
 

Informácia o postupe pri získavaní 

osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj 

 
Hodnotenie organizácií výskumu a vývoja bolo schválené vládou SR uznesením č. 

766/2007 v Dlhodobom zámere štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015. V súvislosti 

s možnosťou získania finančných prostriedkov z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu SR podľa §16 ods. 3 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a 

vývoja vydalo Ministerstvo školstva SR Výnos z 15. mája 2009 č. CD-2009-20239/4722-1:11 

o spôsobe a postupe hodnotenia spôsobilosti osôb na vykonávanie výskumu a vývoja (ďalej 

len „výnos“). Tento výnos upravuje postup pre získanie osvedčenia o spôsobilosti osôb 

vykonávať výskum a vývoj, ktoré je podmienkou pre získanie finančných prostriedkov z 

grantovej podpory pre vedu a výskum z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Prílohou výnosu je Žiadosť o vykonanie hodnotenia spôsobilosti osôb uskutočňujúcich 

výskum a vývoj na vykonávanie výskumu a vývoja, ktorú žiadatelia podávajú online na 

webovom sídle www.vedatechnika.sk  v sekcii Informačný systém, rubrika Formuláre ISVVP 

po registrácii na portál do príslušnej sekcie. Podrobnosti sú uvedené v časti Podanie žiadosti. 

Podrobný postup pre získanie osvedčenia sa nachádza na webovom sídle 

www.vedatechnika.sk . Prvým krokom pre nových užívateľov je registrácia projektu v zmysle 

§5 a §7 Výnosu MŠ SR z 15. mája 2009 č. CD -2009-18616/1291/1:11 o podrobnostiach o 

štruktúre, postupe a lehotách na poskytovanie informácií a o podrobnostiach o prevádzkovaní 

informačného systému MŠ SR o výskume a vývoji.  

Po preštudovaní výnosu podajú žiadatelia žiadosť podľa §2 ods.1 výnosu. Podávanie 

žiadosti je časovo neobmedzené.  

Žiadatelia, ktorí vyplnia formulár „Organizácia“, si preštudujú príručku, ktorá 

obsahuje postup práce a metodiku s návodom na vyplnenie formulára a prihlásia sa 

používateľským menom a vyplnia online formulár „Spôsobilosť“ vo formulárovej knižnici 

„Certifikácia“.  

Žiadosť je potrebné odoslať v elektronickej podobe na adresu: 

alena.peliova@minedu.sk a taktiež poštou na adresu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu SR,  sekcia vedy a techniky, Stromová 1, 813 30 Bratislava.  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydá žiadateľovi osvedčenie o 

spôsobilosti vykonávať činnosť v oblasti výskumu a vývoja alebo rozhodnutie o nevydaní 

osvedčenia do 75 kalendárnych dní odo dňa registrácie žiadosti na informačnom portáli.  

Držitelia osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj získavajú možnosť 

uchádzať sa o finančné prostriedky na vedeckovýskumnú činnosť zo štátneho rozpočtu 

(poskytovaných prostredníctvom Agentúry na podporu výskumu a vývoja, štátnych 

programov a odvetvových projektov).  
Zákon č. 233/2008 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 172/2005 Z. z. o 

organizácií štátnej podpory výskumu a vývoja, zaviedol podmienku poskytnutia účelových 

finančných prostriedkov štátneho rozpočtu (poskytovaných prostredníctvom agentúry, 

štátnych programov a odvetvových projektov) na základe osvedčenia, ktoré je výsledkom 

hodnotenia organizácie výskumu a vývoja.  
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