
 

1 

 

Názov 

investície 
Investícia 3: Excelentná veda 

Názov výzvy Štipendiá pre výskumníkov1 R2-R4 

Zameranie/cieľ 
výzvy 

Cieľom výzvy je podporiť excelentných výskumníkov zo Slovenska alebo zo 
zahraničia pri realizácii výskumu na Slovensku. Projekt podáva výskumník 
prostredníctvom výskumnej inštitúcie.  

Oprávnenými nákladmi pre kategóriu R2 sú:  

- mzdové náklady (3 336 €/mesiac)  
- náklady na rodinu (500 €/mesiac) - variabilná zložka podľa rodinného 

statusu (môže sa rozhodnúť odmietnuť a radšej dať do položky 

“náklady na výskum”)  
- náklady na výskum (1300 €/mesiac)   

- nepriame náklady (600 €/mesiac) 

 

Oprávnenými nákladmi pre kategóriu R3 sú:  

- mzdové náklady (3 792 €/mesiac)  

- náklady na rodinu (500 €/mesiac) - variabilná zložka podľa rodinného 
statusu (môže sa rozhodnúť odmietnuť a radšej dať do položky 

“výskum a výskumný tím”)  
- nepriame náklady (600 €/mesiac)  

- náklady na výskum a výskumný tím (2 800 €/mesiac) (príspevok na 
výskum + môže ísť o štipendiá pre doktorandov, mzdu pre postdocov 
alebo technických pracovníkov). 

 

Oprávnenými nákladmi pre kategóriu R4 sú:  

- mzdové náklady (4 242 €/mesiac)  
- náklady na rodinu (500 €/mesiac) - variabilná zložka podľa rodinného 

statusu (môže sa rozhodnúť odmietnuť a radšej dať do položky 

“výskum a výskumný tím”)  

- nepriame náklady (600 €/mesiac)  
- náklady na výskum a výskumný tím (5 300 €/mesiac) (príspevok na 

výskum + môže ísť o štipendiá pre doktorandov, mzdu pre postdocov 
alebo technických pracovníkov). 

 

Očakávaný dopad: 

- Zvýšenie kvality ľudských zdrojov 

- Zníženie odlivu mozgov 
- Zvýšenie internacionalizácie 

- Zvýšenie atraktivity výskumného povolania 
- Zvýšenie kvality výskumu na konkrétnych inštitúciách 

Navyše pri kategórii R3: 

                                                           
1 V texte zámeru sa pre zjednodušenie používa iba mužský tvar niektorých podstatných mien (napr. 

výskumník, doktorand, pracovník). Pri každom použití takéhoto podstatného mena však výraz zahŕňa všetky 

osoby bez ohľadu na ich rod alebo pohlavie. 
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- Podpora výskumníkov pri etablovaní vlastných výskumných tímov 

Navyše pri kategórii 4: 

- Podpora výskumníkov pri riadení vlastných výskumných tímov 

a  projektov vo výskumných oblastiach podľa vlastného výberu 

Alokácia výzvy 51.25 mil. € 

Indikatívne rozdelenie alokácie: 

R2 - 28.17 mil. € 

R3 - 13.56 mil. € 

R4 - 9.52 mil. € 

 

Vyhlasovateľ výzvy môže rozhodnúť o inom rozdelení alokácie v závislosti od 
počtu a typu prijatých žiadostí. 

Typ výzvy  1 uzatvorená výzva vyhlásená v Q1/2023 

Forma podpory  Grant 

Oprávnení 

žiadatelia 

Právnické osoby zo všetkých sektorov výskumu a vývoja podľa § 7 zákona č. 

172/2005 Z. z.: 

a) štátny sektor,  

b) sektor verejných výskumných inštitúcií,  
c) sektor vysokých škôl,  
d) neziskový sektor,  

e) podnikateľský sektor 

Inštitúcie v sektore d) a e) len za podmienky, že vykonávajú základný alebo 

aplikovaný výskum. 

Oprávnené aktivity Základný a aplikovaný výskum 

Oprávnené výdavky Personálne výdavky, náklady na výskum, cestovné náklady, nepriame 
výdavky organizácie 

Pravidlá štátnej 
pomoci 

Schéma štátnej pomoci – relevantné v závislosti od typu žiadateľov 

Minimálna a 

maximálna výška 
grantov 

R2 - max. 207 000 € 

R3 – max. 277 000 € 

R4 – max. 384 000 € 

Maximálna 

intenzita pomoci 

Do 100 % (v závislosti od žiadateľov) 

Časová oprávnenosť 

realizácie projektu 

Max. 3 roky a najneskôr do Q2/2026 

 


