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Prehľad výziev

Operačný program Výskum a vývoj

Celkovo bude v roku 2008 vyhlásených 8 výziev s celkovou

alokáciou viac ako 10 mld. Sk



Prehľad vyhlásených výziev

Operačný program Výskum a vývoj

 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl 
a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom 
zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu - február 
aţ máj 2008 (alokácia 2 500 mil. Sk)

 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu 
a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora 
nadregionálnej spolupráce – máj aţ august 2008 
(alokácia 1 000 mil. Sk)

 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu 
a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom 
kraji – máj aţ august 2008 (alokácia 500 mil. Sk)



Vyhodnotenie výziev



Vyhodnotenie výzvy na podporu infraštruktúry 

vysokých škôl

Celková alokácia: 2 500 mil. Sk

Min. výška príspevku: 30 mil. Sk

Max. výška príspevku: 150 mil. Sk

Počet prijatých ţiadostí: 19

Ţiadaná výška príspevku: 2 557 mil. Sk

Najviac ţiadostí o NFP podali ţiadatelia z Košického (4), Banskobystrického (3)

a Nitrianskeho (3) kraja. 

Počet ţiadostí, ktoré prešli formálnou kontrolou: 13

Počet schválených ţiadostí: 11

Celková schválená výška príspevku: 1 544 mil. Sk



Zoznam schválených projektov
Por. č. Názov ţiadateľa Názov projektu Miesto realizácie

1. Technická univerzita v Košiciach 

Rozvoj infraštruktúry a modernizácia IKT na Technickej univerzite v 

Košiciach s cieľom zlepšenia podmienok a zvýšenia kvality 

vzdelávania

KE, PO

2. Ţilinská univerzita v Ţiline Komplexná modernizácia Ţilinskej univerzity ZA, TN

3. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Modernizácia infraštruktúry k zlepšeniu kvality vzdelávania NR, KE

4.
Slovenská zdravotnícka univerzita v 

Bratislave

Rekonštrukcia a modernizácia polyfunkčného objektu Fakulty zdravotníctva 

SZU Banská Bystrica
BB

5. Katolícka univerzita v Ruţomberku
Komplexná informatizácia, zlepšenie vybavenia a rozvoj výučbovej základne 

Katolíckej univerzity v Ruţomberku
ZA, KE, PO

6. Ekonomická univerzita v Bratislave 
Výstavba a zabezpečenie vnútorného vybavenia vzdelávacích priestorov 

PHF EU v Košiciach
KE

7. Technická univerzita vo Zvolene
Rekonštrukcia objektov Technickej univerzity vo Zvolene so zameraním na 

vybudovanie IKT a technického zhodnotenia objektov
BB

8. Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach
Modernizácia IKT na UPJŠ v Košiciach a rekonštrukcia univerzitnej kniţnice, 

posluchárni a učební
KE

9.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v 

Nitre

Komplexná revitalizácia a dobudovanie IKT sietí a techniky pre zlepšenie 

vzdelávacieho procesu na SPU v Nitre
NR

10. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Rozvoj informačno-komunikačných technológií na Univerzite sv. Cyrila a 

Metoda v Trnave
TT

11.
Univerzita J. SELYEHO, SELYE JÁNOS 

EGYETEM

Podpora infraštruktúry Univerzity J. Selyeho v Komárne za účelom zlepšenia 

podmienok vzdelávacieho procesu
NR



Aktuálne výzvy



Výzva na predkladanie ţiadostí o 

nenávratný finančný príspevok
Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila v poradí druhú výzvu na

podporu infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok

vzdelávacieho procesu:

Operačný program Výskum a vývoj 

Prioritná os 5 Infraštruktúra vysokých škôl 

Opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného

vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu

Kód výzvy: OPVaV-2008/5.1/02-SORO 

Dátum vyhlásenia výzvy: 18.08.2008 

Dátum uzávierky výzvy: 18.11.2008 

Celková finančná čiastka vyčlenená pre výzvy:

2 500 000 000 Sk pre všetky kraje SR okrem Bratislavského kraja



Cieľ výzvy

 Cieľom výzvy je najmä podporiť investície na budovanie a/alebo 
modernizáciu informačno-komunikačných technológií (IKT)

 Pre túto výzvu platí podmienka, ţe kaţdý z predkladaných projektov musí 
spĺňať podmienku, ktorou je zahrnutie aktivity budovania a/alebo 
modernizácie informačno-komunikačných technológií a IKT sietí do aktivít 
navrhovaného projektu (minimálne v podobe zavedenia internetového 
pripojenia a súčasne umiestnenia počítača a dataprojektora do učební 
existujúcich, rekonštruovaných  alebo novopostavených objektov, ktoré sú 
predmetom projektu, respektíve zavedenia internetového pripojenia do 
všetkých internátnych izieb vysokej školy). 

 Podiel oprávnených výdavkov rozpočtu IKT na celkových  oprávnených 
výdavkoch rozpočtu  projektu musí byť minimálne vo výške 50%.



OPRÁVNENÍ ŢIADATELIA

 verejné vysoké školy

 štátne vysoké školy

 Slovenská akadémia vied

 ţiadateľom je inštitúcia registrovaná a sídliaca na území Slovenskej 
republiky

 vysoké školy sú poskytovateľmi vysokoškolského vzdelávania 
s akreditovanými študijnými programami. SAV môţe do ţiadosti 
o NFP zahrnúť len ústav/ústavy, ktorý/ktoré vykonáva/vykonávajú 
priznané právo podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského 
študijného programu;

 ţiadatelia sú vlastníkmi budov a pozemkov, na ktoré sa oprávnené 
aktivity vzťahujú, resp. majú budovy a pozemky v dlhodobom 
prenájme (minimálne 20 rokov po ukončení projektu). Na predmetné 
nehnuteľnosti nesmie byť zriadené záloţné právo.
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OPRÁVNENÉ AKTIVITY

 investičné aktivity zamerané na rekonštrukciu objektov vysokých 

škôl, resp. SAV (napr. zatepľovanie budovy, výmena okien, výmena 

alebo oprava strechy, výmena ústredného kúrenia, oprava stien 

budovy, stabilizácia budov, oprava omietky na budove, oprava 

exteriéru budovy, úpravy interiéru budovy, zabezpečenie 

bezbariérovosti budov, zabezpečenie poţiarnej bezpečnosti budov, 

rekonštrukcia sociálnych zariadení a WC, rekonštrukcia 

teplovodných, vodovodných, kanalizačných a elektrických sietí);

 výstavba nových budov a dostavba rozostavaných budov 

existujúcich vysokých škôl, resp. SAV;

 rozširovanie objektov vysokých škôl, resp. SAV  (napr. prístavba 

budovy, nadstavba budovy, akademické kniţnice)
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OPRÁVNENÉ AKTIVITY

Pre túto výzvu platí podmienka, ţe kaţdý z predkladaných projektov
musí spĺňať podmienku, ktorou je zahrnutie aktivity budovania
a/alebo modernizácie informačno-komunikačných technológií a IKT
sietí do aktivít navrhovaného projektu (minimálne v podobe
zavedenia internetového pripojenia a súčasne umiestnenia počítača
a data-projektora do učební existujúcich, rekonštruovaných alebo
novopostavených objektov, ktoré sú predmetom projektu, respektíve
zavedenia internetového pripojenia do všetkých internátnych izieb
vysokej školy).

Podiel oprávnených výdavkov rozpočtu IKT na celkových  
oprávnených výdavkoch rozpočtu  projektu musí byť minimálne vo 
výške 50%
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OPRÁVNENÉ AKTIVITY

 modernizácia a rekonštrukcie ubytovacích kapacít, existujúcich 

vysokých škôl okrem aktivít súvisiacich so zariadením a vybavením 

týchto kapacít;

 modernizácia vnútorného vybavenia vysokých škôl, resp. SAV,  

v ktorých prebieha vzdelávací proces za účelom zlepšenia 

podmienok na nové formy učenia a učenia sa - podpora IKT 

technológií pri budovaní jazykových učební, dielní, pri budovaní 

chemických, biologických a fyzikálnych učební, pri budovaní IKT 

učební, pri vybavení akademických kniţníc počítačmi; budovanie 

a údrţba  IKT sietí. 
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OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

 sú vynaloţené v oprávnenom období (po 1.1.2007)

 oprávnené sú aţ po podpise zmluvy o poskytnutí NFP obidvomi 
zmluvnými stranami  (výnimka projektová dokumentácia - stavebná)

 musia spĺňať všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov

Príručka pre žiadateľa, časť 4.7 Oprávnené výdavky 

 výdavky na technickú dokumentáciu IKT sietí nie sú 
povaţované za oprávnené. 

Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov je uvedený 
v prílohe č. 4 k tejto výzve.
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MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU

 Trnavský samosprávny kraj

 Nitriansky samosprávny kraj 

 Trenčiansky samosprávny kraj 

 Ţilinský samosprávny kraj

 Prešovský samosprávny kraj 

 Košický samosprávny kraj

 Banskobystrický samosprávny kraj
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DĹŢKA REALIZÁCIE PROJEKTU

 Dĺţka realizácie projektu, na ktorý sa vzťahuje ţiadosť o NFP, môţe

byť maximálne 24 mesiacov.

 Dátum začatia a ukončenia realizácie projektu bude stanovený

v zmluve o poskytnutí NFP.
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INTENZITA POMOCI -

SPOLUFINANCOVANIE

 verejné vysoké školy – minimálne 5% z oprávnených výdavkov

 štátne vysoké školy   – 0%

 Slovenská akadémia vied – 0% 
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POČET ŢIADOSTÍ O NFP

 Počet ţiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej ţiadosť o

NFP), ktoré môţe predloţiť oprávnený ţiadateľ v rámci tejto výzvy

nie je obmedzený, ale poţadovaná výška nenávratného finančného

príspevku kumulatívne za všetky ţiadosti o NFP nesmie prekročiť

maximálnu výšku nenávratného finančného príspevku na jedného

ţiadateľa.

 V prípade, ţe ţiadateľ prekročí povolenú maximálnu výšku

nenávratného finančného príspevku na jedného ţiadateľa

stanovenú v tejto výzve, budú všetky predloţené ţiadosti o NFP

daného ţiadateľa vylúčené zo schvaľovacieho procesu.
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PREDKLADANIE ŢIADOSTI O NFP
 PORTÁL ITMS

 PRECHODNÉ OBDOBIE – do 31.12.2008

 Ţiadosť o NFP obsahuje: 

 formulár ţiadosti o NFP 

 povinné prílohy k Ţiadosti o NFP ( zoznam povinných príloh je uvedený v prílohe 

č. 3 k Výzve)

 Ţiadateľ predloţí ŢoNFP v písomnej podobe vrátane všetkých povinných príloh v 

jednom origináli a v 2 kópiách

 Prílohy k ŢoNFP musia byť priloţené aj v elektronickej forme na CD (opis projektu, 

rozpočet projektu, predbeţný, resp. realizačný výkaz výmer víťaznej ponuky, 

finančná analýza projektu a ak relevantné nákladovo-výnosová analýza projektu) pri 

prechodnom období musí CD obsahovať aj ţiadosť o NFP

 Dodrţať termín uzávierky :

 za dátum doručenia ŢoNFP sa povaţuje v prípade zásielky poslanej poštou, alebo 

kuriérom dátum poštovej pečiatky
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DÔLEŢITÉ UPOZORNENIA

 Hodnotiteľ má právo vyţiadať si pre potreby odborného 
hodnotenia projektovú dokumentáciu (stavebnú) v rozsahu 
potrebnom pre stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej 
stavby stavebnému úradu. 

 V prípade schválenia ţiadosti o NFP je ţiadateľ povinný pred 
podpisom zmluvy o poskytnutí NFP predloţiť aktuálne 
potvrdenia príslušných úradov potvrdzujúce informácie uvedené 
v čestnom vyhlásení, ktoré predloţil spolu so ţiadosťou o NFP. 
Rovnako bude ţiadateľ povinný predloţiť originál výpisu z listu
vlastníctva pre právne účely a originál katastrálnej mapy.
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Rozdiely medzi vyhlásenou a vyhodnotenou 

výzvou

 určenie % IKT z celkového rozpočtu vo výške 

50 %

 zvýšenie minimálnej výšky príspevku

 určenie max. výšky príspevku na ţiadateľa, nie 
na projekt

 vypracovanie finančnej analýzy podľa 
generovanie príjmov projektu

 za dátum doručenia sa povaţuje poštová 
pečiatka



SCHVAĽOVACÍ PROCES

 Kontrola formálnej správnosti ŢoNFP

 Odborné hodnotenie ŢoNFP 

 Výber a schvaľovanie ŢoNFP 

Všetci žiadatelia musia byť o schválení/ neschválení žiadosti o 

NFP informovaní do 100 kalendárnych dní od konečného termínu 
na predkladanie žiadosti o NFP.
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Najčastejšie nedostatky

V procese formálnej kontroly (1) 

Predkladanie ŢoNFP

1. Na obale nie sú uvedené všetky poţadované údaje

Nesplnenie kritérií oprávnenosti:

1. nesúlad časového rámcu realizácie projektu s limitom pre min. a 
max. dĺţku realizácie projektu v zmysle podmienok definovaných 
vo výzve

2. nešpecifikované východiskové a plánované hodnoty projektových  
ukazovateľov

3. nesprávne uvedená výška spolufinancovania ţiadateľa v projekte



V procese formálnej kontroly (2) 

Nesplnenie kritérií úplnosti:

1. nekompletne vyplnená ţiadosť o nenávratný finančný príspevok:

- nezaškrtnuté vedenie účtovníctva ku dňu podania ţiadosti

- neuvedenie DIČ

- neurčenie kontaktnej osoby pre projekt 

- neuvedený podiel hospodárskej činnosti

- neuvedený podiel prioritnej témy

- neuvedené presné miesto realizácie projektu

- absencia dĺţky realizácie hlavných a podporných aktivít projektu, 
nepomenovanie hlavných aktivít projektu

- nesprávne uvedená väzba na príslušné aktivity opatrenia (voľná tvorivosť)

- nezadefinovanie skupín výdavkov rozpočtu projektu v zmysle číselníka 
oprávnených výdavkov, chýbali súčty jednotlivých skupín výdavkov, 
spolufinancovanie uvedené ako neoprávnené výdavky, nesprávne súčty –
aritmetické chyby

- nevyplnená intenzita pomoci a objem oprávnených výdavkov realizovaných 
dodávateľmi



V procese formálnej kontroly (3) 

2. nepodpísané ţiadosti štatutárnym orgánom ţiadateľa

3. jednotlivé časti ţiadosti a jej prílohy vypĺňané rukou

4. prílohy

- doklad o pridelení IČO starší ako 3 mesiace od predloţenia 

ţiadosti

- nepreukázané majetkové vysporiadanie pozemkov 



V odbornom hodnotení

- nekvalitne spracovaný rozpočet projektu

- nedostatočne zadefinovaná udrţateľnosť projektu

- nedostatočná administratívna, odborná a technická kapacita 

ţiadateľa



Rady ţiadateľom

- identita názvu ţiadateľa a názvu projektu na všetkých 
miestach ţiadosti a v jej prílohách

- identita sumy celkových výdavkov, celkových oprávnených 
výdavkov a poţadovanej výšky NFP na titulnej strane 
ţiadosti, v tab. 13, 14 formuláru ţiadosti, podrobnom opise 
projektu a v rozpočte projektu

- nezamieňanie súm celkových oprávnených výdavkov 
s celkovými výdavkami projektu

- vyplnenie tab. 9 Ciele projektu podľa pomocného textu v 
ţiadosti

- výber projektových ukazovateľov a ukazovateľov pre HP 
zo zoznamu ukazovateľov zverejnených vo výzve



Rady ţiadateľom

- identita dĺţky realizácie aktivít projektu v mesiacoch 

so súčtom trvaní jednotlivých hlavných a podporných 

aktivít projektu 

- štvormiestny kód ŠKEČ

- predloţenie poţadovanej dokumentácie v zmysle 

Výzvy na doplnenie chýbajúcich náleţitostí ţiadosti o 

NFP a v stanovenej lehote

- Kontrolný zoznam pre kontrolu formálnej správnosti 

ţiadosti o NFP

- hodnotiace kritériá



Kde môţu ţiadatelia ešte získať informácie

 agentúra má vytvorených 8 regionálnych 

informačných kancelárií na úrovni VÚC

 na webovej stránke agentúry 

(www.asfeu.sk)

 informácie je moţné získať aj telefonicky, 

osobne alebo prostredníctvom e-mailu

http://www.asfeu.sk/


Pripravované výzvy v roku 2008 

Operačný program Výskum a vývoj

 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom 
do praxe – október 2008 (alokácia 400 mil. Sk)

 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom 
do praxe v Bratislavskom kraji – október 2008 (alokácia 150 mil. Sk)

 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako 
pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce -
december 2008 (alokácia 2 000 mil. Sk)

 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako 
pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji - december 2008 
(alokácia 1 000 mil. Sk)



Ďakujem za pozornosť 

opvav@asfeu.sk


