepriama štátna pomoc pre podniky prostredníctvom verejne 

financovaných organizácií venujúcich sa výskumu a šíreniu poznatkov a 

výskumných infraštruktúr 

Tak ako bolo uvedené vyššie, pokiaľ sa projekt realizuje prostredníctvom 

efektívnej spolupráce výskumných organizácií alebo výskumných infraštruktúr 

a podnikov, alebo pokiaľ dochádza k zmluvnému výskumu či poskytovaniu 

výskumných služieb zo strany výskumných organizácií alebo výskumných 

infraštruktúr podnikom, bude nevyhnutné v nadväznosti na nastavenie 

vzájomných vzťahov výskumných organizácií alebo výskumných infraštruktúr 

a dotknutých podnikov preukázať, že v rámci týchto vzťahov existuje určitá 

ekonomická rovnováha, a teda nedochádza k preneseniu výhody verejného 

financovania výskumných organizácií alebo výskumných infraštruktúr na 

dotknutý podnik. V opačnom prípade sa celková hodnota príspevku 

poskytnutého výskumným organizáciám a výskumným infraštruktúram bude 

považovať za výhodu, t. j. nepriamu štátnu pomoc pre dotknuté podniky, na 

ktorú sa musia aplikovať príslušné pravidlá štátnej pomoci, inak je 

neoprávnená. 



  

1. V prípade výskumu v mene podnikov (zmluvný výskum alebo výskumné 

služby) je riziko nepriamej pomoci eliminované v nasledujúcich prípadoch: 

Ak sa výskumná organizácia alebo výskumná infraštruktúra využíva na 

vykonávanie zmluvného výskumu alebo poskytovanie výskumnej služby 

podniku, ktorý spravidla stanoví podmienky zmluvy, vlastní výsledky 

výskumných činností a nesie riziko neúspechu, podniku nebude spravidla 

prevedená žiadna štátna pomoc, ak je výskumnej organizácii alebo 

výskumnej infraštruktúre vyplatená primeraná odmena za jej služby, najmä v 

prípade, keď je splnená aspoň jedna z týchto podmienok: 

a) výskumná organizácia alebo výskumná infraštruktúra poskytuje svoju 

výskumnú službu alebo zmluvný výskum za trhovú cenu, alebo 

b) ak neexistuje trhová cena, výskumná organizácia alebo výskumná 

infraštruktúra poskytuje svoju výskumnú službu alebo zmluvný výskum za cenu, 

ktorá: 

— odráža celkové náklady služby a vo všeobecnosti zahŕňa maržu stanovenú 

podľa marží zvyčajne uplatňovaných podnikmi pôsobiacimi v odvetví 

príslušnej služby, alebo 

— je výsledkom rokovaní za podmienok trhového odstupu, keď sa výskumná 

organizácia alebo výskumná infraštruktúra ako poskytovateľ služby pri rokovaní 

usiluje o to, aby pri uzatvorení zmluvy dosiahla maximálny hospodársky 

prospech a pokryla aspoň svoje hraničné náklady. 

Ak si výskumná organizácia alebo výskumná infraštruktúra ponecháva 

vlastníctvo práv duševného vlastníctva alebo prístupové práva k právam 

duševného vlastníctva, môže byť ich trhová hodnota odpočítaná od ceny 

splatnej za príslušné služby. 

2. V prípade spolupráce s podnikmi (efektívna spolupráca) je riziko nepriamej 

pomoci eliminované v nasledujúcich prípadoch: 

V prípade projektov spolupráce vykonávaných spoločne podnikmi a 

výskumnými organizáciami alebo výskumnými infraštruktúrami sa vychádza z 

toho, že zúčastneným podnikom sa prostredníctvom uvedených subjektov v 

dôsledku priaznivých podmienok spolupráce neposkytuje žiadna nepriama 

štátna pomoc, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok: 

a) zúčastnené podniky znášajú celkové náklady projektu,  

b) výsledky spolupráce, ktoré nevedú k vzniku práv duševného vlastníctva, sa 

môžu vo veľkom rozsahu rozširovať a akékoľvek práva duševného vlastníctva, 

ktoré sú výsledkom činností výskumných organizácií alebo výskumných 

infraštruktúr, sa v plnej miere pridelia uvedeným subjektom,  



  

c) akékoľvek práva duševného vlastníctva vyplývajúce z projektu, ako aj 

príslušné prístupové práva sú pridelené rôznym spolupracujúcim partnerom 

spôsobom, ktorý primerane odráža ich pracovné balíky, príspevky a príslušné 

záujmy,  

d) výskumné organizácie alebo výskumné infraštruktúry dostanú za práva 

duševného vlastníctva, ktoré sú výsledkom ich činností a sú prevedené na 

zúčastnené podniky alebo ku ktorým získali zúčastnené podniky prístupové 

práva, kompenzáciu zodpovedajúcu trhovej cene. Od uvedenej 

kompenzácie sa môže odpočítať absolútna výška hodnoty akéhokoľvek 

finančného alebo nefinančného príspevku zúčastnených podnikov na 

náklady spojené s činnosťami výskumných organizácií alebo výskumných 

infraštruktúr, ktorých výsledkom boli príslušné práva duševného vlastníctva. 

 

 

Príloha:  

1. Formulár na overenie splnenia podmienok pre realizáciu nezávislého 

výskumu a vývoja pred podaním konkrétnej žiadosti o NFP 


