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1. ÚVOD 

 
V rámci tejto výzvy môžu žiadatelia o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predkladať žiadosti o NFP v rámci operačného 
programu Výskum a vývoj (ďalej „OP VaV“), prioritnej osi 4 Podpora výskumu a vývoja 
v Bratislavskom kraji, opatrenia 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a 
vývojom do praxe v Bratislavskom kraji. 
                                                                                             
 
2. CIEĽ 
 
Cieľom opatrenia 4.2 operačného programu Výskum a vývoj je zvyšovanie miery spolupráce 
výskumno-vývojových inštitúcií v Bratislavskom kraji so spoločenskou a hospodárskou praxou 
prostredníctvom prenosu poznatkov a technológií a tým prispievanie k zvyšovaniu hospodárskeho 
rastu regiónov a celého Slovenska. 
 
Základným cieľom výzvy je podporiť vznik univerzitných vedeckých parkov, resp. 
výskumných centier, zameraných najmä na spoluprácu v rámci verejného (akademického) 
sektora resp. spoluprácu podnikov s akademickým sektorom, pričom nositeľom projektu – 
žiadateľom – je výskumná organizácia z akademickej sféry (univerzita, SAV alebo konkrétny 
výskumný ústav Slovenskej akadémie vied).  
 
Zámerom tejto výzvy je vytvorenie univerzitných vedeckých parkov, resp. výskumných 
centier, zložených z akademických inštitúcií a prípadne aj s hospodárskych subjektov, 
ktoré budú vybavené modernou, často špičkovou výskumnou infraštruktúrou, a ktorých 
výsledky výskumu a/alebo vývoja budú: 

 kvalitatívne na medzinárodnej úrovni, 

 aplikovateľné v praxi, 

 viazané na potreby kľúčových priemyselných odvetví Slovenskej republiky. 
 
Realizácia podporených projektov by mala prispieť k napĺňaniu špecifického cieľa opatrenia 4.2 
OP VaV, ktorý je definovaný nasledovne ako „Zvyšovanie miery spolupráce výskumno-vývojových 
inštitúcií v Bratislavskom kraji so spoločenskou a hospodárskou praxou prostredníctvom prenosu 
poznatkov a technológií a tým prispievanie k zvyšovaniu hospodárskeho rastu regiónov a celého 
Slovenska“. 
 
Oprávnené aktivity a činnosti v rámci opatrenia 4.2 sú definované tak, aby boli v súlade so 
špecifickým cieľom prioritnej osi 4 OP VaV a tým aj v súlade s globálnym cieľom operačného 
programu. Špecifický cieľ prioritnej osi 4 je definovaný ako „Zefektívnenie systému podpory 
výskumu a vývoja s cieľom zvyšovania konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovania 
regionálnych disparít, vzniku nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov a 
tvorbe nových pracovných miest v Bratislavskom kraji“ a globálny cieľ operačného programu je 
definovaný ako „Modernizácia a zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja a skvalitnenie 
infraštruktúry vysokých škôl tak, aby prispievali k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, 
znižovaniu regionálnych disparít, vzniku nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných 
podnikov, tvorbe nových pracovných miest a zlepšeniu podmienok vzdelávacieho procesu na 
vysokých školách“.  
 
Špecifickým cieľom výzvy je vybudovanie univerzitného vedeckého parku, resp. výskumného 
centra v zmysle nižšie uvedených definícií.  
 
Univerzitný vedecký park je v podmienkach SR definovaný ako priestor (územie) spravidla vo 
fyzickej blízkosti vysokej školy alebo SAV (resp. v blízkosti ich výskumných pracovísk), v ktorom 
sú vytvorené podmienky: 
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1. na realizáciu aplikovaného výskumu, 
2. uľahčujúce vznik nových firiem, ktoré sú schopné výsledky tohto aplikovaného výskumu 

prenášať do praxe, 
3. na podporu vzájomnej interakcie medzi týmito firmami a pracoviskami univerzity, resp. SAV 

uskutočňujúcimi aplikovaný výskum. 
 
Univerzitné vedecké parky budú výskumné pracoviská najlepších slovenských univerzít resp. 
SAV, v ktorých sa bude realizovať špičkový aplikovaný výskum a zabezpečí sa prenos poznatkov 
z akademickej sféry do hospodárskej a spoločenskej praxe prostredníctvom transferu technológií 
(licencie, spin-off, alebo iné formy spracovania poznatkov).  
 
V tomto zmysle je univerzitný vedecký park spravidla komplexným projektom, ktorý: 

 sa zameriava na systematický rozvoj územia kľúčových vedeckých inštitúcií; 

 buduje viacúčelové výskumné budovy; 

 vytvára priestor pre akceleráciu ideí a inkubáciu inovatívnych firiem prostredníctvom realizácie 
aplikovaného výskumu; 

 disponuje veľmi kvalitným, efektívnym vedeckým manažmentom, ktorý vychádza z dobrých 
skúseností v renomovaných vedeckých parkoch a ktorý zabezpečí kvalitné riadenie a 
udržateľnosť univerzitného vedeckého parku; 

 nielen podporuje výskum a vývoj, ale aj poskytuje rozvojový impulz regiónu. 
 
Ďalším nástrojom rozvoja výskumu a vývoja sú výskumné centrá. 
 
Projekty výskumných centier sú projekty menej komplexného charakteru, či už z hľadiska rozvoja 
územia alebo z hľadiska šírky jeho zamerania. Ide najmä o podporu projektov: 

 špičkových laboratórií budovaných v konkrétnej vednej oblasti pre najlepšie výskumné 
inštitúcie; 

 ktoré majú za cieľ zvýšiť kvalitu a prestíž výskumu a vývoja v oblastiach relevantných pre 
spoločenskú a hospodársku prax; 

 ktoré disponujú veľmi kvalitným, efektívnym vedeckým manažmentom, ktorý vychádza z 
dobrých skúseností v renomovaných centrách a ktorý zabezpečí kvalitné riadenie a 
udržateľnosť výskumného centra; 

 ktoré podporia zlepšovanie prepájania domáceho a zahraničného výskumu a pomôžu 
slovenským inštitúciám aktívnejšie sa zapájať do výskumných aktivít a projektov v európskom 
výskumnom priestore. 

 
Predkladaný projekt môže byť realizovaný v partnerstve, ktoré bude vytvorené zo subjektov 
v rámci verejného (akademického) sektora, resp. zo subjektov z verejného (akademického)  
a súkromného sektora. Podmienky partnerstva sú definované v časti 3.2.3 Oprávnení partneri 
žiadateľa tejto výzvy. 
 
Táto výzva nadväzuje na oznámenie o možnosti predkladať projektové návrhy na 
vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (ďalej len 
„oznámenie“) s kódom OPVaV-2011/4.2/01-PN zverejnené dňa 6.12.2011 na stránke 
www.minedu.sk2, pričom oprávnenými na predloženie žiadosti o NFP sú len subjekty 
(žiadatelia a partneri), ktorých projektové návrhy boli úspešné v rámci výberového procesu 
vyplývajúceho z predmetného oznámenia. 
 
V žiadosti o NFP žiadateľ rozpracuje a doplní schválený projektový návrh predložený na 
základe oznámenia a nie je oprávnený zásadne meniť charakter tohto projektu.  
 
 

                                                 
2
 http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=9355  

http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=9355
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3. PODMIENKY POSKYTNUTIA POMOCI 
 
3.1 Všeobecné podmienky poskytnutia pomoci v rámci OP VaV  
 
Všeobecné podmienky poskytnutia pomoci v rámci OP VaV sú definované v Programovom 
manuáli k OP VaV.  
 
Všeobecné podmienky poskytnutia pomoci stanovujú podmienky z hľadiska:  
a) oprávnenosti žiadateľa;  

b) oprávnenosti miesta realizácie projektu;  

c) oprávnenosti aktivít;  

d) oprávnenosti výdavkov (slovné vymedzenie oprávnených a neoprávnených výdavkov, 
dodržanie zásad prípravy rozpočtov, vymedzenie podmienok financovania projektov, 
vymedzenie oprávnených výdavkov v zmysle číselníka oprávnených výdavkov).  

 
Informácie sú dostupné na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – 
www.minedu.sk/opvv. 
 

 
3.2 Špecifické podmienky pomoci pre opatrenie 4.2 OP VaV  
 
Špecifické podmienky poskytnutia pomoci pre opatrenie 4.2 OP VaV sú vymedzené v časti 1.4.2 
Programového manuálu k OP VaV, ktorý tvorí prílohu č. 17 tejto výzvy. 
 
Špecifické podmienky poskytnutia pomoci v rámci tejto výzvy sú definované v nadväznosti 
na časť 1.4.2 Programového manuálu k OP VaV nasledovne: 
 
 
3.2.1 Oprávnené rámcové aktivity opatrenia  
 
Oprávnené aktivity, ktorých financovanie by malo byť zabezpečené v rámci opatrení 4.2 OP VaV, 
sú navrhované nasledovne:  
 
Rámcová aktivita 4.2.1: Zvyšovanie inovačnej kultúry v akademickej sfére v Bratislavskom 
kraji prostredníctvom inkubátorov  
podporená môže byť nasledujúca oprávnená aktivita:  
 

 tvorba a prevádzka programov pre mobilizáciu a tvorbu potenciálnych inovácií a vytvorenie 
inkubátorov v prostredí vysokých škôl a SAV pre potenciálne spin-off projekty (pomoc môže 
byť poskytnutá len do štádia vytvorenia zámeru spin-off pred založením samotného podniku)  

 
Rámcová aktivita 4.2.2: Podpora aplikovaného výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji 
podporená môže byť nasledujúca oprávnená aktivita:  
 

 realizácia projektov aplikovaného výskumu a vývoja v rámci transferu technológií vrátane 
identifikovaných potenciálnych spin-off projektov  

 
Rámcová aktivita 4.2.3: Zvyšovanie kvality interného manažmentu prenosu technológií a 
poznatkov do praxe z prostredia akademickej sféry v Bratislavskom kraji vrátane aktivít na 
odstraňovanie bariér medzi výskumom a vývojom na jednej strane a spoločnosťou a 
hospodárstvom na druhej strane  
podporené môžu byť nasledujúce oprávnené aktivity:  
 

http://www.minedu.sk/opvv
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 podpora kontaktných bodov pre styk s priemyslom (MSP aj veľké podniky) na pracoviskách 
výskumu a vývoja;  

 prevádzka inštitúcií a útvarov slúžiacich univerzitám a akademickým pracoviskám na prenos 
technológií a poznatkov (vrátane valorizačných a komercializačných inštitúcií a útvarov) 
vybavené expertízou, príslušným tréningom, skúsenosťou, pochopením pre potreby 
výskumníkov, zákonných noriem, podnikania, problematiky vývoja technológií;  

 podpora aktivít na odstraňovanie bariér medzi výskumom a vývojom na jednej strane a 
spoločnosťou a hospodárstvom (MSP aj veľké podniky) na druhej strane;  

 podpora propagácie výskumu a vývoja a popularizácia ich výsledkov v širšej verejnosti.  
 
Rámcová aktivita 4.2.4: Zvýšenie miery využívania inštitútov duševného vlastníctva 
pracoviskami výskumu a vývoja v akademickej sfére v Bratislavskom kraji 
podporené môžu byť nasledujúce oprávnené aktivity:  
 

 tvorba a prevádzka inštitúcií a útvarov zabezpečujúcich komplexnú podporu riadenia práv 
duševného vlastníctva výskumných organizácií financovaných z verejných zdrojov a 
spoločných výskumných inštitúcií, do ktorých sú zapojené organizácie financované z verejných 
zdrojov;  

 podpora finančného krytia prvých fáz právnej ochrany duševného vlastníctva.  
 
Rámcová aktivita 4.2.5: Vybudovanie a podpora regionálnych centier v Bratislavskom kraji 
podporená môže byť nasledujúca oprávnená aktivita:  
 

 vybudovanie kompetenčných centier aplikovaného výskumu a vývoja, brokerských centier pre 
transfer technológií a znalostí, podpora partnerstva vysokých škôl, výskumných a vývojových 
organizácií s podnikateľským sektorom (MSP aj veľké podniky) v rámci regionálnych centier 
prostredníctvom prvotných investícií do ich infraštruktúry a nákladov na ich vybudovanie.  

 
Povinnou súčasťou predkladaných projektov musia byť rámcové aktivity 4.2.1, 4.2.2 a 4.2.5 
a realizácia musí viesť k vytvoreniu univerzitného vedeckého parku, resp. výskumného 
centra.  
 
Žiadosti o NFP v rámci tejto výzvy je možné podávať v oblastiach výskumu podľa zamerania 
žiadateľa zo skupín prírodné vedy, technické vedy, lekárske vedy a pôdohospodárske vedy podľa 
Smernice č. 27/2006-R z 21. decembra 2006 o sústave odborov vedy a techniky a číselníku 
odborov vedy a techniky.3 
 
 
3.2.2 Oprávnení žiadatelia 
 
Oprávnenými žiadateľmi sú len subjekty, ktorých projektové návrhy boli úspešné v rámci 
výberového procesu vyplývajúceho z oznámenia s kódom OPVaV-2011/4.2/01-PN zverejneného 
dňa 6.12.2011 na stránke www.minedu.sk4. 
 
Finančná pomoc pre túto výzvu je určená pre výskumné organizácie5 definované v článku 
30 nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008, konkrétne pre: 

 

                                                 
3
 https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/odboryVaT/Stranky/default.aspx 

4
 http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=9355  

5
 „výskumná organizácia“ znamená subjekt, ako je univerzita alebo výskumný ústav, bez ohľadu na jeho právny status (zriadený podľa 

verejného alebo súkromného práva) alebo spôsob jeho financovania, ktorého hlavným cieľom je realizácia základného výskumu, 
priemyselného výskumu alebo experimentálneho vývoja a rozširovanie ich výsledkov formou výučby, uverejnenia alebo 
technologického transferu. Všetky zisky sa musia investovať naspäť do týchto činností, do rozširovania ich výsledkov alebo do výučby. 
Podniky, ktoré môžu ovplyvňovať takúto organizáciu, napríklad v postavení akcionárov alebo členov, nemajú prednostný prístup k 
výskumným kapacitám takejto organizácie ani výsledkom výskumu, ktoré dosiahla. 

http://www.minedu.sk/
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=9355
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 verejné a štátne vysoké školy mimo schém štátnej pomoci, 

 SAV a jej ústavy mimo schém štátnej pomoci. 
 

Žiadateľ musí splniť všetky podmienky stanovené v uvedenej definícii výskumnej organizácie, ako 
aj nasledovné: 

 v prípade, že žiadateľ vykonáva okrem nehospodárskej činnosti i činnosti hospodárskej 
povahy, musí byť ich financovanie jasne oddelené a nesmie dochádzať k financovaniu 
hospodárskych činností z činností nehospodárskych (vrátane povinnosti využiť zisk z 
nehospodárskych činností len na financovanie nehospodárskych činností), čo preukáže ročnou 
účtovnou závierkou;  

 verejné financovanie činností
6
, ktoré je v zmysle čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ 

považované za štátnu pomoc, nie je oprávnené; 

 musí preukázať (čestným vyhlásením), že činnosti žiadateľa v oblasti prenosu technológie 
(licencie, tvorba vedľajších produktov – spin off - alebo iné formy spracovania poznatkov, ktoré 
vytvorila výskumná organizácia) majú internú povahu a všetky príjmy z týchto činností žiadateľ 
opätovne investuje do prvotných, t. j. nehospodárskych činností žiadateľa (výskumnej 
organizácie).  

 

Ďalšie podmienky oprávnenosti7, ktoré musí spĺňať oprávnený žiadateľ, preukazujúce jeho 

odbornosť, ako aj doterajšie výsledky dosiahnuté vo výskume sú:  
 

 žiadateľ je držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj v zmysle § 26a 
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 organizácii ústrednej štátnej správy v znení 
neskorších predpisov, § 84 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo podľa zákona č. 133/2002 Z. z. o 
Slovenskej akadémii vied v znení zákona č. 40/2011 Z. z.;  

 za posledných 10 rokov sa žiadateľ preukázateľne zúčastnil riešenia minimálne v 3 projektoch 
v hlavných oblastiach zamerania predloženého projektu, ktorých výstupy boli preukázateľne 
využité odberateľskou praxou na Slovensku, alebo v zahraničí (projekt sa začal realizovať a 
bol ukončený v období rokov 2002-2011);  

 za posledných 10 rokov sa žiadateľ zúčastňuje na riešení minimálne 5 projektov rámcových 
programov EÚ základného alebo aplikovaného výskumu (projekty, ktoré sa začali realizovať v 
období rokov 2002-2011) v hlavných oblastiach zamerania predloženého projektu.  

 

 
Žiadateľ musí zároveň spĺňať kritériá oprávnenosti uvedené v Príručke pre žiadateľa o nenávratný 
finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „Príručka pre žiadateľa“), 
časť 4.4 Oprávnenosť žiadateľa. 
 
Jeden oprávnený žiadateľ môže v rámci tejto výzvy predložiť maximálne 1 žiadosť o NFP na 
univerzitný vedecký park a/alebo 1 žiadosť o NFP na výskumné centrum. V prípade, že 
žiadateľ predloží viac žiadostí o NFP, ako je povolené v tejto výzve, budú všetky predložené 
žiadosti o NFP daného žiadateľa vylúčené zo schvaľovacieho procesu. Uvedeným nie je 
vylúčená možnosť takéhoto žiadateľa byť partnerom iného žiadateľa v inej žiadosti o NFP. 
 
 

                                                 
6
 V súlade s judikatúrou to vyžaduje okrem iného, aby výskumná organizácia spĺňala podmienky podniku v zmysle článku 107 ods. 1 

Zmluvy o fungovaní EÚ. 
7
 Odbornosť žiadateľa bola posúdená v rámci výberového procesu k oznámeniu s kódom OPVaV-2011/4.2/01-PN. Pri posudzovaní 

oprávnenosti žiadateľa v prípade SAV boli brané do úvahy kapacity a úroveň všetkých zapojených subjektov SAV ako celok. 
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3.2.3 Oprávnení partneri žiadateľa 
 
V rámci projektu je možné vytvárať partnerstvá, pričom zapojenie partnerov musí byť odôvodnené 
a efektívne. Žiadateľ projektu je hlavným partnerom, ktorý bude mať vo vzťahu k poskytovateľovi 
pomoci zmluvný vzťah a z toho vyplývajúce kompetencie a zodpovednosti. Usporiadanie vzťahov 
medzi hlavným partnerom a partnermi bude dané tzv. zmluvou o partnerstve, ktorej vzor je 
prílohou č. 11 tejto výzvy a je prílohou zmluvy o poskytnutí NFP medzi hlavným partnerom a 
poskytovateľom pomoci.  
 
Všetci partneri musia spĺňať kritériá uvedené v Príručke pre žiadateľa časť 4.5 Oprávnenosť 
partnera. 
 
Oprávneným partnerom žiadateľa sú len tie subjekty, ktoré boli súčasťou úspešných projektových 
návrhov v rámci výberového procesu vyplývajúceho z oznámenia s kódom OPVaV-2011/4.2/01-
PN zverejneného dňa 6.12.2011 na stránke www.minedu.sk8. Zmena partnera je možná len 
v odôvodnených prípadoch.9  
 
 
Partnerstvo môže byť vytvorené  s nasledovnými organizáciami: 
 

 výskumné organizácie definované v článku 30 nariadenia Komisie (ES) č.800/2008: 
- verejné, štátne a súkromné vysoké školy mimo schém štátnej pomoci, 
- SAV a jej ústavy mimo schém štátnej pomoci. 

 

 právnické osoby oprávnené na podnikanie zmysle § 2 ods. 2 písm. a) Obchodného 
zákonníka, registrované na území SR, ktoré vykonávajú činnosti výskumu a vývoja, a ktoré sa 
budú podieľať na realizácii jednotlivých druhov oprávnených projektov podľa Schémy na 
podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci): 
- malé (vrátane mikropodnikov) a stredné podniky. Určujúcou definíciou MSP je definícia 

uvedená v prílohe I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008, 
- veľké podniky sú podniky, na ktoré sa nevzťahuje definícia mikropodnikov, malých a 

stredných podnikov podľa prílohy I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008. 

 
Partneri musia splniť nasledovné podmienky oprávnenosti:  

 v prípade, že partner vykonáva okrem nehospodárskej činnosti i činnosti hospodárskej 
povahy, musí byť ich financovanie jasne oddelené a nesmie dochádzať k financovaniu 
hospodárskych činností z činností nehospodárskych (vrátane povinnosti využiť zisk z 
nehospodárskych činností len na financovanie nehospodárskych činností), čo preukáže 
ročnou účtovnou závierkou;  

 činnosti partnera v oblasti prenosu technológie (licencie, tvorba vedľajších produktov – 
spin off - alebo iné formy spracovania poznatkov, ktoré vytvorila výskumná organizácia) 
majú internú povahu a všetky príjmy z týchto činností partner opätovne investuje do 
prvotných, t. j. nehospodárskych činností partnera (výskumnej organizácie).  

 

Ďalšie podmienky oprávnenosti
10

, preukazujúce odbornosť partnera ako aj doterajšie 
výsledky dosiahnuté vo výskume sú:  

                                                 
8
 http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=9355   

9
Zmenou partnera nesmie dôjsť k narušeniu povahy projektu a nový partner musí spĺňať tie isté kvalitatívne kritériá a kritériá 

oprávnenosti uvedené vo výzve ako pôvodný partner. Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj  nie je povinný takúto 
zmenu akceptovať a nemusí pristúpiť k podpisu zmluvy o poskytnutí NFP, resp. môže odstúpiť od zmluvy o poskytnutí NFP. 
10

 Odbornosť partnera žiadateľa bola posúdená v rámci výberového procesu k oznámeniu s kódom OPVaV-2011/4.2/01-PN. Pri 
posudzovaní oprávnenosti partnera žiadateľa v prípade SAV boli brané do úvahy kapacity a úroveň všetkých zapojených subjektov 
SAV ako celok. 

http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=9355
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 partner je držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj v zmysle § 26a 
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 organizácii ústrednej štátnej správy 
v znení neskorších predpisov, § 84 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo podľa zákona č. 
133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona č. 40/2011 Z. z.;  

 za posledných 10 rokov sa partner preukázateľne zúčastnil riešenia minimálne v 1 projekte 
v niektorej z oblastí výskumu, na ktoré sa projekt zameriava, ktorého výstupy boli 
preukázateľne využité odberateľskou praxou na Slovensku, alebo v zahraničí (projekt sa 
začal realizovať a bol ukončený v období rokov 2002-2011);  

 za posledných 10 rokov sa partner zúčastňuje na riešení minimálne 2 projektov rámcového 
programu EÚ alebo iných medzinárodných projektov základného alebo aplikovaného 
výskumu (projekty, ktoré sa začali realizovať v období rokov 2002-2011).  

 

Podmienkou oprávnenosti partnerstva ako celku je, že za posledných 10 rokov sa 
účastníci partnerstva zúčastnili na riešení minimálne 8 projektov rámcových programov EÚ 
základného alebo aplikovaného výskumu v hlavných oblastiach zamerania predloženého 
projektu (projekty, ktoré sa začali realizovať v období rokov 2002-2011). 
 

V prípade partnera – právnickej osoby oprávnenej na podnikanie
11

, je možné v rámci 
projektu financovať aj činnosti hospodárskeho charakteru; v takom prípade sa však 
financovanie bude riadiť pravidlami štátnej pomoci – Schéme na podporu výskumu a vývoja 
(schéma štátnej pomoci). 
 
Pre partnerov – právnické osoby oprávnené na podnikanie ďalej platí, že: 

 pomoc musí mať motivačný účinok, t.j. musí viesť k zmene správania sa partnera tak, že zvýši 
svoju úroveň činnosti vo výskume a vývoji, 

 pomoc má stimulačný účinok, ak prijímateľ (žiadateľ) predložil žiadosť o NFP vrátane 
povinných príloh pred začatím akýchkoľvek činností na projekte, 

 práce na projekte môžu začať najskôr dňom podpisu zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade 
začatia prác na projekte pred splnením uvedených podmienok, projekt nie je oprávnený na 
poskytnutie pomoci podľa Schémy na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci). 
Uvedené sa netýka prieskumu trhu  požadovaného v časti 3. tejto výzvy, 

 pomoc veľkému podniku môže byť poskytnutá, ak okrem splnenia podmienok stanovených vo 
výzve, preukáže prítomnosť motivačného účinku pomoci podľa čl. 8 ods. 3 nariadenia Komisie 
(ES) č. 800/2008. Vykonávateľ schémy poskytne pomoc iba po overení prítomnosti 
motivačného účinku pomoci. Motivačný účinok je definovaný v Schéme na podporu výskumu 
a vývoja (schéma štátnej pomoci) časť J. Motivačný účinok a nevyhnutnosť pomoci, 

 partnermi nemôžu byť podniky v ťažkostiach. Za podnik v ťažkostiach sa považuje  malý 
a stredný podnik (ďalej len „MSP“), ktorý spĺňa tieto podmienky: 

a) v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným, ak sa viac ako polovica jej základného 
imania prekryla stratou a viac ako štvrtina tohto kapitálu bola prekrytá stratou 
v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov, alebo 

b) v prípade spoločnosti, kde aspoň určitý počet členov ručí neobmedzene za dlhy firmy, ak 
sa prekryla stratou viac ako polovica kapitálu vykazovaného v účtoch firmy a viac ako 
štvrtina tohto kapitálu bola prekrytá stratou v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov, 
alebo 

                                                 
11

 V zmysle nariadenia Komisie (EÚ) č. 800/2008, príloha I, článok 1. 
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c) bez ohľadu na typ dotknutej spoločnosti, ak spĺňa kritériá v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi na to, aby sa stala predmetom konania vo veci kolektívnej 
insolventnosti.  

MSP založené pred menej ako troma rokmi sa na účely tejto výzvy nepovažujú za podniky 
nachádzajúce sa v ťažkostiach v tomto období, pokiaľ nespĺňajú kritériá stanovené v písmene c). 

V prípade veľkých podnikov sa podnik v ťažkostiach posudzuje podľa usmernenia Spoločenstva 
o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach12. 

 Finančná pomoc sa neuplatňuje v prípade podniku, voči ktorému je nárokované vrátenie 
pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, v ktorom bola štátna pomoc 
označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom. 

 Finančná pomoc sa nevzťahuje na činnosti súvisiace s vývozom, konkrétne na pomoc priamo 
súvisiacu s vyvážanými množstvami, na zriadenie a prevádzku distribučnej siete alebo na iné 
bežné výdavky spojené s vývoznou činnosťou a na pomoc, ktorá je podmienená 
uprednostňovaním používania domáceho tovaru pred dovážaným. 

 Odvetvia oprávnené na poskytnutie finančnej pomoci sú uvedené v Schéme na podporu 
výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci), časť E, bod 2 Odvetvia oprávnené na poskytnutie 
pomoci 

 
Pre spoluprácu žiadateľa a partnera – výskumnú organizáciu s právnickými osobami, 
oprávnenými na podnikanie, platí: 
 

 výsledky, ktoré nevedú k vzniku práv duševného vlastníctva, sa môžu vo veľkom rozsahu 
rozširovať a akékoľvek práva duševného vlastníctva k výsledkom výskumu a vývoja, ktoré sú 
výsledkom činnosti výskumnej organizácie, sa v plnej miere pridelia13 výskumnej organizácii; 

 
alebo 

 

 výskumná organizácia dostane od zúčastnených podnikov náhradu zodpovedajúcu trhovej 
cene práv  duševného vlastníctva,14 ktoré sú výsledkom činnosti výskumnej organizácie 
vykonanej pri realizácii projektu a ktoré sa prevedú na zúčastnené podniky. Akýkoľvek 
príspevok zúčastnených podnikov k nákladom výskumnej organizácie sa od tejto náhrady 
odpočíta. 
 

 
Partnerom môže byť len organizácia registrovaná v Slovenskej republike, ktorá sídli na  
oprávnenom mieste realizácie projektu definovanom v bode 3.7 tejto výzvy.  
 
Prípadní partneri žiadateľa sa podieľajú na navrhovaní projektu, ako aj na jeho realizácii 
v priebehu doby trvania projektu. V prípade schválenia žiadosti o NFP, Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“)  uzavrie zmluvu o poskytnutí NFP so žiadateľom 
a nie s jeho partnerom/partnermi. Vzájomné partnerské vzťahy žiadateľa a jeho partnerov musia 
byť upravené zmluvou medzi žiadateľom a partnerom najneskôr pred podpisom zmluvy 

                                                 
12

 Ú. v. EÚ C 244 zo dňa 1.10.2004, str. 2 
13

 „Pridelenie v plnej miere“ znamená, že výskumná organizácia má v plnej miere hospodársky prospech z týchto práv, ponechaním si 
plného práva s nimi disponovať, ide najmä o vlastnícke právo a licenčné právo. Tieto podmienky môžu byť splnené, aj keď sa 
organizácia rozhodne uzavrieť ďalšie zmluvy týkajúce sa týchto práv, vrátane ich licencovania spolupracujúcemu partnerovi. 

14
 Náhrada zodpovedajúca trhovej cene práv duševného vlastníctva sa týka náhrady za hospodársky prospech vyplývajúci z týchto práv 
v plnej výške. V súlade so všeobecnými zásadami štátnej pomoci a vzhľadom na ťažkosti spojené s objektívnym stanovovaním 
trhovej ceny práv duševného vlastníctva bude Komisia považovať túto podmienku za splnenú, ak bude výskumná organizácia ako 
predajca v momente uzatvárania zmluvy rokovať s cieľom získať maximálny prospech. Náhrada zodpovedajúca trhovej cene práv 
duševného vlastníctva je neoprávneným výdavkom a nemôže byť financovaná z nenávratného finančného príspevku. 
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o poskytnutí NFP medzi žiadateľom a ministerstvom. Zmluva o partnerstve je prílohou zmluvy 
o poskytnutí NFP medzi žiadateľom a ministerstvom. 
 
 
Je neprípustné nahradiť dodávateľsko-odberateľské vzťahy inštitútom partnerstva! 
 
Partner žiadateľa sa zároveň nesmie zúčastniť ako uchádzač verejného obstarávania, ktoré je 
žiadateľ povinný vykonať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Partner nesmie byť 
dodávateľom žiadateľa pre aktivity vykonávané v rámci projektu predkladaného v tejto výzve. 
 
Partner je povinný k žiadosti o NFP predložiť prílohy uvedené v prílohe č. 3 výzvy (Zoznam 
povinných príloh k žiadosti o NFP). 
 
Zásady, ktorými sa musí riadiť partnerstvo, sú definované v Príručke pre žiadateľa, časť 
4.5 Oprávnenosť partnera.  
 
Projekty v rámci tejto výzvy, vzhľadom na obstaranie zmluvného výskumu, technických poznatkov 
a patentov od tretích subjektov za trhové ceny a v súlade s predpismi verejného obstarávania a 
obchodnej verejnej súťaže, nespadajú pod čl. 3.2 „Nepriama štátna pomoc v zmysle článku 107 
ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ pre podniky prostredníctvom verejne financovaných výskumných 
organizácií“ rámca. 
 
 
3.5 OPRÁVNENÉ CIEĽOVÉ SKUPINY    
 
Definícia oprávnených cieľových skupín nie je pre túto výzvu relevantná. 
 
3.6 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY    
 
Oprávnený výdavok musí byť zo strany žiadateľa/partnera vynaložený v oprávnenom období. Za 
oprávnené obdobie bude považované obdobie po 01.01.2007 (stanovené Nariadením Rady (ES) 
č.1083/2006). Pre túto výzvu bude obdobie oprávnenosti výdavkov presne špecifikované v zmluve 
o poskytnutí NFP. Akékoľvek výdavky zo strany žiadateľa/partnera realizované pred alebo po 
uvedenom období nebudú považované za oprávnené. 
 
Výdavky sú oprávnené až po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP. Výnimkou sú 
výdavky na projektovú (stavebnú) dokumentáciu v prípade žiadateľa a partnera výskumnú 
organizáciu, ktoré sú považované za oprávnené, ak boli vynaložené a uhradené po 01.01.2007.  
 
V súvislosti s verejným obstarávaním je možné akceptovať proces verejného obstarávania, ktorý 
bol vykonaný žiadateľom (partnerom) a uzatvorený pred účinnosťou zmluvy o poskytnutí NFP. 
Dokumentáciu z vykonaného verejného obstarávania je povinný prijímateľ predložiť na riadiaci 
orgán najneskôr pred podaním žiadosti o platbu, v ktorej si prvýkrát nárokuje na preplatenie 
výdavky vzniknuté na základe vykonaného verejného obstarávania.  
 
Aby výdavky mohli byť oprávnenými, musia spĺňať všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov 
uvedené v Príručke pre žiadateľa, časť 4.7 Oprávnené výdavky. 
 
Výdavky partnerov v rámci realizácie projektu budú považované za oprávnené v zmysle Príručky 
pre žiadateľa, časť 4.7 Oprávnené výdavky. Kapitálové výdavky partnera realizované mimo 
oprávneného miesta realizácie projektu, definovaného v bode 3.7 tejto výzvy, sú 
neoprávnené. 
 
Podiel nenávratného finančného príspevku alokovaný na žiadateľa musí byť väčší ako 
podiel nenávratného finančného príspevku alokovaný na partnera, ktorý v rámci všetkých 
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zúčastnených partnerov (mimo žiadateľa) má alokovaný najvyšší podiel nenávratného 
finančného príspevku. 
 
Zoznam oprávnených výdavkov (vrátane neoprávnených výdavkov) je uvedený v prílohe 
č. 4 k tejto výzve. 
 
Upozornenie 
 

 
Na poskytnutie NFP nie je právny nárok. Upozorňujeme žiadateľov, že budú písomne 
informovaní o pridelení, respektíve nepridelení NFP. V prípade nepridelenia NFP budú všetky 
výdavky vynaložené žiadateľmi považované za ich vlastné, bez nároku na preplatenie. 
 
 
 
3.7 MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU 
 
V rámci prioritnej osi 4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji pre opatrenie 4.2 Prenos 
poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji je za 
oprávnené miesto realizácie projektu považované konkrétne miesto/miesta v Bratislavskom kraji.  
 
Projekty sú oprávnené na realizáciu najmä v inovačných póloch rastu a ich záujmových územiach 
(princíp územnej koncentrácie) v súlade s časťou 4.3.2 textu operačného programu Výskum  
a vývoj, ako aj textu NSRR v zmysle Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 a dokumentu 
„Póly rastu pre NSRR pre programové obdobie 2007-2013“15. 
 
Pre posúdenie, či sa projekt bude realizovať na oprávnenom mieste, je rozhodujúce miesto 
realizácie projektu a nie miesto sídla žiadateľa. 
 
 
3.8. DĹŽKA REALIZÁCIE PROJEKTU 
 
Všetky aktivity v rámci projektu musia byť ukončené do 30. 06. 201516, ak zmluva o poskytnutí 
NFP neurčí inak.  
 
3.9. FORMA POMOCI 
 
Finančná pomoc bude žiadateľovi poskytnutá formou nenávratného finančného príspevku.  
 
Nenávratný finančný príspevok sa poskytuje, na základe prijímateľom predložených účtovných 
dokladov a podpornej dokumentácie slúžiacej na preukázanie oprávnenosti výdavkov, 
nasledujúcimi systémami financovania: 
 

 systém predfinancovania  kombinovaný so systémom refundácie17 pre prijímateľov štátne 
príspevkové organizácie, verejné vysoké školy; 

 systém zálohových platieb pre prijímateľov štátne rozpočtové organizácie kombinovaný so 
systémom refundácie11. 

 

                                                 
15

 http://www.nsrr.sk/dokumenty/zakladne-dokumenty/    
16

Žiadateľ musí brať do úvahy pri zostavovaní časového rámca jednotlivých aktivít predpokladaný začiatok realizácie týchto aktivít a 
zároveň prípadne riziko potreby ich predlžovania v záverečnej fáze realizácie projektu. 

17
Právnické osoby oprávnené na podnikanie (partner podnikateľ) budú financované v zmysle pravidiel Schémy na podporu výskumu 
a vývoja (schéma štátnej pomoci) – na základe uhradených účtovných dokladov (systém refundácie, systém predfinancovania a ich 
kombinácia) prostredníctvom prijímateľa 

http://www.nsrr.sk/download.php?FNAME=1209487063.upl&ANAME=003026.zip
http://www.nsrr.sk/dokumenty/zakladne-dokumenty/
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Uvedené systémy financovania sú definované v Systéme finančného riadenia štrukturálnych 
fondov a KF na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 6.1, časť 4.8 Systém informačných 
a finančných tokov na národnej úrovni. 
 
3.10. FINANČNÉ VYMEDZENIE 
 
Výška pomoci 
Celková suma vyčlenená v rámci opatrenia 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných 
výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji pre túto výzvu predstavuje 142 000 000 EUR. 
 
Limity pomoci 
Minimálna výška NFP na jeden projekt pre univerzitný vedecký park: 20 000 000  EUR   
Maximálna výška NFP na jeden projekt pre univerzitný vedecký park: 40 000 000  EUR  
 
Minimálna výška NFP na jeden projekt pre výskumné centrum:  15 000 000  EUR   
Maximálna výška NFP na jeden projekt pre výskumné centrum:  25 000 000  EUR 
 

Výška celkových oprávnených výdavkov uvedená v žiadosti o NFP môže prekročiť výšku 
celkových oprávnených výdavkov uvedenú v príslušnom schválenom projektovom návrhu 
maximálne o 5%, pričom celková výška výdavkov na projekt vrátane neoprávnených výdavkov 
nesmie prekročiť 45 000 000 EUR – platí pre univerzitné vedecké parky aj výskumné centrá. 
 
 
3.11 INTENZITA POMOCI 
 
V prípade žiadateľa (mimo schémy štátnej pomoci): 
 

 verejné vysoké školy – 95 % z oprávnených výdavkov; 

 štátne vysoké školy – 100 % z oprávnených výdavkov; 

 Slovenská akadémia vied a jej ústavy – 100 % z oprávnených výdavkov; 
 
V prípade partnera - výskumnej organizácie: 
 
V zmysle Príručky pre žiadateľa, časť 4.5 Oprávnenosť partnera, celková výška pomoci zo 
štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu sa určuje podľa žiadateľa:   
 

 ak je žiadateľom subjekt štátnej správy predstavuje výška pomoci 100 % z celkových 
oprávnených výdavkov pre všetkých členov partnerstva - výskumné organizácie;  

 ak je žiadateľom subjekt verejného sektora predstavuje výška pomoci 95 % z celkových 
oprávnených výdavkov pre všetkých členov partnerstva- výskumné organizácie. 

. 
V prípade partnera – podnikateľského subjektu: 
 
Intenzita štátnej pomoci pre partnerov v prípade, že sa na nich vzťahuje štátna pomoc, je určená 
v Schéme na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci), časť I Výška pomoci a intenzita 
pomoci. 
 
Maximálna intenzita pomoci podľa čl. I Schémy na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej 
pomoci) pre vybrané oprávnené projekty nesmie prekročiť nasledovné stropy: 
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Malý podnik 

(podľa definície MSP) 
Stredný podnik  

(podľa definície MSP) 
Veľký 

podnik 

Základný výskum 95 % 95 % 95 % 

Priemyselný výskum 70 % 60 % 50 % 

Priemyselný výskum, ktorý 
podlieha: 

- Efektívnej spolupráci medzi 
aspoň dvomi navzájom 
nezávislými podnikmi;  

pri veľkých podnikoch:  
minimálne s jedným MSP  

- Spolupráci podniku 
s výskumnou organizáciou  

- Rozšíreniu výsledkov 

80 % 75 % 65 % 

Experimentálny vývoj 45 % 35 % 25 % 

Experimentálny vývoj, ktorý 
podlieha: 

- Efektívnej spolupráci medzi 
aspoň dvomi navzájom 
nezávislými podnikmi;  

pri veľkých podnikoch:  
minimálne s jedným MSP  

- Spolupráci podniku 
s výskumnou organizáciou  

60 % 50 % 40 % 

 
Maximálna intenzita pomoci sa vzťahuje na celkovú výšku štátnej pomoci pre podporované 
projekty bez ohľadu na to, či sa takáto podpora financuje z miestnych, regionálnych, národných 
zdrojov alebo zo zdrojov Spoločenstva.  

Pomoc poskytnutá na základe Schémy na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci), sa 
nesmie kumulovať s inou pomocou oslobodenou na základe nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 
alebo s pomocou de minimis, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v nariadení Komisie (ES) 
č. 1998/2006, alebo s inými spôsobmi financovania zo strany Spoločenstva v súvislosti s tými 
istými – čiastočne alebo úplne sa prekrývajúcimi – oprávnenými nákladmi, ak by sa v dôsledku 
takejto kumulácie prekročila maximálna intenzita pomoci alebo výška pomoci stanovená v Schéme 
na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci), časť I. Výška pomoci a intenzita pomoci. 

Kumulácia štátnej pomoci je vždy viazaná na konkrétny oprávnený projekt. 

 
Na projekt realizovaný v rámci Schémy na podporu výskumu a vývoja nie je možné získať 
príspevok z iných verejných zdrojov. 

Partner, na ktorého sa vzťahuje schéma štátnej pomoci, predloží formulár o doteraz poskytnutej 
štátnej pomoci (v členení poskytovateľ pomoci, názov projektu, identifikácia projektu, výška 
pomoci a dátum poskytnutia pomoci) a pomoci de minimis. 
 
Prioritné témy: 
Pre cieľ Konvergencia je kódom kategórie pre rozdelenie príspevku z fondu ERDF nasledovný 
kód: 
 

 01 Činnosti v oblasti výskumu a technického rozvoja vo výskumných strediskách 
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 02 Infraštruktúra VTR (vrátane fyzického podniku, prístrojového vybavenia  
a vysokorýchlostných počítačových sietí prepájajúcich výskumné strediská) a odborné 
strediská v konkrétnej technológii 

 03 Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi malými podnikmi (MSP), medzi 
malými podnikmi a inými podnikmi a univerzitami, zariadeniami vyššieho vzdelávania každého 
druhu, regionálnymi orgánmi, výskumnými strediskami a vedeckými a technickými strediskami 
(vedeckými a technickými parkami, technostrediskami, atď.) 

 11 Informačné a komunikačné technológie (prístup, bezpečnosť, interoperabilita, 
predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, e-obsah atď.) 

 
 
 
4. ĎALŠIE PODMIENKY POSKYTOVANIA POMOCI 
 
Vypracovanie žiadosti o NFP pre programové obdobie 2007-2013 je prístupné cez verejný portál 
ITMS na adrese http://www.itms.sk. Žiadateľ je povinný mať vytvorené užívateľské konto na 
verejnom portáli ITMS a predložiť žiadosť o NFP v rámci tejto výzvy cez verejný portál 
ITMS.  Postup získania prístupu na verejný portál ITMS je uvedený v Príručke pre žiadateľa, časť 
5.3 Vytvorenie prístupu žiadateľa do verejnej časti ITMS. 
 
Žiadateľ vypracuje žiadosť vyplnením elektronického formulára žiadosti o NFP (na základe 
pokynov uvedených vo formulári žiadosti) priamo prostredníctvom verejného portálu ITMS.  
 
Žiadosti o NFP sú na RO doručované v elektronickej forme prostredníctvom verejnej časti ITMS a 
v písomnej forme, vytlačenej z ITMS. 
 
Predkladanie žiadostí o NFP: 

 Žiadateľ vyplní žiadosť o NFP a jej prílohy v slovenskom jazyku. Pokyny na vyplnenie žiadosti 
o NFP sú k dispozícii priamo na portáli ITMS, resp. vo formulári žiadosti o NFP, zverejnenom 
na webovej stránke agentúry. Pokyny na vyplnenie príloh k žiadosti o NFP (opis projektu 
a rozpočet) sú uvedené v Príručke pre žiadateľa, časť 5.4 Vypracovanie žiadosti o NFP,  

 Žiadateľ musí dodržať predpísané formuláre žiadosti o NFP a jej príloh,  

 Žiadosť o NFP obsahuje nasledujúce časti: 
- formulár žiadosti o NFP, 
- povinné prílohy k žiadosti  o NFP. 

 
Z dôvodu zabezpečenia jednotnosti údajov v tlačenej a elektronickej verzii žiadosti o NFP bol 
zavedený v ITMS nasledovný bezpečnostný prvok: na žiadosti o NFP, ktorá je vytlačená ešte pred 
odoslaním, sa zobrazí nápis „DRAFT“. Žiadosť o NFP s nápisom „DRAFT“ sa bude považovať 
za neplatnú. Pre úspešné akceptovanie žiadosti o NFP, prosíme, dodržte uvedené odporúčanie.  
 
 
Povinné prílohy k žiadosti o NFP sú uvedené v prílohe č. 3 k výzve. 
 

 Žiadosť o NFP v tlačenej podobe vrátane všetkých požadovaných príloh žiadateľ predloží 
v jednom origináli a v jednej kópii. Kópia žiadosti o NFP nemusí byť úradne overená. Všetky 
strany žiadosti a príloh sa odporúča očíslovať priebežne od prvej strany. Originál žiadosti 
o NFP spolu so všetkými prílohami musí byť zviazaný hrebeňovou alebo tepelnou väzbou. 
Kópia žiadosti o NFP musí byť rovnakým spôsobom osobitne zviazaná spolu s kópiami príloh 
žiadosti o NFP hrebeňovou alebo tepelnou väzbou (1 originál, 1 kópia). 

 Žiadosť o NFP je potrebné vyplniť kompletne (vo všetkých bodoch), presne, jednoznačne 
a zrozumiteľne, a to prostredníctvom portálu ITMS. Iným spôsobom vyplnené žiadosti o NFP 
budú zamietnuté. 

http://www.itms.sk/
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 Žiadosť o NFP musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom/štatutárnym orgánom  žiadateľa. 
Podpísaním žiadosti o NFP žiadateľ akceptuje podmienky výzvy a súčasne potvrdzuje 
správnosť údajov. 
 

Po vytlačení žiadosti o NFP zo systému ITMS žiadateľ zabezpečí fyzické doručenie žiadosti 
o NFP spolu s povinnými prílohami žiadosti o NFP v jednom origináli a v 1 kópii. Prílohy 
k žiadosti o NFP: opis projektu, rozpočet projektu a súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy, 
musia byť zároveň priložené aj v elektronickej forme na CD  a doručené prostredníctvom: 

 kuriéra alebo  

 pošty alebo  

 osobne 
 
na adresu:  
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
sekcia štrukturálnych fondov EÚ 
Stromová 1  
813 30 Bratislava 
 
Zásielka môže byť rozdelená na viac častí len v prípade, ak celkovo presiahne jej hmotnosť 
30 kg a musí byť doručená najneskôr do termínu uzávierky výzvy stanoveného na              
30. 06. 2013, v uzavretom a nepriehľadnom obale, pričom za dátum doručenia žiadosti o NFP 
bude považovaný dátum poštovej pečiatky18 na vonkajšom obale zásielky. Na vonkajšom 
obale19 zásielky musia byť uvedené nasledovné údaje: 

 názov a adresa žiadateľa o NFP,  

 názov a adresa ministerstva, 

 názov operačného programu „Operačný program Výskum a vývoj“, 

 názov projektu,  

 kód výzvy, ku ktorej sa  žiadosť o NFP vzťahuje: „OPVaV-2012/4.2/08-RO“, 

 nápis „ŽIADOSŤ o NFP“, 

 identifikátor žiadosti o NFP, 

 nápis „NEOTVÁRAŤ“.  
 
Ministerstvo neprevezme žiadosť o NFP predloženú v rozpore s podmienkami na predkladanie 
žiadosti o NFP stanovenými vo výzve (napr. doručenie žiadosti o NFP po dátume uzavretia výzvy). 
Ministerstvo takúto žiadosť o NFP vráti späť žiadateľovi ako žiadosť o NFP doručenú v rozpore  
s podmienkami stanovenými vo výzve a v sprievodnom liste identifikuje konkrétne porušenie 
podmienok stanovených vo výzve.  
 
Príjem žiadostí o NFP prebieha odo dňa vyhlásenia príslušnej výzvy do jej uzavretia. 
 
Ministerstvo po zaregistrovaní žiadosti o NFP vystaví potvrdenie o registrácii žiadosti o NFP, na 
vypracovanie ktorého môže ministerstvo využiť podporu ITMS a ktoré doručí (osobne, poštou, 
alebo kuriérom) žiadateľovi v súlade s podmienkami definovanými vo výzve. 
 
Proces schvaľovania žiadosti o NFP je popísaný v Príručke pre žiadateľa verzia 14.0, časť 6. 
 
Ak predložená žiadosť o NFP nespĺňa požadované formálne náležitosti, žiadateľovi bude zaslaná 
písomná Výzva na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP. Umožnenie nápravy sa 

                                                 
18

 Žiadateľ zabezpečí, aby pošta, resp. prepravca zásielky umiestnili na vonkajšom obale zásielky pečiatku vyznačujúcu dátum 
prevzatia zásielky na prepravu. 

19
 Obal zásielky má okrem požadovaných údajov umožňovať aj vyznačenie adresných údajov a iných poznámok, umiestnenie 
výplatného, nálepiek a odtlačkov podacích a iných pečiatok. V prípade, že je zásielka ťažšia ako 3 kg, previaže sa motúzom alebo 
opatrí pútkami. Balík s hmotnosťou nad 15 kg musí byť zabalený tak, aby umožňoval manipuláciu súčasne dvom osobám (previazaný 
dostatočne pevným motúzom alebo opatrený pútkami).  
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vzťahuje výlučne na formálne náležitosti žiadosti o NFP, ktorých overenie je predmetom overenia 
kritérií úplnosti žiadosti o NFP. Ministerstvo poskytne na doplnenie chýbajúcich náležitostí 
žiadateľovi lehotu 7 dní od doručenia výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP. 
 
Žiadateľ doručí chýbajúce náležitosti žiadosti o NFP osobne, kuriérom alebo poštou (rozhodujúci 
je dátum poštovej pečiatky).  
 
Dopĺňať je možné všetky chýbajúce prílohy žiadosti o NFP, s výnimkou rozpočtu projektu a 
opisu projektu, ktoré možno dopĺňať len čiastočne, teda pri prvotnom predložení nesmie 
chýbať celý rozpočet, alebo opis projektu. Takisto aj samotnú žiadosť o NFP je možné 
doplniť len čiastočne, nesmie pri prvotnom predložení chýbať ako celok. 
 
Žiadateľ je oprávnený vziať žiadosť o NFP späť od okamihu začatia konania až po jeho 
koniec, t. j. až po vydanie rozhodnutia o schválení resp. neschválení žiadosti o NFP, bez 
určenia dôvodu. 
 
Prieskum trhu: 
 

 Žiadateľ je povinný vykonať prieskum trhu20 z dôvodu objektivizácie žiadaných výdavkov 
definovaných v rozpočte projektu (uvedené sa vzťahuje aj na uchádzačov, ktorí nie sú 
verejnými obstarávateľmi, obstarávateľmi). Prieskum trhu nemôže byť vyhotovený pred dňom 
vyhlásenia výzvy a musí byť overiteľný (nerelevantné pre už uzavretú rámcovú zmluvu medzi 
žiadateľom a dodávateľom). 

 Prijímateľ je povinný  pri zostavovaní rozpočtu vychádzať z realizovaných prieskumov trhu na 
všetky dodávky tovarov, služieb a prác. Spolu so žiadosťou o NFP predkladá prieskum trhu len 
na dodávky služieb v rámci priamych a nepriamych výdavkov. Uvedené nevylučuje možnosť 
riadiaceho organu pri posudzovaní hospodárnosti rozpočtu žiadať o predloženie Prieskumu trh 
aj na iné relevantné položky rozpočtu.   

 Žiadateľ je povinný osloviť najmenej troch potenciálnych dodávateľov/uchádzačov21 so 
žiadosťou o predloženie cenovej ponuky. Žiadateľ nie je povinný predložiť k žiadosti o NFP 
cenové ponuky od oslovených dodávateľov/uchádzačov, pričom riadiaci orgán má právo 
vyžiadať si pre potreby predbežnej finančnej kontroly a/alebo odborného hodnotenia 
predmetné cenové ponuky. 

 Žiadateľ do rozpočtu projektu k predmetnej položke, ku ktorej bol vykonaný prieskum trhu, 
uvedie v jednotkovej cene najnižšiu sumu resp. ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku v zmysle 
vykonaného prieskumu trhu (nerelevantné pre už uzavretú rámcovú zmluvu medzi žiadateľom 
a dodávateľom), týmto však nie je dotknuté právo v procese hodnotenia žiadosti o NFP upraviť 
výšku nárokovaných výdavkov v žiadosti o NFP. 

 V prípade nepredloženia, resp. neúplného doplnenia formuláru “Prieskum trhu“ ku všetkým 
relevantným položkám rozpočtu aj po Výzve na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o 
NFP, môžu byť predmetné výdavky považované za neoprávnené v plnej výške, pričom táto 
skutočnosť nebude mať vplyv na splnenie kritérií úplnosti. 

 Ak žiadateľ už má uzavretý platný právny vzťah (rámcovú zmluvu) s dodávateľom tovaru alebo 
služieb, je povinný predložiť fotokópiu predmetnej zmluvy s jej platnými a účinnými dodatkami. 

 
5. KONTAKTY PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE K VÝZVE 

Bližšie informácie, týkajúce sa výzvy, sa budú potenciálnym žiadateľom o NFP poskytovať osobne, 
telefonicky, písomne alebo elektronicky. 

                                                 
20

 Týmto nie je dotknutá povinnosť žiadateľa v rámci implementácie schváleného projektu postupovať v zmysle platných pravidiel (napr. 
stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky v čase vyhlásenia verejného obstarávania). 
21

 Ak predmet prieskumu má jedinečný charakter, neexistuje viac ako 1 výrobca, poskytovateľ, žiadateľ do časti 
„Zdôvodnenie výberu“ uvedie dané skutočnosti (je potrebné brať do úvahy nielen vnútorný trh SR a EÚ). 
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Ministerstvo ako povinná osoba poskytuje informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov každému, kto o ne 
požiada.22  
 
Kontakty:  
Peter Mravec, peter.mravec@minedu.sk, 02/59374566  
Andrea Uhrínová, andrea.uhrinova@minedu.sk, 02/59374500  
Rastislav Motyľ, rastislav.motyl@minedu.sk, 02/59374106 (oprávnenosť výdavkov a štátna pomoc)  
 
Písomné otázky, týkajúce sa tohto oznámenia, sa môžu zaslať tiež e-mailom na uvedené adresy. 
V predmete správy musí byť uvedený kód výzvy: OPVaV-2012/4.2/08-RO. 
 
Odpovede zverejnené na webovom sídle www.minedu.sk alebo odpovede, ktoré budú poskytnuté 
žiadateľovi v písomnej forme, sa budú považovať za záväzné a žiadateľ sa na ne môže v prípade 
potreby odvolať. V prípade, že odpovede budú žiadateľovi poskytnuté telefonicky alebo ústnou 
formou a nebudú spracované do písomnej podoby, nebude možné považovať ich za záväzné 
a žiadateľ sa na ne nebude môcť odvolať. 
 
Kontaktné údaje  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
sekcia štrukturálnych fondov EÚ 
Stromová 1, 841 01 Bratislava 
 
Webové sídlo: www.minedu.sk  
 
Podrobné informácie, podmienky a mechanizmus poskytovania pomoci sú zverejnené v Príručke 
pre žiadateľa, verzia 14.0. Príručka pre žiadateľa a  ostatné podporné dokumenty k výzve sú 
zverejnené na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR www.minedu.sk. 
 
6. ČASOVÝ HARMONOGRAM KONANIA O ŽIADOSTI O NFP 
 
V súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 
2007 – 2013, kapitola 4.2.2 Výber projektov pre realizáciu OP, bod 96 a Príručkou pre žiadateľa 
o NFP, kapitola 5.3 Výber žiadostí o NFP, budú žiadatelia o NFP, ktorých žiadosti o NFP boli 
predmetom procesu schvaľovania, informovaní v o schválení alebo neschválení ich žiadosti o NFP 
prostredníctvom zaslania Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP, resp. Rozhodnutia o 
neschválení žiadosti o NFP, a to v termíne do 100 dní od konečného termínu na predkladanie 
žiadostí o NFP uvedenom vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP; 
 
Doba potrebná na vypracovanie a doručenie Výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP 
(začiatok plynutia ktorý je totožný s dňom ukončenia kontroly splnenia kritérií úplnosti predloženej 
ŽoNFP), predloženie týchto náležitostí žiadateľom, ako aj ich overenie zo strany ministerstva sa 
nepočíta do celkovej lehoty, v rámci ktorej je ministerstvo povinné zabezpečiť informovanie 
žiadateľa o schválení alebo neschválení jeho ŽoNFP. 
 
Zároveň v prípade, ak žiadateľ o NFP využil možnosť nahradiť dokumenty preukazujúce splnenie 
podmienok poskytnutia pomoci čestným vyhlásením, lehota uvedená v predchádzajúcich 
odsekoch sa predĺži o dobu potrebnú na vypracovanie Žiadosti o predloženie dokumentov 
preukazujúcich splnenie príslušných podmienok poskytnutia pomoci, doručenie tejto žiadosti 

                                                 
22

 Žiadosti o sprístupnenie informácií sa vybavujú bezodkladne, najneskôr do 8 pracovných dní (v zmysle § 17 ods. 1). Zo závažných 
dôvodov, stanovených zákonom, sa môže táto lehota predĺžiť najviac o 8 pracovných dní. O predĺžení lehoty je žiadateľ 
informovaný pred uplynutím lehoty spolu s uvedením dôvodov, ktoré vedú k predĺženiu lehoty. Ak agentúra nemá požadovanú 
informáciu k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní povinnej 
osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii. 

mailto:peter.mravec@minedu.sk
mailto:andrea.uhrinova@minedu.sk
mailto:rastislav.motyl@minedu.sk
http://www.minedu.sk/
http://www.minedu.sk/
http://www.minedu.sk/
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žiadateľovi, predloženie dokumentov preukazujúcich splnenie príslušných podmienok poskytnutia 
pomoci žiadateľom a ich overenie ministerstvom. 
 
Doba potrebná na informovanie žiadateľa o schválení alebo neschválení jeho žiadosti o NFP sa 
môže predĺžiť aj z objektívnych príčin (napr. predĺženie schvaľovacieho procesu). 
 
 
7. PRÍLOHY K VÝZVE 
 
01 Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok, verzia 14.0 
02 Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
03 Povinné prílohy k žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
04 Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov 
05 Zoznam merateľných ukazovateľov na úrovni projektu 
06 Schéma  na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) 
07 Metodika diskontovania 
08 Definícia MSP a Užívateľská príručka MSP 
09 Hodnotiace a výberové kritériá prioritnej osi 4 operačného programu Výskum a vývoj 
10 Štandardný vzor zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
11 Zmluva o partnerstve 
12 Kontrolný zoznam pre kontrolu formálnej správnosti žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
13 Manuál pre informovanie a publicitu 
14 Zoznam skupín oprávnených výdavkov 
15 Finančná analýza v zmysle čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č.1083/2006 v znení Nariadenia Rady 

č. 1341/2008 čl. 123  
16 Operačný program Výskum a vývoj 
17 Programový manuál k operačnému programu Výskum a vývoj 
18 Grafický manuál operačného programu Výskum a vývoj 
19 Systém riadenia štrukturálnych fondov a KF na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.5 
20 Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a KF na programové obdobie 2007 – 2013, 

verzia 6.1 
21 Často kladené otázky – FAQ  
 
Upozornenie 
 

V prípade schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok je žiadateľ povinný pred 
podpisom zmluvy o poskytnutí NFP predložiť aktuálne potvrdenia príslušných úradov 
potvrdzujúce informácie uvedené v čestnom vyhlásení, ktoré predložil spolu so žiadosťou o 
nenávratný finančný príspevok. Rovnako bude žiadateľ povinný predložiť originál alebo úradne 
overenú kópiu výpisu z listu vlastníctva pre právne účely. 

 
V nadväznosti na zameranie predkladaného projektu odporúčame žiadateľovi, aby sa oboznámil 
s operačným programom Výskum a vývoj, so Schémou na podporu výskumu a vývoja (schéma 
štátnej pomoci), Programovým manuálom k operačnému programu Výskum a vývoj, hodnotiacimi 
a výberovými kritériami operačného programu Výskum a vývoj, riadiacimi aktmi, Príručkou pre 
žiadateľa o NFP, metodickými predpismi  a ďalšími informačnými materiálmi. Uvedené dokumenty 
umožnia potenciálnemu žiadateľovi o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja pochopiť ciele a priority týchto dokumentov a tým mu zjednodušia 
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 Finančnú analýzu žiadateľ spracuje v zmysle prílohy „Finančná analýza projektu pre investičné projekty“, ako aj na základe 
metodického pokynu CKO č. 2 - http://www.nsrr.sk/dokumenty/metodicke-pokyny-cko/. Súčasťou finančnej analýzy sú aj podrobné 
informácie týkajúce sa stanovenia príjmov a výdavkov na projekt (napríklad faktory ovplyvňujúce dopyt po službách, tovaroch). Vo 
finančnej analýze je potrebné zohľadniť úspory (napr. zníženie nákladov na energie), úspory sa nezohľadňujú v prípade, ak úspory sú 
„vyrovnané“ znížením dotácií. V prípade, ak žiadateľ predkladá projekt, ktorý negeneruje príjem podľa čl. 55 ods. 2 Nariadenia, je 
povinný predložiť podrobnú analýzu finančnej udržateľnosti projektu. 

http://www.nsrr.sk/dokumenty/metodicke-pokyny-cko/


19/19 

vypracovanie projektu, oboznámia ho s procesom implementácie, oprávnenými aktivitami, ako aj 
výdavkami. 
 
 
Na záver si dovoľujeme upozorniť žiadateľov, aby až do termínu uzávierky podania žiadosti 
o NFP sledovali webové sídlo www.minedu.sk, kde budú zverejňované odpovede na často 
kladené otázky súvisiace so zverejnenou výzvou. 

http://www.minedu.sk/

