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Usmernenie pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku v rámci OPVaV
Pri deklarovaní napĺňania merateľných ukazovateľov výsledku odporúčame
prijímateľom nenávratného finančného príspevku v rámci operačného
programu Výskum a vývoj postupovať v zmysle nasledovnej tabuľky.

P. č. Názov ukazovateľa na úrovni Materiály požadované od prijímateľa
projektu Typ Merná jednotka
Priradenie k prioritnej téme
1 Študenti doktorandského štúdia vlastnej
organizácie a partnerov v projekte, ktorí
využívajú poskytnutú podporu - ženy
výsledok počet PT01, PT 02, PT 11
2.1.1.3 a 4.1.1.3
2 Študenti doktorandského štúdia vlastnej
organizácie a partnerov v projekte, ktorí
využívajú poskytnutú podporu - muži
výsledok počet PT01, PT 02, PT 11
2.1.1.3 a 4.1.1.3
3 Výskumníci do 35 rokov vlastnej
organizácie a partnerov, ktorí využívajú
poskytnutú podporu - ženy výsledok
počet PT01, PT 02, PT 11 2.1.1.3 a
4.1.1.3
4 Výskumníci do 35 rokov vlastnej
organizácie a partnerov, ktorí využívajú
poskytnutú podporu - muži výsledok
počet PT01, PT 02, PT 11 2.1.1.3 a
4.1.1.3
5 Výskumníci nad 35 rokov vlastnej
organizácie a partnerov, ktorí využívajú
poskytnutú podporu - ženy výsledok
počet PT01, PT 02, PT 11 2.1.1.3 a
4.1.1.3
6 Výskumníci nad 35 rokov vlastnej
organizácie a partnerov, ktorí využívajú
poskytnutú podporu - muži výsledok
počet PT01, PT 02, PT 11 2.1.1.3 a
4.1.1.3

Potvrdenie o doktorandskom štúdiu vydané
štatutárnym orgánom právnickej osoby (aj
potvrdenie študijného oddelenia univerzity /
fakulty), kde je realizované doktorandské
štúdium, vrátane definície formy štúdia.

Potvrdenie o zamestnaní vydané štatutárnym
orgánom právnickej osoby, kde je príslušná
osoba zamestnaná.

Potvrdenie o zamestnaní vydané štatutárnym
orgánom právnickej osoby, kde je príslušná
osoba zamestnaná.

Vyhlásenie prijímateľa o sprostredkovaní
benefitov kreovaných predmetným
projektom; vyhlásenie obsahuje pre každú
osobu: meno a priezvisko, titul/y, adresa
zamestnávateľa, organizačné začlenenie
7 Počet výskumníkov iných organizácií, zamestnanca a definíciu formy účasti osoby
ktorí využívajú poskytnutú podporu na benefitoch získaných z projektu na
výsledok počet PT01, PT 02, PT 11 základe realizácie predmetného projektu.
2.1.1.3 a 4.1.1.3
Predmetný zamestnanec musí byť u
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8 Počet výskumníkov do 35 rokov, ktorí
sa vrátili pôsobiť do slovenských
organizácií výskumu a vývoja - ženy
výsledok počet PT01, PT 02, PT 11
2.1.1.3 a 4.1.1.3
9 Počet výskumníkov do 35 rokov, ktorí
sa vrátili pôsobiť do slovenských
organizácií výskumu a vývoja - muži
výsledok počet PT01, PT 02, PT 11
2.1.1.3 a 4.1.1.3
10 Počet výskumníkov nad 35 rokov, ktorí
sa vrátili pôsobiť do slovenských
organizácií výskumu a vývoja - ženy
výsledok počet PT01, PT 02, PT 11
2.1.1.3 a 4.1.1.3
11 Počet výskumníkov nad 35 rokov, ktorí
sa vrátili pôsobiť do slovenských
organizácií výskumu a vývoja - muži
výsledok počet PT01, PT 02, PT 11
2.1.1.3 a 4.1.1.3

12 Počet študentov a pedagogických
pracovníkov stredných škôl, ktorí majú
profesionálny prospech z poskytnutej
podpory výsledok počet PT01, PT 02, PT
11 x

13 Počet výmenných programov medzi
slovenskými a svetovými výskumnými a
vývojovými organizáciami výsledok počet
PT01, PT 02, PT 11 x

zamestnávateľa organizačne začlenený ako
výskumný pracovník (asistent, odborný
asistent, docent, profesor, výskumný
pracovník). Potvrdením môže byť aj
prezenčná listina overená štatutárom
organizácie prijímateľa.
Potvrdenie o zamestnaní vydané štatutárnym
orgánom právnickej osoby, kde je príslušná
osoba zamestnaná vrátane uvedenia názvu a
sídla najbližšieho predchádzajúceho
zamestnávateľa výskumníka. Najbližší
predchádzajúci zamestnávateľ uvedeného
výskumníka musí byť zahraničná (sídliaca v
zahraničí, alebo organizačná zložka
zahraničnej spoločnosti sídliaca na
Slovensku) organizácia výskumu a vývoja.
Potvrdenie o zamestnaní vydané štatutárnym
orgánom právnickej osoby, kde je príslušná
osoba zamestnaná vrátane uvedenia názvu a
sídla najbližšieho predchádzajúceho
zamestnávateľa výskumníka. Najbližší
predchádzajúci zamestnávateľ uvedeného
výskumníka musí byť zahraničná (sídliaca v
zahraničí, alebo organizačná zložka
zahraničnej spoločnosti sídliaca na
Slovensku) organizácia výskumu a vývoja.
Zoznam relevantných osôb s uvedením:
mena, priezviska, adresa navštevovanej
strednej školy/adresa zamestnávateľa
strednej školy. Potvrdenie štatutárneho
orgánu strednej školy/študijného oddelenia
pre študenta a zamestnanca. (Prezenčné
listiny by mali byť buď v tradičnej podobe
(kolónky vrátane podpisov), resp. hromadne
- formou oficiálnej listiny, ktorou potvrdí
napr. riaditeľ strednej školy, že sa v daný
dátum u prijímateľa zúčastnil seminára/resp.
inej odbornej aktivity naviazanej na projekt
definovaný počet osôb (študentov a
pedagogických pracovníkov strednej školy).
Dokumentácia o výmennom programe medzi
organizáciou prijímateľa a/alebo
partnera/partnerov a zahraničnou
organizáciou výskumu a vývoja: definícia
kooperujúcich strán (názov a sídlo
organizácie výskumu a vývoja), zoznam
osôb s uvedením mena a časového
ohraničenia, obsahu konkrétnej výmeny,
Zmluva medzi prijímateľom a svetovou
výskumnou organizáciou, ktorá je chápaná
na fakulte ako rámcová a aj jej čiastková
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14 Počet projektov spoločného výskumu
slovenských a svetových výskumných a
vývojových organizácií výsledok počet
PT01, PT 02, PT 11 x

15 Počet publikácií v nekarentovaných
časopisoch výsledok počet PT01, PT 02,
PT 11 2.2.1.1 a 4.2.1.1
16
Počet
prác
publikovaných
v
nerecenzovaných vedeckých periodikách
a zborníkoch výsledok počet PT01, PT
02, PT 11 2.2.1.1 a 4.2.1.1

príloha, v ktorej sa konkretizuje detailne o
aký výmenný pobyt ide, alebo potvrdenie od
štatutára. Prehlásenie o súvise s projektom.
Zmluva o spoločnom projekte medzi
slovenskou a zahraničnou organizáciu
(overená štatutárom) výskumu vývoja (ak
ešte nezačal projekt prebiehať) , ak projekt
prebieha - doklad o začiatku realizácie
projektu spoločného výskumu podpísaný
štatutárnymi zástupcami dotknutých
organizácií, s uvedením: názvu projektu,
definície zamerania projektu a jeho cieľov,
názvu a sídla zúčastnených organizácií
výskumu a vývoja, časového plánu realizácie
projektu, celkový objem zdrojov na
realizáciu projektu.
nekarentovaný časopis: odborný alebo
vedecký časopis neregistrovaný a
nespracovávaný službou ISI Current
Contents a nevyhľadateľný v niektorej zo 7
tematických sérií Current Conternts
Connect, ktoré sú dostupné v rámci portálu
Web of Knowledge.
nerecenzované vedecké periodikum a
zborník: vedecké, odborné, alebo profesijne
zamerané periodikum nezahrnuté v zozname
Current Contents, kde príspevky
nepodliehajú pred zverejnením procesu
recenzie/lektoringu
Ak existuje prislúchajúca web stránka, odkaz
na ňu s prípadným možným vstupom do
vytvorenej databázy, prípadne pri zložitých
elektronických službách je potrebné popísať,
v čom spočíva význam a aký je výstup danej
elektronickej služby. Doložiť print screen
danej databázy a práce s ňou.

17 Počet zavedených elektronických
služieb výsledok počet PT01, PT 02, PT
11 x
Ukazovatele relevantné k HP TUR
18 Počet vytvorených pracovných miest potvrdenie o zamestnaní vydané štatutárnym
pre výskumníkov - ženy dopad počet orgánom právnickej osoby, kde je príslušná
PT01, PT 02, PT 11 2.4.1.2 a 4.4.1.2
osoba zamestnaná
19 Počet vytvorených pracovných miest
pre výskumníkov - muži dopad počet
PT01, PT 02, PT 11 2.4.1.2 a 4.4.1.2
Čestné vyhlásenie prijímateľa potvrdené
štatutárnym orgánom o uhradenom objeme
finančných prostriedkov, alebo finančné
doklady preukazujúce realizáciu úhrad
20 Objem finančných prostriedkov prijímateľa a/alebo partnera v rámci
poskytnutých na projekty venované projektov venovaných problematike životné
problematike
životného
prostredia prostredie, a to minimálne v úhrnnej výške
výsledok suma PT01, PT 02, PT 11 x
plánovanej sumy deklarovanej v Zmluve o
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21 Objem finančných prostriedkov
poskytnutých na projekty venované
problematike
zdravotného
stavu
obyvateľstva výsledok suma PT01, PT
02, PT 11 x

22 Počet medzinárodných výskumných
projektov realizovaných na základe
poskytnutej podpory dopad počet PT01,
PT 02, PT 11 x

23 Počet publikácií v karentovaných
časopisoch dopad počet PT01, PT 02, PT
11 2.2.1.1 a 4.2.1.1
24 Počet vedeckých prác publikovaných v
recenzovaných vedeckých periodikách
dopad počet PT01, PT 02, PT 11 2.2.1.1
a 4.2.1.1

poskytnutí NFP v rámci zoznamu
merateľných ukazovateľov projektu (v
prípade nenaplnenia deklarovanej čiastky
bude hodnota naplnenia merateľného
ukazovateľa znížená o percentuálne
pomernú časť); úhrady do projektu/projektov
musia byť zrealizované najneskôr v deň
ukončenia aktivít projektu voči ktorému je
vzťahované napĺňanie výšky merateľného
ukazovateľa
Čestné vyhlásenie prijímateľa potvrdené
štatutárnym orgánom o uhradenom objeme
finančných prostriedkov, alebo finančné
doklady preukazujúce realizáciu úhrad
prijímateľa a/alebo partnera v rámci
projektov venovaných zdravotnému stavu
obyvateľstva, a to minimálne v úhrnnej
výške plánovanej sumy deklarovanej v
Zmluve o poskytnutí NFP v rámci zoznamu
merateľných ukazovateľov projektu (v
prípade nenaplnenia deklarovanej čiastky
bude hodnota naplnenia merateľného
ukazovateľa znížená o percentuálne
pomernú časť); úhrady do projektu/projektov
musia byť zrealizované najneskôr v deň
ukončenia aktivít projektu voči ktorému je
vzťahované napĺňanie výšky merateľného
ukazovateľa
Zmluva o spoločnom projekte medzi
slovenskou a zahraničnou organizáciu
(overená štatutárom) výskumu vývoja (ak
ešte nezačal projekt prebiehať); ak projekt
prebieha - doklad o začiatku realizácie
projektu spoločného výskumu podpísaný
štatutárnymi zástupcami dotknutých
organizácií, s uvedením: názvu projektu,
definície zamerania projektu a jeho cieľov,
názvu a sídla zúčastnených organizácií
výskumu a vývoja, časového plánu realizácie
projektu, celkový objem zdrojov na
realizáciu projektu
karentovaný časopis: odborný alebo
vedecký časopis registrovaný a
spracovávaný službou ISI Current Contents
a vyhľadateľný v niektorej zo 7 tematických
sérií Current Conternts Connect, ktoré sú
dostupné v rámci portálu Web of Knowledge.
recenzované vedecké periodikum a zborník:
vedecké periodikum nezahrnuté v zozname
Current Contents, kde príspevky podliehajú
pred zverejnením procesu
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recenzie/lektoringu minimálne dvomi
nezávislými odborníkmi vo vednom odbore
na ktorý je publikácia zameraná; nezávislý
odborník: minimálne docent; nie je
spoluautorom posudzovanej publikácie a
mal by byť zamestnancom inej organizácie.
odborná knižná publikácia: odborná
publikácia, ktorá môže ale nemusí byť
zahrnutá v zozname Current Contents, ktorá
25 Počet odborných knižných publikácií môže aj nemusí podliehať pred zverejnením
dopad počet PT01, PT 02, PT 11 x
procesu recenzie/lektoringu.
26 Počet patentov udelených USPTO štatutárom overená fotokópia
dopad počet PT01, PT 02, PT 11 x
27 Počet patentov udelených inými štatutárom overená fotokópia
organizáciami ako USPTO dopad počet
PT01, PT 02, PT 11 x
štatutárom overená fotokópia dokladu o
28 Počet patentových prihlášok na EPO udelení predmetnej ochrany príslušným
dopad počet PT01, PT 02, PT 11 č. 8 na úradom, resp. jednoznačný doklad o
úrovni prioritnej osi 2 a 4
autorstve diela
štatutárom overená fotokópia dokladu o
29 Počet patentových prihlášok iných ako udelení predmetnej ochrany príslušným
na EPO dopad počet PT01, PT 02, PT 11 úradom, resp. jednoznačný doklad o
x
autorstve diela
overená fotokópia štatutárom dokladu o
30
Počet
iných
foriem
ochrany udelení predmetnej ochrany príslušným
duševného vlastníctva ako patent dopad úradom, resp. jednoznačný doklad o
počet PT01, PT 02, PT 11 x
autorstve diela
Ukazovatele relevantné k HP IS
Zmluva o projekte, ktorého obsah riešenia je
IKT problematika (overená štatutárom)
výskumu vývoja (ak ešte nezačal projekt
prebiehať); ak projekt prebieha - doklad o
začiatku realizácie projektu spoločného
výskumu podpísaný štatutárnymi
zástupcami dotknutých organizácií, s
uvedením: názvu projektu, definície
zamerania projektu a jeho cieľov, názvu a
31 Počet projektov podporujúcich výskum sídla zúčastnených organizácií výskumu a
a vývoj v oblasti IKT výsledok počet vývoja, časového plánu realizácie projektu,
PT01, PT 02, PT 11 x
celkový objem zdrojov na realizáciu projektu
doklady o fyzickej realizácii
širokopásmového pripojenia medzi
32 Počet vytvorených širokopásmových prijímateľom a/alebo partnerom projektu a
sietí medzi pracoviskami výskumu a partnerom projektu, resp. inou organizáciou
vývoja výsledok počet PT01, PT 02, PT výskumu a vývoja, ktorá sa nezúčastňuje
11 x
projektu - realizačná správa dodávateľa
Čestné vyhlásenie prijímateľa potvrdené
33 Objem finančných prostriedkov štatutárnym orgánom o uhradenom objeme
vynaložených na výskum a vývoj v oblasti fin. prostriedkov, alebo finančné doklady
IKT výsledok suma PT01, PT 02, PT 11 x preukazujúce realizáciu úhrad prijímateľa
6

a/alebo partnera v rámci výskumu a/alebo
vývoja v oblasti informačných a
komunikačných technológií, a to minimálne
v úhrnnej výške plánovanej sumy
deklarovanej v Zmluve o poskytnutí NFP v
rámci zoznamu merateľných ukazovateľov
projektu (v prípade nenaplnenia deklarovanej
čiastky bude hodnota naplnenia
merateľného ukazovateľa znížená o
percentuálne pomernú časť); úhrady musia
byť zrealizované najneskôr v deň ukončenia
aktivít projektu voči ktorému je vzťahované
napĺňanie výšky merateľného ukazovateľa
Ukazovatele relevantné k HP MRK
34
Počet
publikácií
venovaných
problematike
marginalizovaných
rómskych
komunít
v
odborných
časopisoch výsledok počet PT01, PT 02,
PT 11 x

Uvedená publikácia môže obsahovať témy
napr. marginalizované rómske komunity:
koncentrácie Rómov, ktoré patria medzi
najohrozenejšie skupiny obyvateľstva,
trpiace vysokou mierou deprivácie a
sociálnej exklúzie – ekonomické vylúčenie,
priestorové vylúčenie, kultúrne vylúčenie,
symbolické vylúčenie, politické
vylúčenie – ako aj silnou sociálnou
závislosťou na štáte, tradíciou života a inými
špecifickými faktormi tohto etnika.;
Zameranie publikačných výstupov najmä na:
integráciu marginalizovaných rómskych
komunít, najmä prostredníctvom zlepšenia
a optimalizácie infraštruktúry rómskych
osídlení, zamestnanosti, vzdelávania,
zdravotníckej starostlivosti a sociálnych
služieb, a/alebo dôraz na efektívnosť a
udržateľnosť realizovaných aktivít,
mainstreaming, priestorovú koordináciu a
koncentráciu realizovaných opatrení.

Uvedené spôsoby deklarovania napĺňania merateľných ukazovateľov sú
odporúčané. Prijímateľ môže deklarovať napĺňanie merateľných ukazovateľov
aj inými spôsobmi, v prípade predchádzajúceho písomného súhlasu ASFEU.
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