VÝNOS
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 15. mája 2009
č. CD-2009-20239/4722-1:11 o spôsobe a postupe hodnotenia spôsobilosti
osôb na vykonávanie výskumu a vývoja
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 26a ods. 14
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 v znení zákona č. 233/2008 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§1
Tento výnos upravuje podrobnosti o spôsobe a postupe hodnotenia spôsobilosti právnických
osôb a fyzických osôb uskutočňujúcich výskum a vývoj (ďalej len „žiadateľ“), ktoré žiadajú
uskutočniť hodnotenie spôsobilosti na vykonávanie výskumu a vývoja (ďalej len „hodnotenie
spôsobilosti“) pre oprávnenie uchádzať sa o podporu výskumu a vývoja podľa § 16 ods. 3
zákona vrátane obsahu žiadosti žiadateľa o hodnotenie spôsobilosti a obsahu podkladov pre
hodnotenie spôsobilosti (ďalej len „žiadosť“).
§2
(1) Žiadateľ podáva žiadosť na tlačive uvedenom v prílohe (ďalej len „formulár“) a podľa
pokynov k žiadosti uvedených na centrálnom informačnom portáli ministerstva podľa § 26
zákona (ďalej len „informačný portál“).
(2) Žiadosť sa podáva
a) v elektronickej forme odoslaním formulára časti A a časti B prostredníctvom
informačného portálu; odoslaním formulára sa žiadosť považuje za podanú, a
b) v písomnej forme v editovanej verzii žiadosti podpísanej v časti A a v časti B formulára
štatutárnym zástupcom žiadateľa na poštovú adresu ministerstva do desiatich
kalendárnych dní odo dňa zaregistrovania žiadosti na informačnom portáli.
(3) Žiadosť sa uloží do informačného systému, pričom sa jej pridelí identifikačné číslo.
(4) Prílohou žiadosti sú
a) zriaďovacia listina alebo zakladacia listina, stanovy alebo štatút alebo živnostenský list,
ktoré sa predkladajú osvedčené v písomnej forme a súčasne v elektronickej naskenovanej
forme,
b) výročná správa o činnosti a hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok a ak ju žiadateľ
nevypracúva alebo vykonáva činnosť v kratšom období, predloží namiesto výročnej
správy audit vrátane výskumného zámeru; tieto dokumenty žiadateľ zasiela v písomnej
forme a súčasne v elektronickej naskenovanej forme.
(5) Žiadateľ, ktorý má vykonávanie výskumu a vývoja v svojej zriaďovacej listine, zakladacej
listine, štatúte alebo živnostenskom liste ako predmet činnosti a nie je registrovaný v Registri
organizácií výskumu a vývoja v rámci informačného portálu v časti register, zaregistruje sa do
časti zber dát. Po registrácii žiadateľ vyplní modul údajov a registrov štatistického zisťovania

výskumného a vývojového potenciálu osôb v Slovenskej republike. Štatistické údaje
poskytuje od dátumu zaevidovania sa na informačnom portáli priebežne v rámci štatistických
zisťovaní.
(6) Vo výkaze žiadateľ uvedie údaje najviac za posledných 20 rokov pôsobenia, ak ide o prvé
hodnotenie; inak za posledných ukončených šesť rokov.
§3
(1) Hodnotenie spôsobilosti žiadateľa vykonáva hodnotiteľská komisia.
(2) Hodnotiteľská komisia hodnotí spôsobilosť žiadateľa s prihliadnutím na jeho zaradenie do
sektora výskumu a vývoja podľa § 7 zákona.
(3) Pri hodnotení spôsobilosti žiadateľa hodnotiteľská komisia najmä
a) zaraďuje žiadateľa do sektora výskumu a vývoja podľa § 7 zákona a priradí ho do
príslušnej skupiny odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3 zákona,
b) prihliada pri prideľovaní základných a doplňujúcich modulov na jeho bližšie zatriedenie
do základného výskumu, aplikovaného výskumu alebo vývoja podľa § 2 ods. 1 až 4
zákona,
c) zaraďuje žiadateľov do dvoch kategórií
1. žiadatelia s pôsobnosťou kratšou ako tri roky,
2. žiadatelia s pôsobnosťou viac ako tri roky.
(4) Hodnotiteľská komisia zaraďuje žiadateľa do jednotlivých kategórií podľa odseku 3 v
a) základných moduloch,
b) doplňujúcich moduloch.
(5) Základné moduly pre žiadateľov štátneho sektora podľa § 7 písm. a) zákona zaradené do
skupiny odborov prírodné vedy, technické vedy, lekárske vedy a pôdohospodárske vedy
podľa § 6 ods. 3 písm. a) až d) zákona vykonávajúce hlavne základný výskum sú v časti
I moduly Aa, Ab, Ac, E, F, I, J, v časti II moduly A, D.
(6) Základné moduly pre žiadateľov štátneho sektora podľa § 7 písm. a) zákona zaradené do
skupiny odborov prírodné vedy, technické vedy, lekárske vedy a pôdohospodárske vedy
podľa § 6 ods. 3 písm. a) až d) zákona vykonávajúce hlavne aplikovaný výskum a vývoj sú
v časti I moduly Aa, Ab, Ac, E, F, I, J, v časti II moduly A, D.
(7) Základné moduly pre žiadateľov štátneho sektora podľa § 7 písm. a) zákona zaradené do
skupiny odborov spoločenské vedy a humanitné vedy podľa § 6 ods. 3 písm. e) a f) zákona
vykonávajúce hlavne základný výskum sú v časti I moduly Aa, Ab, Ac, E, F, I, J, v časti II
moduly A, D.
(8) Základné moduly pre žiadateľov štátneho sektora podľa § 7 písm. a) zákona zaradené do
skupiny odborov spoločenské vedy a humanitné vedy podľa § 6 ods. 3 písm. e) a f) zákona
vykonávajúce hlavne aplikovaný výskum a vývoj sú v časti I moduly Aa, Ab, Ac, E, F, I, J,
v časti II moduly A, D.
(9) Základné moduly pre žiadateľov neziskového sektora a podnikateľského sektora podľa
§ 7 písm. c) a d) zákona zaradené do skupiny odborov prírodné vedy, technické vedy,
lekárske vedy a pôdohospodárske vedy podľa § 6 ods. 3 písm. a) až d) zákona vykonávajúce
hlavne základný výskum sú v časti I moduly Aa, Ab, Ac, E, F, I, J, v časti II moduly A, D.
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(10) Základné moduly pre žiadateľov neziskového sektora a podnikateľského sektora podľa
§ 7 písm. c) a d) zákona zaradené do skupiny odborov prírodné vedy, technické vedy,
lekárske vedy a pôdohospodárske vedy podľa § 6 ods. 3 písm. a) až d) zákona vykonávajúce
hlavne aplikovaný výskum a vývoj sú v časti I moduly Ac, E, F, I, J, v časti II moduly A, D.
(11) Základné moduly pre žiadateľov neziskového sektora a podnikateľského sektora podľa
§ 7 písm. c) a d) zákona zaradené do skupiny odborov spoločenské vedy a humanitné vedy
podľa § 6 ods. 3 písm. e) a f) zákona vykonávajúce hlavne základný výskum sú v časti
I moduly Aa, Ab, Ac, E, F, I, J, v časti II moduly A, D.
(12) Základné moduly pre žiadateľov neziskového sektora a podnikateľského sektora podľa
§ 7 písm. c) a d) zákona zaradené do skupiny odborov spoločenské vedy a humanitné vedy
podľa § 6 ods. 3 písm. e) a f) zákona vykonávajúce hlavne aplikovaný výskum a vývoj sú
v časti I moduly Ac, E, F, I, J, v časti II moduly A, D.
(13) Doplňujúce moduly sú všetky ostatné moduly, ktoré sú relevantné vo vzťahu
k činnostiam, ktoré žiadateľ vykonáva a ktoré dopĺňajú celkovú charakteristiku o spôsobilosti
žiadateľa vykonávať výskum a vývoj.
(14) Žiadatelia s pôsobnosťou kratšou ako tri roky vyplňujú len tie ukazovatele, ktoré
charakterizujú kvalifikačnú štruktúru, vybavenosť infraštruktúrou a predkladajú výskumný
zámer podľa § 2 ods. 3 písm. b).
(15) Žiadatelia s pôsobnosťou kratšou ako tri roky podľa zváženia, okrem ukazovateľov
podľa odseku 14, vyplňujú ďalšie moduly poukazujúce na spôsobilosť žiadateľa vykonávať
výskum a vývoj.
(16) Spôsobilosť žiadateľa na vykonávanie výskumu a vývoja sa hodnotí za každý modul
samostatne. Žiadateľ preukazuje plnenie aspoň jedného ukazovateľa v rámci modulu jeho sa
týkajúcich základných modulov. Hodnotiteľská komisia pri hodnotení prihliada na stav
a kvalitu plnenia ukazovateľov doplňujúcich modulov. Záver hodnotenia sa prijíma na
základe vyhodnotenia základných a doplňujúcich modulov.
(17) Pre prijatie záverov spôsobilosti žiadateľa na vykonávanie výskumu a vývoja
hodnotiteľská komisia posudzuje splnenie týchto predpokladov:
a) kvalifikačnú skladbu a infraštruktúru výskumu a vývoja,
b) dosiahnuté výsledky výskumu a vývoja za hodnotené obdobie a ich uskutočňovanie
v praxi vrátane publikačnej činnosti a umeleckej činnosti,
c) predpoklad udržateľnosti rozvoja.
(18) Po zhodnotení splnenia ukazovateľov hodnotiteľská komisia prijíma záver na základe
stanovísk jej členov.
(19) Hodnotiteľská komisia môže z jej členov určiť pre každú žiadosť spravodajcu, ktorého
úlohou je odborne posúdiť danú žiadosť. Pri posudzovaní žiadosti spravodajca vychádza
z písomných hodnotení všetkých členov hodnotiteľskej komisie a vypracúva vlastnú
hodnotiteľskú správu. Táto správa je jedným z podkladov pre posudzovanie žiadosti žiadateľa
hodnotiteľskou komisiou.
(20) Hodnotiteľská komisia vypracúva záverečnú tabuľku podľa prílohy časť IV.
§4
(1) Hodnotiteľská komisia hodnotí spôsobilosť žiadateľa na vykonávanie výskumu a vývoja
podľa § 3. Po vyhodnotení žiadosti pripraví hodnotiteľská komisia návrh na vydanie
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osvedčenia, alebo návrh na vydanie rozhodnutia o nevydaní osvedčenia, ktoré je výstupom
hodnotiaceho procesu.
(2) Hodnotiteľská komisia predkladá svoje závery o výsledkoch hodnotenia ministerstvu do
50 kalendárnych dní odo dňa registrácie žiadosti na informačnom portáli.
(3) Ministerstvo vydá žiadateľovi osvedčenie o spôsobilosti vykonávať činnosti v oblasti
výskumu a vývoja alebo rozhodnutie o nevydaní osvedčenia do 75 kalendárnych dní odo dňa
registrácie žiadosti na informačnom portáli.
(4) Ak žiadateľ bol vyhodnotený ako nespôsobilý vykonávať výskumné a vývojové činnosti,
môže opätovne predložiť žiadosť po odstránení nedostatkov uvedených v rozhodnutí.
§5
Tento výnos nadobúda účinnosť 15. júna 2009.

minister
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