
Registračné číslo: Req-00163-0003 HOD OTENIE ŽiADOSTI O STIMULY PRE VÝSKUM A vÝVOJ
Evidenčné číslo:

ODBORNÝ POSUDOK ŽIADOSTI O STIMULY NA VÝSK M A vÝVOJ
podľa § 7 ods. l zákona Č. 185/2009 Z. z.

odborníka so znalosťou podnikateľského prostredia Slovenskej republiky a Európskej únie
podľa § 2 ods. 3 Výnosu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Č. CD-2009-23752/12736-1:11 v znení výnosu z 5. 3. 2015 Č. 2015-7174/11543:7-15AA
PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE

Názov a adresa žiadatel'a: Evidenčné číslo:
Názov žiadosti/projektu:

Posudzova tel':

Priezvisko: Pracovisko:
Meno:
Tituly:
Číslo telefónu: Email: I Fax:
Odborná špecializácia posudzovateľa: Popíšte prosím Váš profesionálny vzťah k zodpovednému riešiteľovi:

Záverečné posúdenie žiadosti: Vytvorenie nového pracoviska

Kritérium Body Odpoveď
l. Splnenie podmienok podl'a § 4 ods. 1 písm. a) a 2 zákona Č. 185/2009 Z. z.
2. Splnenie podmienok podľa § 4 ods. 4 až 7 zákona Č. 185/2009 Z. z.
3. Splnenie podmienok podl'a § 6 ods. 3 zákona Č. 185/2009 Z. z.
Celkový počet bodov / Súhrnné vyznenie odpovedí

Evidenčné číslo:
2015-10962/19795-15AA

ázov žiadosti/projektu:
výstup technologických uzlov CNC strojov na delenie materiálov energolúčovými technológiami

Posudzovateľ:

Pracovisko:~----------------~

Záverečné posúdenie žiadosti: Rozšírenie existujúceho pracoviska

Kritérium Body Odpoveď
l. Splnenie podmienok podl'a § 4 ods. 1 písm. b) a 3 zákona Č. 18512009 Z. z. 80
2. Splnenie podmienok podľa § 4 ods. 4 až 7 zákona Č. 18512009 Z. z. áno
3. Splnenie podmienok podľa § 6 ods. 3 zákona Č. 18512009 Z. z. áno
Celkový počet bodov / Súhrnné vyznenie odpovedí 30 áno

Všetky strany prosíme vytlačiť, na záver podpísať a poslať na adresu Ministerstva šlijlJstva, vedy, v~s~umu a športu Slovenskej
republiky, Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu, Stromová 1,813 30 Bratislava s označením STIMULY - evidenčné číslo-
NEOTVÁRAŤ.
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Registračné číslo: Req-00163-0003 HODNOTENIE ŽIADOSTI O STIMULY PRE VÝSKUM A vÝVOJ
Evidenčné číslo:

Vytvorenie nového pracoviska na výskum a vývoj *

Predpoklady žiadatel'a o stimuly pôsobiť v podnikatel'skom prostredí na vytvorenie nového pracoviska na výskum a vývoj

Kategória posudzovania ~aximálny Bodové
Špecifikácia posudzujúcich kritérií počet posúdenie

bodov

Splnenie podmienok podl'a §4 ods. l písm. a) a 2 zákona Č. 185/2009 Z. z. 100

Garancia žiadateľa vytvoriť nové pracovisko 0-20

udržať nové pracovisko aspoň 5 rokov po skončení poberania stimulov 0-30

Garancia žiadateľa uhrádzať zo svojich obstaranie budova pozemkov 0-10
vlastných prostriedkov výdavky na obstaranie novej technickej infraštruktúry výskumu a vývoja, ktorú 0-20

bude využívať na tento účel aj po skončení poskytovania stimulov

zamestnancov výskumu a vývoja, technikov a ďalší pomocný personál, 0-20
ktoré nie sú pokryté zo stimulov

Celkové bodové posúdenie

Splnenie podmienok podl'a §4 ods. 4 až 7 zákona Č. 185/2009 Z. z. Vyjadrenie Odpoveď

Dodržanie maximálnej výšky stimulov podľa §4 odsA zákona Č. 18512009 Z. z. áno / nie

Stanovenie správnej intenzity stimulov podľa §4 odsA zákona Č. 185/2009 Z. z. áno / nie

Dostatočnosť písomného odôvodnenia žiadateľa. že ním predložený projekt podľa § 2 písm. b) až e) zákona áno / nie
Č. 185/2009 Z. z. nebude mať negatívny vplyv na konkurenčné prostredie (čo znamená, že nepôjde hlavne: o
dohodu obmedzujúcu súťaž, zneužívanie dominantného postavenia alebo koncentráciu podľa §4, §8 a §9 zákona
Č. 13612001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona S R Č. 347/1990 Zb. o organizácii
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov)

Celkové posúdenie

."IIf,'

Splnenie podmienok podľa §6 ods. 3 zákona Č. 185/2009 Z. z. Vyjadrenie Odpoveď

Platnosť spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej zmluvy alebo ich úradne overených kópií. áno / nie

Platnosť priložených stanov. áno / nie

Platnosť výpisu z obchodného registra. áno / nie

Negatívny výpis z registra trestov štatutárnych zástupcov žiadateľa nie starší ako tri mesiace. áno / nie

Správnosť a hodnovernosť predloženej dokumentácie: výročných správ alebo individuálnych účtovných závierok áno / nie
alebo konsolidovaných účtovných závierok, akje ich žiadateľ povinný zostavovať podľa osobitného predpisu;
ak sa na žiadateľa vzťahuje povinnosť mať individuálne účtovné závierky overené audítorom (§ 6 ods. 4 zákona
Č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov), žiadateľ o sjimuly prikladá individuálne účtovné
závier~~ené audítorom, a to za tri posledné po sebe nasledujúce kalendárne roky alebo hospodárske roky (§
1~ zák 'c. ~3112002 Z. z. v znení neskorších predp-isov), alebo za posledný kalendárny rok alebo hospodársky
rok, ak podniká kratšie ako tri kalendárne roky alebo hospodárske roky (§ 3 ods. 3 a 4 zákona Č. 43112002 Z. z)

Dôveryhodnosť záväzného vyhlásenia o úplnosti a správnosti údajov uvedených v žiadosti o stimuly. áno / nie

Platnosť dokladu vydaného príslušným orgánom, ktorý preukazuje, že žiadateľ o stimuly nie je v konkurze, áno / nie
likvidácii, v súdom určenej správe alebo v inom obdobnom konaní a nie je daňovým dlžníkom.

Platnosť dokladu vydaného príslušným orgánom, ktorý preukazuje, že žiadateľ o stimuly nemá nedoplatky na áno / nie
odvodoch poistného na zdravotnom poistení a sociálnom poistení, príspevkoch na starobnom dôchodkovom
sporení.

Reálnosť záväzného vyhlásenia, že najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia o schválení áno / nie
poskytnutia stimulov žiadateľ o stimuly vytvorí nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja.

Dôveryhodnosť potvrdenia, že žiadateľ o stimuly neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania áno / nie
podľa osobitného predpisu (zákon Č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona Č. 125/2006 Z. z.).

Dôveryhodnosť potvrdenia, že žiadateľ o stimuly má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom (§ 8a áno / nie
ods. 4 a 5 zákona Č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona Č. 383/2008 Z. z.)

Celkové posúdenie

I Slovné vyjadrenie k posúdeniu (max. 10 viet):
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Registračné číslo: Req-OO163-0003 HODNOTE LE ŽiADOSTI O STIMULY PRE VYSKUM A VYVOJ
Evidenčné číslo:

Dátum:

Meno posudzovateľa: Podpis posudzovateľa:
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Registračné číslo: Req-00163-0003 HODNOTENIE ŽIADOSTI O STIMULY PRE VÝSKUM A vÝVOJ
Evidenčné číslo:

Rozšírenie existujúceho pracoviska na výskum a vývoj *

Predpoklady žiadatel'a o stimuly pôsobiť v podnikatel'skom prostredí na rozšírenie existujúceho pracoviska na výskum a
vývoj

Kategória posudzovania Maximálny Bodové
Špecifikácia posudzujúcich kritérií počet posúdenie

bodov

Splnenie podmienok podl'a §4 ods. 1 písm. I?) a 3 zákona Č. 185/2009 Z. z. 100

Garancia žiadateľa rozšíriť existujúce pracovisko 0-20 20

udržať rozšírené pracovisko aspoň 5 rokov po skončení poberania 0-20 20
stimulov

Garancia žiadateľa, aby najmenej 5 rokov po skončení poberania stimulov neznížil výšku ročných výdavkov na O - lO 10
výskum a vývoj, ktorú vynakladal z vlastných prostriedkov pred poskytnutím stimulov

Garancia žiadateľa uhrádzať zo svoj ich obstaranie budova pozemkov, ktoré doteraz neboli v jeho majetku O - lO
vlastných prostriedkov výdavky na obstaranie novej technickej infraštruktúry výskumu a vývoja O - lO lO

zamestnanie nových zamestnancov výskumu a vývoja, technikov a 0- 10 10
ďalšieho pomocného personálu

zamestnancov výskumu a vývoja, technikov a ďalší pomocný personál, 0-20 10
ktoré nie sú pokryté zo stimulov

Celkové bodové posúdenie 80

Splnenie podmienok podl'a §4 ods. 4 až 7 zákona Č. 185/2009 Z. z. Vyjadrenie Odpoveď

Dodržanie maximálnej výšky stimulov podľa §4 ods.4 zákona Č. 185/2009 Z. z. áno / nie áno

Stanovenie správnej intenzity stimulov podľa §4 ods.4 zákona Č. 185/2009 Z. z. áno / nie áno

Dostatočnosť písomného odôvodnenia žiadateľa, že ním predložený projekt podľa § 2 písm. b) až e) zákona áno / nie áno
Č. 185/2009 Z. z. nebude mať negatívny vplyv na konkurenčné prostredie (čo znamená, že nepôjde hlavne: o
dohodu obmedzujúcu súťaž, zneužívanie dominantného postavenia alebo koncentráciu podľa §4, §8 a §9 zákona
Č. 13612001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona SNR Č. 347/1990 Zb. o organizácii
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov)

Celkové posúdenie áno

Splnenie podmienok podl'a §6 ods. 3 zákona Č. 185/2009 Z. z. Vyjadrenie Odpoveď

Platnosť spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej zmluvy alebo ich úradne overených kópií. áno / nie áno

Platnosť priložených stanov. áno / nie

Platnosť výpisu z obchodného registra. áno / nie áno

Negatívny výpis z registra trestov štatutárnych zástupcov žiadateľa nie starší ako tri mesiace. áno / nie áno

Správnosť a hodnovernosť predloženej dokumentácie: výročných správ alebo individuálnych účtovných závierok áno / nie áno
alebo konsolidovaných účtovných závierok, akje ich žiadate!' povinný zostavovať podľa osobitného predpisu;
ak sa na žiadateľa vzťahuje povinnosť mať individuálne účtovné závierky overené audítorom (§ 6 ods. 4 zákona
Č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov), žiadateľ o stimuly prikladá individuálne účtovné
závierky overené audítorom, a to za tri posledné po sebe nasledujúce kalendárne roky alebo hospodárske roky (§
19 zákona Č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov). alebo za posledný kalendárny rok alebo hospodársky
rok, ak podniká kratšie ako tri kalendárne roky alebo hospodárske roky (§ 3 ods. 3 a 4 zákona Č. 431/2002 Z. z)

Dôveryhodnosť záväzného vyhlásenia o úplnosti a správnosti údajov uvedených v žiadosti o stimuly. áno / nie áno

Platnosť dokladu vydaného príslušným orgánom, ktorý preukazuje, že žiadate!' o stimuly nie je v konkurze, áno / nie áno
likvidácii, v súdom určenej správe alebo v inom obdobnom konaní a nie je daňovým dlžníkom.

Platnosť dokladu vydaného príslušným orgánom, ktorý preukazuje, že žiadateľ o stimuly nemá nedoplatky na áno / nie áno
odvodoch poistného na zdravotnom poistení a sociálnom poistení, príspevkoch na starobnom dôchodkovom
sporení.

Reálnosť záväzného vyhlásenia, že najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia o schválení áno / nie áno
poskytnutia stimulov žiadate!' o stimuly vytvorí nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja.

Dôveryhodnosť potvrdenia, že žiadateľ o stimuly neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania áno / nie áno
podľa osobitného predpisu (zákon Č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona Č. 125/2006 Z. z.).
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Registračné číslo: Req-OOI63-0003 HODNOTENIE ŽIADOSTI O STIMULY PRE VÝSKUM A vÝVOJ
Evidenčné číslo:

Dôveryhodnosť potvrdenia, že žiadate!' o stimuly má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom (§ 8a áno / nie áno
ods. 4 a 5 zákona Č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona Č. 38312008 Z. z.)

Celkové posúdenie áno

Slovné vyjadrenie k posúdeniu (max. 10 viet):

ôsobí na svetovom trhu, má informácie o jeho požiadavkách v oblasti výskumu a vývoja. Prevažná časť jej produkcie je zameraná na
urops e trhy a jej obrat mal v ostatných troch rokoch stúpajúci trend. Vyrába samostatné CNC stroje na delenie materiálov energolúčovými

technológiami. Dostáva však požiadavky na dodávky deliacich komplexov, v ktorých treba riešiť aj problematiku automatického podávania
polotovaru do deliacej zóny a odsun hotových produktov z tejto zóny, čiže ide o automatické pracoviská, navrhnuté tak, aby umožňovali stavbu
komplexu v rôznych konfiguráciách.lch súčasťou je riadiaci systém, vybavený softvérom a umožňujúci prepájať proces výroby s informačným
s stémom odniku.

dokumentovala zložitosť výskumu a vývoja, do ~triedky, s ktorým] v roie
o ernizácii svojej výrobnej základne, ktoráje lokalizovaná Spolupracuje so

S inými podnikateľskými subjektmi nespolupracuje.
Hodnotený projekt je seriózne doložený, žiadatelia poskytli všetky požadované potvrdenia a vyhlásenia. 'Vyvíjané technológie nemajú vplyv na
životné prostredie a splňajú európske normy z hľadiska jeho ochrany. Projekt doporučujem prijať.

Dátum:

Meno posudzovatel'a Podpis posudzovatel'a:
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Registračné číslo: Req-OOI63-0003 HOD OTENIE ŽiADOSTI O STIMULY PRE VÝSKUM A vÝVOJ
Evidenčné číslo:

ODBORNÝ POSUDOK ŽIADOSTI O STIMULY NA VÝSKUM A vÝVOJ
podľa § 7 ods. 1 zákona č. 185/2009 Z. z.

odborníka so všeobecným prehľadom o výsledkoch výskumu a vývoja
dosiahnutých v jednotlivých odboroch skupín odborov vedy a techniky

podľa § 2 ods. 2 Výnosu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
č. CD-2009-23752/12736-1:11 v znení výnosu z 5.3.2015 Č. 2015-7174/11543:7-15AA

VŠEOBECNÝ PREHĽAD

azov ziadosti/projektu:
Výskum technologických uzlov CNC strojov na delenie materiálov energolúčovými technológiami

Evidenčné číslo:
Req-OO 163-0003

Posudzovateľ:

Záverečné posúdenie žiadosti:

Kritérium Body Odpoveď
l. Splnenie podmienok podl'a § 4 ods. 6 zákona Č. 18512009 Z. z.
2. Splnenie podmienok podl'a § 6 ods. 2 písm. f), g) a h) zákona Č. 185/2009 Z. z. 98

Celkový počet bodov 1Súhrnné vyznenie odpovedí 98 áno

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 - evidenčné číslo-
NEOTVÁRAŤ.
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Registračné číslo: Req-OOI63-0003 HODNOTENIE ŽIADOSTI O STIMULY PRE VÝSKUM A vÝVOJ
Evidenčné číslo:

Predpoklady žiadateľa o stimuly uchádzať sa o stimuly pre výskum a vývoj v relácii výsledkov výskumu a vývoja
dosiahnutých v jednotlivých odboroch skupín odborov vedy a techniky

Kategória posudzovania Vyjadrenie Odpoveď
Špecifikácia posudzujúcich kritérií

Splnenie podmienok podl'a § 4 ods. 6 zákona Č. 185/2009 Z. z.

Miera zhody vyhlásenia žiadatel'a o stimuly, že áno / nie áno
- k existujúcim výsledkom výskumu a vývoja v oblasti pre neho potrebnej nemá prístup. a preto musí sám vykonať
výskum a vývoj v tejto oblasti alebo
- výsledky výskumu a vývoja v oblasti pre neho potrebnej neexistujú alebo sú špecifické, a preto musí sám
vykonať výskum a vývoj v tejto oblasti s objektívnou skutočnosťou.

Miera zhody vyhlásenia žiadatel'a o stimuly o riziku a zložitosti výskumu a vývoja v oblasti pre neho potrebnej áno / nie áno
s objektívnou skutočnosťou a tým objektívnosť potreby poskytnutia dotácie podl'a § 3 ods. I písm. a) zákona č.
185/2009 Z. z.

Miera zhody vyhlásenia žiadatel'a o stimuly, že bude / nebude spolupracovať s ďalšími podnikateľmi. A ak bude.» áno / nie áno
potom miera zhody jeho vyhlásenia o počte podnikatel'ov, s ktorými spolupracuje na projekte výskumu a vývoja, s
objektívnou skutočnosťou.

Celkové posúdenie , c

Kategória posudzovania Maximálny Bodové
Špecifikácia posudzujúcich kritérií počet posúdenie

bodov

Splnenie podmienok podl'a § 6 ods. 2 písm. 1), g) a h) zákona Č. 18512009 Z. z. 100

Garancia plánovanej výšky vlastných prostriedkov určených na obstaranie pozemkov alebo obstaranie budova 0-20 20
dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku pre účely podl'a § 4 ods. I písm. a) alebo
písm. b) počas doby poskytovania stimulov v členení na jednotlivé roky a účel použitia.

Garancia plánovanej výšky vlastných prostriedkov určených na obstaranie pozemkov alebo obstaranie budova 0-20 20
dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku pre účely podľa § 4 ods. I písm. a) alebo
písm. b) päť rokov po skončení poskytovania stimulov v členení najednotlivé roky a účel použitia.

Miera zhody informácie o počiatočnom stave zamestnancov výskumu a vývoja a plánovanom konečnom stave 0-15 15
zamestnancov výskumu a vývoja podľa § 4 ods. I písm. a) alebo písm. b) a požiadavkách na ich odbornú
kvalifikáciu počas doby poskytovania stimulov v členení na jednotlivé roky s objektívnou skutočnosťou.

Miera zhody informácie o počiatočnom stave zamestnancov výskumu a vývoja a plánovanom konečnom 0-15 15
stave zamestnancov výskumu a vývoja podľa § 4 ods. I písm. a) alebo písm. b) a požiadavkách na ich
odbornú kvalifikáciu päť rokov po skončení poskytovania stimulov v členení na jednotlivé roky s objektívnou
skutočnosťou.

Garancia plánovanej výšky vlastných prostriedkov určených na zabezpečenie zamestnancov výskumu a vývoja a 0-15 14
dostatočnosť predpokladanej priemernej výšky mzdy z týchto prostriedkov pre zamestnanca výskumu a vývoja
pred zdanením vrátane odvodov poistného na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie pre účely podľa § 4 ods. I písm. a) alebo písm. b) počas doby poskytovania stimulov v
členení na jednotlivé roky a účel použitia.

Garancia plánovanej výšky vlastných prostriedkov určených na zabezpečenie zamestnancov výskumu a vývoja a 0- 15 14
dostatočnosť predpokladanej priemernej výšky mzdy z týchto prostriedkov pre zamestnanca výskumu a vývoja
pred zdanením vrátane odvodov poistného na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie pre účely podľa § 4 ods. l písm. a) alebo písm. b) päť rokov po skončení poskytovania
stimulov v členení najednotlivé roky a účel použitia.

Celkové bodové posúdenie 98

Slovné vyjadrenie k posúdeniu (max. 10 viet):

Na základe predloženého projektu ajeho príloh je možné konštatovať, že garancie i miery zhody požadovaných informácií sú na požadovanej
úrovni. Konštatujem splnenie podmienok podl'a § 6 ods. 2 písm. f), g) a h) zákona Č. 18512009 Z. z., aj splnenie podmienok podľa § 4 ods. 6
zákona Č. 18512009 Z. z. a teda odporúčam projekt financovať.

Dátum: 12.06.2015
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Registračné čislo: Req-OOI63-0003 HOD OTENIE ŽIADOSTI O STIMULY PRE VÝSKUM A vÝVOJ
Evidenčné číslo:

Meno posudzovatel Podpis posudzovatel'a:
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Registračné číslo: Req-OOI63-0003 HODNOTENIE ŽiADOSTI O STIMULY PRE VÝSKUM A vÝVOJ
Evidenčné číslo:

HODNOTENlE PROJEKTU PRIEMYSELNÉHO VÝSKUMU
ALEBO EXPERIMENTÁLNEHO VÝVOJA ZO ŽIADOSTI O STIMULY

NA VÝSKUM A VÝVOJ podl'a § 7 ods. 3 zákona Č. 185/2009 Z. z.
hodnotitel'om

podl'a § 2 ods. 4 Výnosu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Č. CD-2009-23752/12736-1:11 v znení výnosu zS. 3. 2015 Č. 2015-7174111543:7-15AA

PRIEMYSELNÝ VÝSKUM ALEBO EXPERIMENTÁLNY VÝVOJ

Evidenčn~e číslo:
Req-OO163-0003

azov zla osn projektu:
Výskum technologických uzlov CNC strojov na delenie materiálov energo-Iúčovými technológiami
Relevantnosť projektu k iným projektom žiadosti:
Nadväzuje na projekt MŠ SR - 3810- 1104/20

Hodnotítel':

Fax:
I 'l' •• . • I •• I I ••••

-----------
itel'ovi:

Záverečné hodnotenie projektu

Maximálny počet bodov 100
Kritérium Body
l. Relevantnosť projektu 20
2. Očakávané prínosy projektu 40
3. Žiadateľ, predkladateľ projektu 25
4. Primeranosť finančných nákladov projektu 15
Celkový počet bodov 100

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 - evidenčné číslo-
NEOTVÁRAŤ.
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Registračné číslo: Req-OOI63-0003 HODNOTENIE ŽiADOSTI O STIMULY PRE VYSKUM A VYVOJ
Evidenčné číslo:

Kópia tejto časti odborného posudku môže byť zaslaná navrhovateľovi projektu

1. Relevantnosť projektu

Kritéria pre posúdenie Rozsah Body
bodového
hodnotenia

Do akej miery je návrh zamerania projektu v súlade s doterajším predmetom podnikania (činnosťami) a s druhom
podnikateľskej činnosti žiadateľa o stimuly pre výskum a vývoj (podľa bodu 3. Prílohy k zákonu Č. 185/2009 Z.
z.)?
Do akej miery prispejú výsledky projektu k predpokladanému vývoju (nárastu) novej výroby (služieb) po zriadení
nového alebo rozšírení existujúceho pracoviska pre vykonávanie výskumu a vývoja z hľadiska objemu a kvality,
roku dosiahnutia plánovaného objemu výroby (služieb) v členení na plnenie do Slovenskej republiky ana vývoz
(podľa bodu 4. Prílohy k zákonu Č. 185/2009 Z. z.)? 0-20 20
Do akej miery sú navrhované ciele projektu v súlade s marketingovým prieskumom relevantného trhu a ich
realizácia prinesie žiadateľovi o stimuly špecifické výhody v porovnaní s konkurenciou, ktoré následne zabezpečia
realizáciu dosiahnutých výsledkov projektu na vybranom trhu?
Do akej miery je v projekte zabezpečená technická a ekonomická komplexnosť riešenia?
Zvýši sa významným spôsobom konkurencieschopnosť žiadateľa o stimuly po realizácii projektu a zabezpečí sa
jeho ďalší rozvoj?

Slovné zdôvodnenie
Zameranie projektu je plne v súlade s doterajším predmetom podnikania žiadateľa. V súčasnosti žiadateľ vyrába a exportuje 95% svojej
produkcie v danej oblasti do 50 krajín. Doposiaľ bolo dodaných 1900 CNC systémov delenía materiálov energo-lúčovými technológiami. V
projekte sa predpokladá rozšírenie existujúceho pracoviska výskumu a vývoja od 1.7.2016 so zvýšením technickej úrovne, kvality a kvantity
produkcie.
Súčasné systémy predstavujú špičkovú kvalitu v svetovom merítku. Ďalší výskum a vývoj systémov je potrebný na udržanie pozície žiadateľa

~a svetovom trhu.
Riešenie úloh projektu je komplexné v celom potrebnom rozsahu úloh v danej oblasti technológií.
Žiadateľ dodáva jedny z najvyspelejších CNC systémov na delenie materiálov energo-Iúčovýrni technológiami na svete. Pokračovanie riešenia
úloh, ktoré vznikli na základe poznatkov z aplikácií súčasných systémov a trendov v danej oblasti (ktoré určuje aj žiadateľ) je predpoklad
udržania kvality systémov na špičkovej úrovni v medzinárodnom porovnaní.

Silné stránky
Vysoká technická úroveň systémov dosiahnutá na základe vlastných výskumných a vývojových aktivít.
Vynikajúca kvalita systémov žiadateľa.
Stabilné technické i ekonomické výsledky.
Prihlášky patentov na chránen ie originálnych riešení.

Slabé stránky
Nenašiel som.

Iný komentár
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Registračné čislo: Req-OOI63-0003 HODNOTE IE ŽIADOSTI O STIMULY PRE VÝSKUM A vÝVOJ
Evidenčné číslo:

Kópia tejto časti odborného posudku môže byť zaslaná navrhovatel'ovi projektu

2. Očakávané prínosy projektu

Kritéria pre posúdenie Rozsah Body
bodového
hodnotenia

Akáje miera významu predpokladaných výsledkov projektu (Je predmet výstupu projektu významný len pre
rozvoj výroby (služieb) samotného žiadateľa o stimuly alebo aj pre rozvoj výskumu a vývoja všeobecne)?
Obsahujú očakávané výstupy a prínosy projektu v dostatočnej miere merateľné ukazovatele?
Akú úroveň (stupeň zmeny pred a po realizácii projektu) dosahujú príslušné merateľné ukazovatele? (napr.
materiálová a energetická náročnosť; nárast počtu patentov, vynálezov a úžitkových vzorov; nárast počtu
modelov, prototypov, nových výrobkov, softvérových produktov; nárast počtu nových a overených technológií,
poloprevádzkových liniek; zvýšenie objemu využívania obnoviteľných zdrojov apod.)

0-40 40
Akáje miera očakávaných ekonomických prínosov projektu (napr. dosahovan á pridaná hodnota, zvýšenie
celkového obratu, zlepšenie hospodárskeho výsledku, podpora exportu a pod.)?
Do akej miery budú výsledky projektu využiteľné v praxi (z pohľadu žiadateľa o stimuly, v rámci regiónu, v rámci
Slovenska, v zahraničí, pre export)?
Aká je miera prínosov výsledkov projektu pre rozvoj žiadateľa o stimuly (rozvoj jeho výroby (služieb); pre
národohospodársky a celospoločenský rozvoj; pre naplnenie prioritných smerov výskumu a vývoja (sú uvedené v
RIS3 - SK); pre ochranu životného prostredia; pre riešenie problémov zlyhávania trhu?

Slovné zdôvodnenie
Výsledky projektu sa významne prejavia v technickej úrovni, kvalite i kvantite produkcie. To má dopad na export, ale i na výrazné
rozšírenie možností domácich užívateľov CNC systémov s dopadom na kvalitu i kvantitu ich produkcie, ich export ... Ďalším významným
celospoločenským prínosom bude prehÍbenie spolupráce so Slovenskou technickou univerzitou.
Z hľadiska celospoločenského bude významným prínosom rast zamestnanosti v oblasti výroby, ale aj v oblasti výskumu. V oblasti výskumu sa
uvádza nárast 5 pracovníkov. V oblasti výroby sa počíta s nárastom 30 výrobných pracovníkov do roku 2018. V projekte sa predpokladá nárast
výroby do roku 2018 v porovnaní s rokom 2014 o 33,3%.
Výsledky projektu sú žiadané a sú plne využiteľné v praxi na Slovensku a hlavne, pri zachovaní súčasného rozdelenia uplatenia produkcie, v
zvýšení exportu a spolupráce so zahraničím.
Projekt je zameraný na ciele, ktoré sú stanovené vo výzve na podávanie žiadostí o stimuly.

Silné stránky
Trvalé zvyšovanie technickej úrovne výrobkov v súlade aj so širšími trendmi v technike, zvyšovanie automatizácie a informatického
zabezpečenia.
Implementácia systémov, ktoré vedú k novým riešeniam organizácie výroby v oblasti spracovania materiálov.
Rozvíjanie inteligentných a komplexných systémov riadenia strojov a technológií.

Slabé stránky
Nenašiel som.

Iný komentár
Hlavným prínosom projektu je výskum nových uzlov CNC strojov na delenie materiálov umožňujúcich stavbu plne automatizovaných
komplexov. Z národohospodárskeho hľadiska bude najvýznamnejším prínosom rast exportu zložitých vysoko sofistikovaných produktov, ktoré
sú plne vyvinuté a vyrobené na Slovensku.
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Registračné číslo: Req-OO163-0003 HODNOTENIE ŽiADOSTI O STIMULY PRE VÝSKUM A vÝVOJ
Evidenčné číslo:

Kópia tejto časti odborného posudku môže byť zaslaná navrhovateľovi projektu

3. Žiadatel', predkladatel' projektu

Kritéria pre posúdenie Rozsah Body
bodového
hodnotenia

Do akej miery sú žiadatel' o stimuly a spoluriešitel'ská organizácia participujúca na projekte profesionálne
kompetentní pre riešenie projektu?
Aké sú odborné predpoklady zodpovedného riešitel'a projektu?
Akáje kvalita personálneho zabezpečenia riešite!'ského kolektívu?
Dosahuje žiadatel' o stimuly stabilné hospodárske výsledky? V prípade začínajúcich podnikov, je predložený
finančný plán ako súčasť podnikate!'ského plánu. reálny a presvedčujúci? 0-25 25
Má žiadate!' o stimuly primerané a stabilné prevádzkové priestory? Má vhodné a stabilné priestory pre realizáciu
projektu? Do akej miery je celková súčasná infraštruktúra žiadatel'a o stimuly zárukou kvalitného riešenia
projektu? Je schopný na požadovanej úrovni zabezpečiť riešenie projektu po stránke materiálovej a technickej
počas celej doby trvania projektu?
Má žiadatel' o stimuly dokladované stabilné a dostatočné finančné zdroje potrebné pre spolufinancovanie projektu
a na zavedenie dosiahnutých výsledkov do výrobnej praxe alebo do služieb?

Slovné zdôvodnenie
Žiadate!' o stimuly a spoluriešite!'ská or
Riešitel'ský kolektív je tvorený
Zodpovedný riešitel' má potrebnú kvali 1 aciu, o o e s usenos 1 S ve ec ou, vys mnou a vyvoj s
vedením výskumných kolektívov. Úspešne riešil projekty APVT, APVV, VTP, za ostatných 5 rokov má odborné publikácie, má 2 prihlášky
patentov, riešil viaceré úlohy z danej oblasti s priamou aplikáciou v praxi.
Žiadatel' dosahuje stabilné hospodárske výsledky, ktoré sú dané potrebou takýchto systémov v praxi, vysokou technickou úrovňou vyrábaných
systémovaz toho vyplývajúceho 95% exportu produkcie výrobkov.
Žiadate)' má vlastné prevádzkové priestory pre výskum a vývoj ako aj priestory na realizáciu výsledkov riešenia projektu. Vzhľadom na
úspešnosť súčasného výskum, vývoja a výroby je predpoklad, že je schopný na požadovanej úrovni zabezpečiť riešenie projektu po materiálnej
a technickej stránke počas celej doby riešenia projektu.
Žiadatel' uvádza stabilné a dostatočné finančné zdroje na spolufinancovanie projektu a na zavedenie dosiahnutých výsledkov do praxe.

Silné stránky
Vysoko kvalitný, skúsený kolektív riešite!'ov so schopnosťou teoretického riešenia, experimentálneho overenia a praktickej realizácie.
Prepojenie "podnikového" a "univerzitného" výskumu.
Existencia vlastných prevádzkových priestorov na výskum, vývoj a výrobu.

Slabé stránky
Nenašiel som.

Iný komentár
Žiadate l' o stimuly podľa mojich znalostí reprezentuje vo svete špičkové pracovisko v oblasti CNC strojov s energo-lúčovými technológiami
na delenie materiálov. Kvalitou riešenia strojných, elektronických a riadiacich častí ako aj informatickým zabezpečením strojov a celých
technológií prispieva k určeniu trendov v tejto oblasti vo svete.
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Registračné číslo: Req-OOI63-0003 HODNOTENIE ŽIADOSTI O STIMULY PRE VÝSKUM A vÝVOJ
Evidenčné číslo:

Kópia tejto časti odborného posudku môže byť zaslaná navrhovateľovi projektu

4. Primeranosť finančných nákladov projektu

Kritéria pre posúdenie Rozsah Body
bodového
hodnotenia

Do akej miery sú navrhované finančné požiadavky (na materiál mzdy, cestovné výdavky, ...) dostatočné /
nedostatočné pre úspešné vyriešenie projektu?
Do akej miery sú celkové náklady na riešenie projektu adekvátne vzhľadom na zameranie projektu sa na O - 15 15
navrhovaný harmonogram?
Zohľadňujú celkové náklady na riešenie projektu plánovaný podiel vlastných zdrojov žiadateľa adekvátny k
jednotlivým aktivitám v rámci projektu? Ak nie, definujte Váš návrh rozdelenia.

Slovné zdôvodnenie
Navrhované finančné prostriedky by mohli byť dostatočné na dosiahnutie cieľov projektu.
Navrhované náklady na riešenie sú v súlade s výzvou MŠ SR.
Celkový podiel vlastných prostriedkov z celkových oprávnených nákladov je 45.45%.

Silné stránky
Overená efektívnosť financovania doposiaľ riešených úloh.
Overené kvalitné splnenie cieľov predchádzajúcich riešených úloh.

Slabé stránky
Nenašiel som.

Iný komentár
Projekt pokladám za vynikajúci s vysokým predpokladom splnenia cieľov.

Dátum: Meno posudzovateľ

Podpis posudzovateľa:
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Registračné číslo: Req-OOI63-0003 HODNOTE IE ŽiADOSTI O STIMULY PRE VYSKUM A VYVOJ
Evidenčné číslo:

HODNOTENIE PROJEKTU PRIEMYSELNÉHO VÝSKUM1J
ALEBO EXPERIMENTÁLNEHO VÝVOJA ZO ŽIADOSTI O STIMULY

NA VÝSKUM A vÝVOJ podl'a § 7 ods. 3 zákona Č. 185/2009 Z. z.
hodnotitel'om

podl'a § 2 ods. 4 Výnosu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Č. CD-2009-237s2/12736-1:11 v znení výnosu z 5. 3. 2015 č. 201s-7174/11s43:7-1sAA

PRIEMYSELNÝ VÝSKUM ALEBO EXPERIMENTÁLNY vÝVOJ

Názov žiadosti/projektu:
Výzkum technologických uzlov CNC strojov na delenie materiálov energo-lúčovýrni technologiami

Evidenčné číslo:
Reg-OO163-003

Relevantnosť projektu k iným projektom žiadosti:
N/A

Hodnotiteľ:

Záverečné hodnotenie projektu

Maximálny počet bodov 100
Kritérium Body
1. Relevantnosť projektu 20
2. Očakávané prínosy projektu 40
3. Žiadateľ, predkladatel' projektu 25
4. Primeranosť finančných nákladov projektu 15
Celkový počet bodov 100

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 - evidenčné číslo -

EOTVÁRAŤ.
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Registračné číslo: Req-OOI63-0003 HODNOTENIE ŽIADOSTI O STIMULY PRE VÝSKUM A vÝVOJ
Evidenčné číslo:

Kópia tejto časti odborného posudku môže byť zaslaná navrhovateľovi projektu

1. Relevantnosť projektu

Kritéria pre posúdenie Rozsah Body
bodového
hodnotenia

Do akej miery je návrh zamerania projektu v súlade s doterajším predmetom podnikania (činnosťami) a s druhom
podnikateľskej činnosti žiadateľa o stimuly pre výskum a vývoj (podľa bodu 3. Prílohy k zákonu Č. 18512009 Z.
z.)?
Do akej miery prispejú výsledky projektu k predpokladanému vývoju (nárastu) novej výroby (služieb) po zriadení
nového alebo rozšírení existujúceho pracoviska pre vykonávanie výskumu a vývoja z hľadiska objemu a kvality,
roku dosiahnutia plánovaného objemu výroby (služieb) v členení na plnenie do Slovenskej republiky ana vývoz
(podľa bodu 4. Prílohy k zákonu Č. 185/2009 Z. z.)? 0-20 20
Do akej miery sú navrhované ciele projektu v súlade s marketingovým prieskumom relevantného trhu a ich
realizácia prinesie žiadateľovi o stimuly špecifické výhody v porovnaní s konkurenciou, ktoré následne zabezpečia
realizáciu dosiahnutých výsledkov projektu na vybranom trhu?
Do akej miery je v projekte zabezpečená technická a ekonomická komplexnosť riešenia?
Zvýši sa významným spôsobom konkurencieschopnosť žiadateľa o stimuly po realizácii projektu a zabezpečí sa
jeho ďalší rozvoj?

Slovné zdôvodnenie
Rozsah bodového hodnocení navrhuji plný počet bodu, protože nový projekt navazuje na pi'edešlé projekty a ve svém rozsahu využívá všech
dosud známých a používaných metod k zvýšení produktivity a konkurence schopnosti navrhovaných zaŕfzeni.
Ve svete vzrustá:poptávka po komplexních zai'ízef\Ích. Globalizovaný svet, kde matei'ská firma zakládá kdekoliv ve svete dcei'inou firmu.
Tyto materské firmy požadují zaŕízeni, které umožni kompletní výrobu, včetnč automatické manipulšce. Toto je bežná dnešní praxe. Firmy
dá le požadují také ON-LINE pŕehled o stavu zakázky, plánování, nákup, prodej. Toto umožní napojení strojú na informační systém podniku.
Modulární systém stroju umožní konjiguraci stroju podie požadavkú zákazníka'.!

Modulární systém, pŕímé napojení na Informační systém podniku
Silné stránky

V současné dobe me není znám žádný náznak slabého místa. Pokud se takové místo objeví v prúbčhu ŕeše
jsou schopni problémy operativné ŕešit,

á tým odborníkú, ktei'í
Slabé stránky

Iný komentár
bez
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Registračné číslo: Req-OOI63-0003 HODNOTE IE ŽIADOSTI O STIMULY PRE VÝSKUM A VÝVOJ
Evidenčné číslo:

Kópia tejto časti odborného posudku môže byť zaslaná navrhovateľovi projektu

2. Očakávané prínosy projektu

Kritéria pre posúdenie Rozsah Body
bodového
hodnotenia

Akáje miera významu predpokladaných výsledkov projektu (Je predmet výstupu projektu významný len pre
rozvoj výroby (služieb) samotného žiadatel'a o stimuly alebo aj pre rozvoj výskumu a vývoja všeobecne)?
Obsahujú očakávané výstupy a prínosy projektu v dostatočnej miere meratel'né ukazovatele?
Akú úroveň (stupeň zmeny pred a po realizácii projektu) dosahujú príslušné meratel'né ukazovatele? (napr.
materiálová a energetická náročnosť; nárast počtu patentov, vynálezov a úžitkových vzorov; nárast počtu
modelov, prototypov, nových výrobkov, softvérových produktov; nárast počtu nových a overených technológií,
poloprevádzkových liniek; zvýšenie objemu využívania obnovitel'ných zdrojov a pod.)

0-40 40
Akáje miera očakávaných ekonomických prínosov projektu (napr. dosahovaná pridaná hodnota, zvýšenie
celkového obratu, zlepšenie hospodárskeho výsledku, podpora exportu a pod.)?
Do akej miery budú výsledky projektu využitel'né v praxi (z pohl'adu žiadatel'a o stimuly, v rámci regiónu, v rámci
Slovenska, v zahraničí, pre export)?
Akáje miera prínosov výsledkov projektu pre rozvoj žiadatel'a o stimuly (rozvoj jeho výroby (služieb); pre
národohospodársky a celospoločenský rozvoj; pre naplnenie prioritných smerov výskumu a vývoja (sú uvedené v
RIS3 - SK); pre ochranu životného prostredia; pre riešenie problémov zlyhávania trhu?

Slovné zdôvodnenie
Rozsah bodového hodnocení navrhuji p~u. Míra vý~~.vysoká s ohledem na spoluprá
výzkumný team je složený z pracovník~pracovník~to spolupráce vznikne mnoho realných výstupu, pouzite nyc
jak v praxi, tak i v oblasti školství.
Součástí projektu je i pŕedpokládaný počet prúmyslových vzoru, pŕedpokládaný počet modulu, publikací a aplikací.
Realizací projektu vzniknou stroje nové generace, konkurence schopné v oblasti svetového strojírenství pro 21. Století
Vzhledem k tomu, že stroje budou schopny nasazení kdekoliv ve svete a budou poskytovat potrebné parametry a informace majiteli. Tímto
dojde k zvýšení prodeje a exportu. Stroje budou využívány zejména pri pŕesouvání výrob za nižší cenou. Stroje budou svým charakte rem
schopny pracovat v oblastech s nižší kvalifikací pracovníku. (nebude potreba hodne pracovníkú s vysokou kvaliťikací). Stroje budou schopny
pracovat s minimálním počtern obsluhy.
Stroje budou pracovat v automatickérn cyklu s minimální obsluhou. spíše než obsluha bude provádčn kvalifikovaný doh led nad výrobou.

Silné stránky
Projekt zasahuje i oblast školství a tak dává dobré predpoklady pro rozvoj strojírenských oboru i do budoucna

Slabé stránky
V současné dobe me nejsou známy žádné signály, které by budily predpoklady pro slabá místa projektu.

Iný komentár
bez
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Registračné číslo: Req-OOI63-0003 HODNOTENIE ŽiADOSTI O STIMULY PRE VÝSKUM A vÝVOJ
Evidenčné číslo:

Kópia tejto časti odborného posudku môže byť zaslaná navrhovateľovi projektu

3. Žiadatel', predkladatel' projektu

Kritéria pre posúdenie Rozsah Body
bodového
hodnotenia

Do akej miery sú žiadateľ o stimuly a spoluriešiteľská organizácia participujúca na projekte profesionálne
kompetentní pre riešenie projektu?
Aké sú odborné predpoklady zodpovedného riešiteľa projektu?
Akáje kvalita personálneho zabezpečenia riešiteľského kolektívu?
Dosahuje žiadatel' o stimuly stabilné hospodárske výsledky? V prípade začínajúcich podnikov, je predložený
finančný plán ako súčasť podnikatel'ského plánu. reálny a presvedčujúci? 0-25 25
Má žiadatel' o stimuly primerané a stabilné prevádzkové priestory? Má vhodné a stabilné priestory pre realizáciu
projektu? Do akej miery je celková súčasná infraštruktúra žiadateľa o stimuly zárukou kvalitného riešenia
projektu? Je schopný na požadovanej úrovni zabezpečiť riešenie projektu po stránke materiálovej a technickej
počas celej doby trvania projektu?
Má žiadatel' o stimuly dokladované stabilné a dostatočné finančné zdroje potrebné pre spolufinancovanie projektu
a na zavedenie dosiahnutých výsledkov do výrobnej praxe alebo do služieb?

Slovné zdôvodnenie
Pomer požadavkú na dotace ku vlastním prostŕedkúi otlivých letech od 1,46 do 0,92 cožje s ohledem na vývoj nové generace
str . o ládanému zvýšení exportu, zapojením o projektu, částka pŕimčŕená.

s~ svým týmem pracovníkú je zárukou vysoké kva ity práce. jak teoretické, tak manuální. vstupe~se zvýšila,
str projektu. '," ,
má dostatečné kapacity pro jednotlivé roky ŕešeni, jak s ohledem najednotlívé druhy technologií tak í jej ich kapacít pro

zv ládnutí tohoto projektu.

Silné stránky
Zázemí ve vlastním sídle tak i spolupráce

Slabé stránky
o žádných slabých stránkách tohoto projektu zatím nevím.

bez
Iný komentár
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Registračné číslo: Req-OOI63-0003 HODNOTENIE ŽIADOSTI O STIMULY PRE VÝSKUM A vÝVOJ
Evidenčné číslo:

Kópia tejto časti odborného posudku môže byť zaslaná navrhovateľovi projektu

4. Primeranosť finančných nákladov projektu

Kritéria pre posúdenie Rozsah Body
bodového
hodnotenia

Do akej miery sú navrhované finančné požiadavky (na materiál mzdy. cestovné výdavky ....) dostatočné /
nedostatočné pre úspešné vyriešenie projektu?
Do akej miery sú celkové náklady na riešenie projektu adekvátne vzhľadom na zameranie projektu sa na 0- 15 15navrhovaný harmonogram?
Zohľadňujú celkové náklady na riešenie projektu plánovaný podiel vlastných zdrojov žiadateľa adekvátny k
jednotlivým aktivitám v rámci projektu? Ak nie, definujte Váš návrh rozdelenia.

Slovné zdôvodnenie
V současné dobe je zárukou kvality návrhu projektu který se osvedčil i pri pŕedešlých Stímulech. V pŕedešlých Stimulech byl
harmonogram i finanční prostŕedky navrhovány v rozumných mezích. Není proto dúvod navrhovanému projektu nedúvéŕovat. Bude docházet
ke kontrole jednotlivých etap a Ize, jak časový plán, tak finanční upravil.

Silné stránky
" současné dobe nevím o žádné silné stránce, která by stála o zvýraznčni.

Slabé stránky
Velké riziko je v kurzu $/€. V jednotlivých etapách projektu je treba tento pomer sledovat a v prípade potreby učinit potrebné kroky

Iný komentár
bez

Dátum: Meno posudzovateľa

Podpis posudzovateľa:
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