
Hodnotenie Stimulov pre výskum a vývoj 
Návod pre posudzovateľa žiadosti / hodnotiteľa projektu

1. V prvom kroku sa prosím zaregistrujte na portáli https://www.skcris.sk v časti
Registrácia/reset hesla. V prípade, že ste už zaregistrovaní na našom portáli, 
pristúpte k bodu 2. Môžete postupovať podľa príručky registrácie, ktorá je 
uvedená na hlavnej stránke. Po dokončení registrácie nás prosím kontaktujte 
na adrese skcris.admin@cvtisr.sk, aby sme Vám mohli priradiť špeciálne 
práva pre hodnotiteľa. 
2. Po pridelení práva sa môžete prihlásiť s Vašimi údajmi.

3. Kliknite prosím na odkaz “Hodnotenie”.

https://www.skcris.sk/
mailto:skris.admin@cvtisr.sk


Na obrazovke uvidíte Vám priradené hodnotenia: 

Môžete kliknúť na tlačidlo “Detail” v stĺpci Predmet hodnotenia. 

V prípade, že ste hodnotiteľom projektu, kliknite prosím na tlačidlo “Náhľad 
projektu”. 



V prípade, že ste posudzovateľ podnikateľského prostredia alebo posudzovateľ so 
všeobecným prehľadom o výsledkoch VaV, kliknite prosím na tlačidlo “Náhľad 
žiadosti”. 

Dokumenty poskytnuté žiadateľom si môžete prehliadať v zložke “Dokumenty”. 

Samotnú šablónu odborného posudku si môžete stiahnuť po kliknutí na odkaz 
“Stiahnuť šablónu odborného posudku”. Odborný posudok môžete následne vyplniť a 
uložiť vo Vašom počítači. 

V záverečnom kroku je potrebné posudok nahrať na portál: 

Kliknite na tlačidlo “Dokumenty”. 
Následne zvoľte tlačidlo “Pridať” a vyplňte príslušné polia: 

V časti “Súbor” si vyberte vyplnený odborný posudok uložený na Vašom počítači a 
kliknite na tlačidlo “Pridať dokument”. Nahraný dokument si môžete skontrolovať 
kliknutím na odkaz “Dokumenty” v stĺpci Hodnotenie. 



Pre ukončenie procesu hodnotenia je potrebné hodnotenie odoslať tlačidlom 
“Odoslať hodnotenie”. 

Všetky strany prosíme vytlačiť, na záver podpísať a poslať na adresu Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky, Sekcia vysokých škôl, vedy 
a výskumu, Stromová 1, 813 30 Bratislava s označením STIMULY – registračné 
číslo – NEOTVÁRAŤ.

V prípade otázok alebo komplikácií nás neváhajte kontaktovať. 

Kontakt: 

skcris.admin@cvtisr.sk 
Mgr. Boris Rysuľa, boris.rysula@cvtisr.sk , 02 / 692 53 135
Mgr. Ivana Pifková, ivana.pifkova@cvtisr.sk , 02 / 692 53 135
Ing. Danica Zendulková, danica.zendulkova@cvtisr.sk , 0918 976 304




