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1. Prehľad aktivít Projektu realizovaných Partnerom1:  

A. Zoznam hlavných aktivít realizovaných Partnerom v rámci Projektu 

zoznam hlavných aktivít (HA) realizácia príslušnej HA sa skladá z nasledujúcich aktivít: 

1. Priemyselný výskum 

Identifikácia a analýza jazykov strojového učenia a výber metrík 

Výskum správania sa užívateľa prostredníctvom kombinácie základného 

prístupu formou hyperparametrov a natrénovaného modelu 

Rozšírenie detekcie zmätenia voči dátam získaných od expertného 

používateľa 

2. Experimentálny vývoj 

Vytvorenie produkčnej platformy 

Návrh predikcie zmätenia v reálnom čase 

Implementácia modulu detekcie zmätenia 

Optimalizácia verzie 

B. Zoznam podporných aktivít realizovaných Partnerom v rámci Projektu 

zoznam podporných aktivít (PA) realizácia príslušnej PA sa skladá z nasledujúcich aktivít: 

1. 
Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou – 

Priemyselný výskum 

Nepriame výdavky určené paušálnou sadzbou, ktoré budú využité na 

podporené aktivity súvisiace s realizáciou predkladaného projektu v zmysle 

kategorizácie oprávnených výdavkov. 

2. 
Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou – 

Experimentálny vývoj 

Nepriame výdavky určené paušálnou sadzbou, ktoré budú využité na 

podporené aktivity súvisiace s realizáciou predkladaného projektu v zmysle 

kategorizácie oprávnených výdavkov. 

 

2. Indikatívny harmonogram (časový rámec) Realizácie aktivít Projektu Partnerom 

                                                 
1 Všetky vecné údaje musia nadväzovať na zoznam HA a PA uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP 
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Hlavné aktivity realizované Partnerom v rámci Projektu2 

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu Partnerom:  07/2020 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu Partnerom:  11/2022 

 zoznam hlavných aktivít (HA) 
obdobie realizácie príslušnej HA 

začatie ukončenie 

1.  Priemyselný výskum 07/2020 01/2022 

2.  Experimentálny vývoj 07/2020 11/2022 

Začatie realizácie podporných aktivít Projektu Partnerom:  07/2020 

Ukončenie realizácie podporných aktivít Projektu Partnerom:  11/2022 

 

3. Zoznam merateľných ukazovateľov, vrátane ukazovateľov relevantných k HP, k dosiahnutiu ktorých Partner prispieva Realizáciou hlavných aktivít 

Projektu uvedených v tabuľke v bode 1. tejto prílohy (v nadväznosti na článok 2 ods. 2 Zmluvy o partnerstve) 

 

Partner 

 

Kód Názov ukazovateľa Merná 

jednotka 

Cieľová hodnota 

ukazovateľa 

Čas plnenia Príznak rizika Hlavná aktivita, ktorou sa prispieva 

k dosiahnutiu ukazovateľa3 

Relevancia k HP 

P0325 Počet podporených 

výskumných 

inštitúcií 

Počet 2 K - koniec 

realizácie 

projektu 

Nie Bod 1 a bod 2 časti A. tabuľky 

uvedenej v bode 1 

N/A - Bez 

relevancie k HP 

P0326 Počet podporených 

výskumných 

inštitúcií 

spolupracujúcich s 

podnikmi 

Počet 1 K - koniec 

realizácie 

projektu 

Nie Bod 1 a bod 2 časti A. tabuľky 

uvedenej v bode 1 

UR - Udržateľný 

rozvoj 

 

                                                 
2 Všetky časové údaje musia nadväzovať na zoznam HA a PA uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP 
3 Stačí uviesť odkaz na príslušný riadok časti A. tabuľky uvedenej v bode 1. tejto prílohy 


