
 

 

   

       
 
 

 

 

 

oznamuje žiadateľom 

 
vyhlasuje 

 
 

P O Z A S T A V E N I E  P R I E B E Ž N Ý C H  V Ý Z I E V  

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na 
vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných 
centier pre operačný program Výskum a vývoj a Schému na 

podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) 

 
s kódom 

 

OPVaV-2012/2.2/08-RO  

 

Prioritná os 2:  Podpora výskumu a vývoja  
 
Opatrenie č. 2.2:  Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom 
 do praxe 

 

a s kódom 
 

OPVaV-2012/4.2/08-RO  

 
Prioritná os 4:  Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji 
 
Opatrenie č. 4.2:  Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom 
 do praxe v Bratislavskom kraji 
 

 

 

 
 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  
Slovenskej republiky  

 
ako riadiaci orgán pre operačný program  

Výskum a vývoj 
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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program 
Výskum a vývoj na základe § 13 ods. 8 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore 
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o pomoci a podpore“) pozastavuje priebežné výzvy na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) na vybudovanie univerzitných 
vedeckých parkov a výskumných centier s kódmi OPVaV-2012/2.2/08-RO a OPVaV-
2012/4.2/08-RO v súvislosti so zmenou podmienok poskytnutia pomoci uvedených v 
§ 13 ods. 3 písm. d) zákona o pomoci a podpore vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov 
realizácie projektu na dobu 15 kalendárnych dní. Podľa § 13 ods. 8 zákona o pomoci 
a podpore sa doba pozastavenia výzvy nepočíta do lehoty na predkladanie žiadostí o NFP. 
Žiadosti o NFP podané do termínu pozastavenia výzvy sú žiadatelia oprávnení doplniť alebo 
zmeniť najneskôr do dátumu uzavretia výzvy. 

Zmenou podmienok poskytnutia pomoci v rámci vyššie uvedených výziev na predkladanie 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok nie sú dotknuté podmienky poskytnutia pomoci 
v zmysle § 13 ods. 3 písm. a) až c) a písm. e) až j) zákona o pomoci a podpore. 

Na základe pozastavenia výziev a zmeny podmienok poskytnutia pomoci uvedených v § 13 
ods. 3 písm. d) zákona o pomoci a podpore sa texty výziev a príloh k výzvam OPVaV-
2012/2.2/08-RO a OPVaV-2012/4.2/08-RO aktualizujú nasledovne: 

 

1. Úplné znenie výziev na predkladanie žiadostí o NFP s kódmi OPVaV-2012/2.2/08-RO 
a OPVaV-2012/4.2/08-RO, titulná strana:  

Pôvodný text 

„Dátum uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok:  31.12.2012 
 
Dátum ukončenia výzvy:        31.12.2012“ 

sa nahrádza textom 

„Dátum uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok:  15.01.2013 
 
Dátum ukončenia výzvy:        15.01.2013“ 

 

2. Príloha č. 4 výziev na predkladanie žiadostí o NFP – Zoznam oprávnených 
a neoprávnených výdavkov, 2. strana: 
 
Pôvodný text  

„Upozornenie 

Limit pre dodávky v rámci priamych výdavkov rozpočtu prijímateľa – výskumnej 
organizácie je max. 10% z celkových oprávnených priamych výdavkov rozpočtu 
prijímateľa – výskumnej organizácie. 

Limit pre dodávky v rámci nepriamych výdavkov rozpočtu prijímateľa – výskumnej 
organizácie je max. 15% z celkových oprávnených nepriamych výdavkov rozpočtu 
prijímateľa – výskumnej organizácie. 

Hlavná položka rozpočtu prijímateľa – výskumnej organizácie 3. Riadenie projektu a 
publicita nesmie presiahnuť 7,00% z celkových oprávnených priamych výdavkov 
prijímateľa – výskumnej organizácie.“ 

 



 

 3 

sa nahrádza textom 

„Upozornenie 

Limit pre dodávky v rámci priamych výdavkov rozpočtu prijímateľa – výskumnej 
organizácie je max. 10% z celkových oprávnených priamych výdavkov rozpočtu 
prijímateľa – výskumnej organizácie. 
Dodávkou sa rozumie vykonávanie činností spojených s implementáciou projektu, t.j. 
odborných činností (napr. vedecko-výskumná činnosť). 
Okrem výdavkov v položke 2.3. Dodávka služieb – personálne výdavky (odborné 
činnosti) sem možno zahrnúť okrem iného aj výdavky na štúdie a expertízy, ktoré sa 
zaraďujú do položky 2.4. Ostatné výdavky – priame. Do dodávok sa nezapočítavajú najmä 
obstaranie (nákup) prístrojov a zariadení, náklady spojené s ich uvedením do prevádzky, 
záručným servisom, obstaranie nehmotného majetku, stavebné práce, projekčná činnosť, 
nájom priestorov, výkon dozornej činnosti vykonávanej pre investora v investičnej výstavbe. 
V prípade zmiešaných činností je potrebné odčleniť jednotlivé činnosti, aby bolo možné určiť 
činnosti, ktoré podliehajú dodávkam. Dodávky sú vykonávané mimo pracovnoprávnych 
(napr. pracovný pomer) alebo obdobných vzťahov (napr. štátnozamestnanecký pomer) a 
spravidla podliehajú povinnosti verejného obstarávania alebo minimálne dokazovania 
hospodárnosti prostredníctvom prieskumu trhu a zvyšujú pridanú hodnotu projektu14. 
 
Limit pre dodávky v rámci nepriamych výdavkov rozpočtu prijímateľa – výskumnej 
organizácie je max. 15% z celkových oprávnených nepriamych výdavkov rozpočtu 
prijímateľa – výskumnej organizácie. 
Dodávkou sa rozumie vykonávanie činností spojených s implementáciou projektu, t.j. 
riadiace, administratívne a iné obslužné činnosti (napr. projektové riadenie – projektoví 
manažéri, asistenti; vedenie účtovníctva; príprava žiadostí o platbu, vedenie rozpočtu 
projektu; správcovia sietí; monitorovanie projektu). Okrem výdavkov v položke 3.2. Dodávka 
služieb – personálne výdavky sem možno zahrnúť okrem iného aj výdavky na štúdie 
a expertízy, notárske, komerčné, právne, advokátske, audítorské, poradenské a konzultačné 
služby, ktoré sa zaraďujú do položky 3.3. Ostatné výdavky – nepriame. Do dodávok sa 
nezahŕňa najmä obstaranie IKT, publicita, spotrebný tovar, elektrina, plyn, nájom priestorov. 
Dodávky sú vykonávané mimo pracovnoprávnych (napr. pracovný pomer) alebo 
obdobných vzťahov (napr. štátnozamestnanecký pomer) a spravidla podliehajú povinnosti 
verejného obstarávania alebo minimálne dokazovania hospodárnosti prostredníctvom 
prieskumu trhu a zvyšujú pridanú hodnotu projektu. 
 
Hlavná položka rozpočtu prijímateľa – výskumnej organizácie 3. Riadenie projektu a 
publicita nesmie presiahnuť 7,00% z celkových oprávnených priamych výdavkov 
prijímateľa – výskumnej organizácie. 
Položka obsahuje výdavky spojené s riadením projektu, napr. výdavky na administratívny 
personál, účtovníka, finančného poradcu, odborníka na publicitu, odborníka na verejné 
obstarávanie, správcu siete – na základe pracovnoprávnych vzťahov alebo iných ako 
pracovnoprávnych vzťahov, spotrebný materiál, prenájom priestorov na administráciu 
projektu, telekomunikačné poplatky, energie, vodné, stočné, právne poplatky, propagačné 
predmety, poistenie majetku nadobudnutého z projektu, oprava a údržba, usporiadanie 
tlačových konferencií, reklama, inzercia, výdavky týkajúce sa priebežného a záverečného 
hodnotenia projektu – monitorovacie správy, hodnotenie spokojnosti vykonaných aktivít – 
vypracovanie a analýza dotazníkov, odpisov a zariadenia/vybavenia (vrátane nehmotného 
majetku) týkajúce sa riadenia projektu,... – rozsah oprávnených výdavkov bude bližšie 
špecifikovaný v každej výzve.“ 
 

Aktualizovaná príloha č. 4 výziev na predkladanie žiadostí o NFP – Zoznam oprávnených 
a neoprávnených výdavkov je prílohou tohto dokumentu pozastavenia výziev. 
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 Vysvetlenie pojmu „dodávka“ sa vzťahuje primerane aj na partnera – podnikateľa pri uplatnení schémy štátnej pomoci. 
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Ďalšie časti textu výziev OPVaV-2012/2.2/08-RO a OPVaV-2012/4.2/08-RO a ich príloh 
zostávajú nezmenené.  

 

 

V Bratislave dňa 06. 08. 2012 

 

 

 

......................................................................... 
doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. 

minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 
 

 

 

 

Príloha:  

Aktualizovaný dokument: 

Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov 

 

 


