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Úvod
Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“) je
vypracovaná v zmysle Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie
2007 - 2013, verzia 2.0.
Predmetom tejto správy je vyhodnotenie výzvy s kódom OPVaV-2008/4.1./01-SORO, ktorá bola vyhlásená Agentúrou
Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ (ďalej len „agentúra“) ako sprostredkovateľským orgánom pod
riadiacim orgánom (ďalej len „SORO“) pre OP Výskum a vývoj dňa 20. 05. 2008. Výzva s názvom Podpora centier
excelentnosti bola vyhlásená v rámci opatrenia 4.1. Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako
pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji.
Finančné limity:
Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

331 939,19 EUR / 10 000 000 SKK
1 327 756,75 EUR / 40 000 000 SKK

Oprávnené miesto realizácie: Bratislavský samosprávny kraj
Dĺžka realizácie:

maximálne 24 mesiacov

Správa sa venuje vyhodnoteniu jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok
(ďalej len „ žiadosť o NFP“), ako aj definovaniu vzniknutých nedostatkov, resp. problémov, ako aj návrhom možných
riešení.

1. Základné sumárne informácie o prijatých žiadostiach o NFP
Informácia o prijatých žiadostiach o NFP v členení podľa výdavkov a požadovanej výšky NFP (v SKK)
Počet prijatých
žiadostí o NFP
33

Celkové oprávnené výdavky

Požadovaná výška NFP

40 671 460,96 EUR /
1 225 268 432,87 SKK

39 649 044,36 EUR /
1 194 467 110,36 SKK

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa miesta realizácie projektu
VÚC

VÚC
Bratislava

Spolu

Počet prijatých
žiadostí o NFP

33

33
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Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa štatistickej klasifikácie činností žiadateľov (ŠKEČ)

ŠKEČ

72.11
Výskum
a experimentálny
vývoj v oblasti
biotechnológie

Počet
prijatých
žiadostí
NFP

1

72.19
Ostatný výskum
a experimentálny
vývoj v oblasti
prírodných
a technických
vied

72.20
Výskum
a experimentálny
vývoj v oblasti
spoločenských
a humanitných
vied

22

4

85.42
Terciárne
vzdelávanie

91.01
Činnosti
knižníc a
archívov

Spolu

4

2
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Zoznam prijatých žiadostí o NFP podľa podskupín odborov vedy a techniky

Číselný kód
010200
010300
010400
010500
010600
020100
020200
020300
020500
020600
020800
021100
030100
030200
030300
030400
040400
050100
050200
050500
050600
050700
060100
060400

Podskupina odborov vedy a techniky
Počítačové a informatické vedy
Fyzikálne vedy
Chemické vedy
Vedy o Zemi a environmentálne vedy
Biologické vedy
Stavebné inžinierstvo
Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy
Informačné a komunikačné technológie
Chemické inžinierstvo
Materiálové inžinierstvo
Environmentálne inžinierstvo
Nanotechnológie
Základné lekárske vedy a farmaceutické vedy
Klinické lekárske vedy
Zdravotné vedy
Biotechnológie v zdravotníctve
Biotechnológie v poľnohospodárstve
Psychologické vedy
Ekonomické vedy a obchod
Právne vedy
Politické vedy
Sociálna a ekonomická geografia
Historické vedy a archeológia
Vedy o kultúre a umení

Spolu:

Počet prijatých ŽoNFP
1
2
4
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
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Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa prioritnej témy
01
11
Činnosti v oblasti
Prioritná
02
Informačné
výskumu a technického
Infrašruktúra VTR
a komunikačné
téma *
rozvoja vo výskumných
technológie
strediskách
Počet
prijatých
13
18
2
žiadostí o
NFP

Spolu

33

* V prípade, že bolo v ŽoNFP uvedených viac prioritných tém, je ŽoNFP zaradená podľa prevažujúcej prioritnej
témy vyčíslenej v percentách.

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa sídla žiadateľa
VÚC
VÚC
Bratislava
Počet prijatých
33
žiadostí o NFP

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa právnej formy žiadateľa
Právna
forma
žiadateľa

Verejnoprávna
inštitúcia

Štátna
rozpočtová
organizácia

Štátna
príspevková
organizácia

Príspevková
organizácia

Nezisková
organizácia

Spolu

Počet
prijatých
žiadostí o
NFP

15

8

9

1

0

33

2. Sumárne informácie o počte schválených a neschválených žiadostí o NFP
2.1 Kontrola formálnej správnosti
V dňoch 26. 08. 2008 – 31. 10. 2008 bola vykonaná kontrola formálnej správnosti prijatých žiadostí o NFP. V rámci
kontroly formálnej správnosti sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a predbežná
finančná kontrola.
Z celkového počtu 33 prijatých žiadostí o NFP prešlo kontrolu formálnej správnosti 24 žiadostí o NFP. Pri 25
žiadostiach o NFP agentúra pristúpila k dožiadaniu chýbajúcich príloh žiadosti o NFP v súlade s Príručkou pre
žiadateľa, z ktorých v určenom termíne bolo správne doplnených 24 žiadostí o NFP a nebola doplnená 1 žiadosť
o NFP.
Náležitosti kontroly formálnej správnosti nesplnilo 9 žiadostí o NFP, z toho 5 žiadostí o NFP nesplnilo kritériá
oprávnenosti a 4 žiadosti o NFP nesplnili kritériá úplnosti.
Na základe výsledkov priebehu kontroly formálnej správnosti je možné nedostatky klasifikovať nasledovne:
Najčastejšími chybami v žiadostiach o NFP, ktoré sa vyskytli v procese kontroly formálnej správnosti, boli:
Žiadateľ:
Povinná príloha č. 2 Rozpočet projektu – na okrajoch strán dokumentu nie sú dostatočne viditeľné údaje (2x)
Povinná príloha č. 3 Elektronická verzia žiadosti o NFP, OP, rozpočtu projektu ..... – nekompletný formulár ŽoNFP
/chýba posledná strana/, dátum v tabuľke 22 žiadateľa sa nezhoduje s originálom ŽoNFP v tlačenej forme, nie je
vyplnená elektronická verzia rozpočtu projektu, nie je vyplnené Čestné vyhlásenie žiadateľa – tabuľka 22 formuláru
ŽoNFP (7x)
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Povinná príloha č. 5 Čestné vyhlásenie, že žiadateľ je/nie je platcom DPH pre aktivity navrhnuté v projekte – nie je
zvolená alternatíva je/nie je (4x)
Povinná príloha č. 6 Čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ nie je daňovým dlžníkom .... - nepredložené (1x)
Povinná príloha č. 7 Doklad potvrdzujúci právnu subjektivitu nie starší ako 3 mesiace od dátumu predloženia
žiadosti o NFP – na dokumentoch uvedený starší dátum (5x)
Povinná príloha č. 8 Výpis z registra trestov žiadateľa nie starší ako 3 mesiace od dátumu predloženia žiadosti o NFP
– nebol predložený (1x)
Povinná príloha č. 9 Účtovná závierka – nekompletná, nedodané poznámky k účtovej závierke, popr. súvaha,
výkaz o plnení rozpočtu, chýbajú dátumy na dokumentoch (21x)
Povinná príloha č. 10 Podpísaný životopis zamestnanca zodpovedného za realizáciu projektu – nekompletné, popr.
chýba celý dokument (7x)
Povinná príloha č. 11 Podpísaný súhlas dotknutej osoby v zmysle zákona 428/2002 Z. z. - zamestnanca
zodpovedného za realizáciu projektu – údaje v dokumente nie sú vyplnené na PC (2x)
Povinná príloha č. 12 Kritériá definujúce centrum excelentnosti č. 1-5 - upravený text vo vzorovom formulári (1x)
Povinná príloha č. 13 Kritérium definujúce centrum excelentnosti č. 6 – prekročené Skóre publikačnej činnosti, chýba
podpis štatutárneho zástupcu v prílohe č. 13D, chýba vyhlásenie žiadateľa, ktorým potvrdzuje dosiahnutie 6. kritéria
(6x)
Povinná príloha č. 15 Vyhlásenie o partnerstve - priradenie aktivít k partnerom vo formulári ŽoNFP nie je v súlade s
Opisom projektu (1x)
Povinná príloha č. 18 Doklady o vysporiadaní vlastníckych vzťahov k príslušným stavbám .... resp. Čestné vyhlásenie
...... - nedodané listy vlastníctva, katastrálne mapy, popr. neboli doklady predložené vôbec (5x)
Partner:
Povinná príloha č. 20 Čestné vyhlásenie, že partner je/nie je platcom DPH pre aktivity navrhnuté v projekte – nebolo
doložené (1x)
Povinná príloha č. 24 Účtovná závierka – nekompletná, nedodané poznámky k účtovej závierke, popr. súvaha,
výkaz o plnení rozpočtu, chýbajú dátumy na dokumentoch, údaje na okrajoch dokumentov nie sú dostatočne
rozoznateľné (15x)
Povinná príloha č. 25 Kritériá definujúce centrum excelentnosti č. 1-5 neúplný dokument, pozmenený text, chýba
meno a podpis štatutárneho zástupcu, nesprávny dátum (5x)
Povinná príloha č. 28 Doklady o vysporiadaní vlastníckych vzťahov k príslušným ... resp. Čestné vyhlásenie ..... –
nedodané (3x)
Formulár ŽoNFP Identifikačné údaje partnera, tabuľky 1-3 - nevyplnené (6x)
Formulár ŽoNFP Čestné vyhlásenie partnera, tabuľka 22 - nevyplnená (6x)
Opis projektu, časť D Dostupné odborné kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu, tabuľka D1 Dostupné
odborné kapacity – nedodané podpísané súhlasy dotknutých osôb (5x)
V rámci predbežnej finančnej kontroly sa vyskytli najmä nasledovné chyby: neoprávnenosť výdavkov vzhľadom
k deklarovaným aktivitám v opise projektu, nadhodnotené personálne výdavky, organizovanie vzdelávacích aktivít.
V oblasti formálneho hodnotenia sa vyskytli najmä nasledovné nedostatky: nesprávne použitie skupín výdavkov,
nedostatočný komentár položiek rozpočtu, matematické chyby, formálne chyby vo finančnej analýze.
2.2 Odborné hodnotenie
Odborné hodnotenie ŽoNFP začalo dňa 03. 11. 2008 žrebovaním a prideľovaním ŽoNFP externým hodnotiteľom za
účasti zástupcov riadiaceho orgánu (ďalej len „RO”) a agentúry ako sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim
orgánom (ďalej len „SORO”) v súlade s definovanými postupmi Interného manuálu procedúr agentúry.
Hodnotitelia posudzovali žiadosti o NFP komplexne a nezávisle od seba. Po ukončení hodnotenia vypracoval každý
hodnotiteľ Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia žiadostí o NFP. Odborné hodnotenie bolo ukončené dňa
12. 12. 2008.
V schvaľovacom procese sa uplatňovalo 3. výberové kritérium Tematická oblasť výskumu a vývoja, čo spôsobilo
zvýšenú náročnosť procesu odborného hodnotenia, ktorá spočívala najmä v potrebe vyššieho počtu odborných
hodnotiteľov ako je obvyklé, výber špecificky odborne zameraných hodnotiteľov a samozrejme zamedzenie konfliktu
záujmov. Väčšina hodnotiteľov bola pracovne veľmi vyťažená, pridelený počet projektov nemohla vyhodnotiť
v stanovenom termíne a niektorí hodnotitelia po zvážení svojich možností odmietli vykonať proces odborného
hodnotenia. Preto bolo potrebné žrebovať hodnotiteľov aj v ďalších termínoch a to buď na doplnenie odborných
hodnotiteľov pre odbory vedy a techniky, keď neboli k dispozícii v predošlom žrebovaní alebo nahradenie odborných
hodnotiteľov, ktorí sa z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti hodnotenia vzdali. Ďalšie žrebovanie odborných
hodnotiteľov sa konalo 10. 11 .2008. Vzhľadom na tieto skutočnosti ako aj rozsah a charakter projektov bolo potrebné
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proces odborného hodnotenia predĺžiť o čo SORO požiadal RO listom zo dňa. 11. 11. 2008. Po získaní stanoviska
CKO predĺžil RO schvaľovací proces listom zo dňa 24. 11. 2008 najneskôr do 31. 12. 2008.
Hodnotitelia vykonali odborné hodnotenie podľa hodnotiacich kritérií schválených Monitorovacím výborom pre
vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008 rozdelených do nasledovných skupín hodnotiacich kritérií:
1. Vhodnosť a účelnosť projektu
2. Spôsob realizácie projektu
3. Rozpočet a nákladová efektívnosť
4. Administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa
5. Udržateľnosť projektu
Informácie o procese odborného hodnotenia, ako aj Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia žiadostí o NFP
s uvedením bodového hodnotenia pre jednotlivé hodnotiace kritériá, boli zverejnené v rámci výzvy.
Z celkového počtu 24 posudzovaných žiadostí o NFP
o 22 žiadostí o NFP dosiahlo u obidvoch hodnotiteľov potrebný minimálny počet bodov v rámci skupiny
hodnotiacich kritérií (50 % počtu bodov v rámci skupiny) a 2 žiadosti o NFP nedosiahli prahovú hodnotu
minimálneho počtu bodov v rámci skupiny u obidvoch hodnotiteľov.
o 24 žiadostí o NFP dosiahlo viac bodov ako stanovený minimálny počet (60 % celkového počtu bodov) a 0
žiadostí o NFP nedosiahlo prahovú hodnotu minimálneho celkového počtu bodov.
Ani u jednej ŽoNFP nebolo potrebné vypracovať tretí posudok.
Po ukončení procesu hodnotenia bola vypracovaná Súhrnná správa z odborného hodnotenia, ktorá tvorila podklad
pre zasadnutie Výberovej komisie.
Odborné hodnotenie ŽoNFP prebiehalo do 12. 12. 2008 v súlade s definovanými postupmi Interného manuálu
procedúr agentúry. Proces odborného hodnotenia ŽoNFP trval 40 kalendárnych dní.
V procese odborného hodnotenia boli odbornými hodnotiteľmi identifikované nasledovné problematické okruhy:
neoprávnené výdavky v rozpočte; chýbajúce komentáre k niektorým položkám v rozpočte; chýbajúce špecifikácie
relevantných položiek rozpočtu; nedostatky vo formálnej úprave rozpočtu; nepreukázanie finančnej udržateľnosti
projektu.
2.3 Výber žiadostí o NFP
Dňa 03. 12. 2008 sa uskutočnilo žrebovanie členov Výberovej komisie z odborníkov pre vecne príslušnú oblasť
menovaných vecne príslušným odborným útvarom MŠ SR alebo príslušnou partnerskou organizáciou v súlade so
schváleným Inštitucionálnym zložením Výberovej komisie Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy
EÚ na výber a schvaľovanie žiadostí o NFP pre Operačný program Výskum a vývoj.
Zasadnutie Výberovej komisie Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ pre výber a schvaľovanie
žiadostí o NFP prebiehalo dňa 15. 12. 2008.
Výberová komisia schvaľuje žiadosti o NFP na základe výberových kritérií, ktoré boli schválené Monitorovacím
výborom pre vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008 a ktoré boli zverejnené v priamom zadaní. Ide
o nasledovné výberové kritériá:
1. Minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií
2. Celkový počet bodov
3. Tematická oblasť výskumu a vývoja (ak relevantné)
4. Celková finančná suma alokovaná pre danú Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP
Výberová komisia pri schvaľovaní žiadostí o NFP vychádza predovšetkým zo Súhrnnej správy z odborného
hodnotenia, pričom podporiť môže iba žiadosti o NFP, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia. Výberová
komisia nesmie meniť bodové hodnotenie žiadostí o NFP stanovené odborným hodnotením. Výberová komisia môže
na základe návrhu hodnotiteľov, resp. predbežnej finančnej kontroly, v dôsledku explicitnej identifikácie
neoprávnených výdavkov projektu v rámci odborného hodnotenia, znížiť požadovanú výšku NFP pre jednotlivé
žiadosti o NFP.
7

Výberová komisia sa zaoberala 24 žiadosťami o NFP, z ktorých 17 splnilo výberové kritériá a 7 nesplnilo
výberové kritériá.
Celková výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľom o NFP je 21 787 392,45 EUR / 656 366 984,93
SKK s celkovými oprávnenými výdavkami na projekty vo výške 22 407 902,71 EUR / 675 060 477,01 SKK pri
zabezpečení spolufinancovania 0-5 % vo výške 620 510,26EUR / 18 693 492,08 SKK zo strany žiadateľov.

Schválené žiadosti o NFP podľa miesta realizácie projektu
VÚC

VÚC
Bratislava

Počet schválených
žiadostí o NFP

17

Zoznam 17 schválených žiadostí o NFP podľa odborov vedy a techniky

Poradové
číslo

Číselný kód

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

010304
010309
010407
010410
010527
010613
020104
020205
020302
020502
020504
020603
020812
021104
030206
030402
050603

Odbor vedy a techniky
Fyzika kondenzovaných látok a akustika
Kvantová elektronika a optika
Materiálová chémia
Organická chémia
Ochrana a využívanie krajiny
Molekulárna biológia
Priestorové plánovanie
Elektrotechnológie a materiály
Aplikovaná informatika
Chémia a technológia požívatín
Chemické inžinierstvo a riadenie procesov
Kompozity
Protipovodňová ochrana
Nanotechnológie a molekulárna elektrotechnika
Neurológia
Technológie skúmajúce DNA, proteínov a entýmov a ich vplyv na organizmus
Prognostika

Pozn. V rámci výberového a schvaľovacieho procesu sa aplikovalo 3. výberové kritérium „Tematická oblasť výskumu a vývoja“

Schválená výška podľa sídla žiadateľa o NFP
VÚC

VÚC
Bratislava

Schválená
výška NFP

21 787 392,45 EUR / 656 366 984,93 SKK
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Podiel identifikovaných dôvodov neschválenia podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu z 33 prijatých
žiadostí o NFP
Schválené žiadosti o NFP
Fáza schvaľovacieho procesu

Neschválené žiadosti o NFP

Počet

%

Počet

%

24

72,7

5

15,2

24

72,7

4

12,1

Odborné hodnotenie

22

66,7

2

6,1

Výber žiadostí o NFP

17

51,5

5

15,2

Kontrola formálnej správnosti
(kritériá oprávnenosti)
Kontrola formálnej správnosti
(kritériá úplnosti)

3. Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho
procesu
3.1 Kontrola formálnej správnosti
V rámci kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP sa v systéme ITMS vyskytli najmä problémy:
- systém ITMS neponúkal číselný kód pre niektoré odbory vedy a techniky (nedostatok bol odstránený zadaním
chýbajúcich kódov do ITMS administrátorom)
- systém ITMS nie vždy umožňoval výber adekvátneho kódu ŠKEČ/ NACE (objavovala sa systémová chyba)
- systém ITMS neponúkal všetky podpoložky a skupiny výdavkov zo základného číselníka výdavkov ŠF a KF
(nedostatok bol odstránený zadaním chýbajúcich podpoložiek a skupín do ITMS administrátorom)
- pri zadávaní niektorých údajov do subjektu systém ITMS vyhadzoval systémovú chybu
V rámci kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP sa zo strany žiadateľov vyskytli najmä problémy:
- niektorí žiadatelia nerozdelili percentuálne prioritné témy ale uviedli len celkový počet percent pre všetky tri prioritné
témy (100%)
- niektorí žiadatelia neuviedli vo formulári žiadosti o NFP odbor vedy a techniky, ale len podskupinu odborov vedy
a techniky
- niektorí žiadatelia k špecifickým cieľom nedefinovali väzbu na príslušné aktivity v rámci opatrenia podľa možností
uvedených vo výzve, ale priradili sebou naformulované aktivity
3.2 Odborné hodnotenie
V procese odborného hodnotenia žiadostí o NFP sa vyskytli iba problémy s ITMS.
3.3 Výber žiadostí o NFP
V rámci výberu žiadostí o NFP neboli identifikované žiadne problémy a nedostatky.
Analýza sťažností žiadateľov týkajúcich sa poskytovania informácií, kvality pokynov a dokumentov
zverejnených spolu s výzvou a takisto sťažnosti v rámci fáz schvaľovania žiadostí o NFP
V rámci ukončenej výzvy pre opatrenie 4.1. Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov
rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji neboli zaznamenané žiadne sťažnosti od žiadateľov.
V súvislosti s poskytovaním informácií, odbor informovania a publicity poskytoval potencionálnym žiadateľom
informácie riadne, v zákonnej lehote, v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). Pri hodnotení kvality dokumentov
zverejnených spolu s výzvou boli zo strany žiadateľov časté otázky s vypĺňaním žiadosti o NFP a povinných príloh
k žiadosti o NFP.
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4. Návrh opatrení na prevenciu pred opakovaním identifikovaných nedostatkov
Na základe skúseností získaných počas formálnej kontroly, odborného hodnotenia a identifikovaných najčastejších
nedostatkov, resp. problematických oblastí, je možné urobiť nasledovné závery, ktoré je vhodné využiť v ďalších
aktivitách a procesoch implementácie OP Výskum a vývoj:
- naďalej umožňovať žiadateľom o NFP konzultácie pred uzávierkou prijímania žiadostí o NFP spojené s kontrolou
formálnej správnosti
- pokračovať v organizovaní informačných seminárov pre žiadateľov o NFP s analýzou najčastejších chýb
v žiadostiach o NFP predložených v rámci predchádzajúcich výziev
- na základe nedostatkov identifikovaných pracovníkmi agentúry v procese formálnej kontroly žiadosti o NFP,
spresňovať pokyny v žiadosti o NFP
- na základe nedostatkov identifikovaných pracovníkmi agentúry v procese formálnej kontroly žiadosti o NFP,
odstraňovať nedostatky systému ITMS

Pozn.:
Všetky sumy v Správe o vyhodnotení výzvy sú prepočítané konverzným kurzom 1 EUR = 30,126 SKK
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