
    
 
 
 

 

 

Zápisnica z 12. rokovania 

Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie 

   

Dátum: 

03. október 2018, 13:00 - 16:00 h. 

Miesto konania rokovania: 

Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava 

Adresáti: 

JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., predsedníčka Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum 

a inovácie (ďalej „MV OP VaI“) 

všetci členovia a prizvaní účastníci MV OP VaI 

Predsedajúci: 

JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., predsedníčka MV OP VaI 

Účastníci rokovania: 

podľa prezenčnej listiny (viď príloha č. 1) 

Zapisovateľ: 

Mgr. K. Horváthová, Mgr. G. Kopcová, Mgr. J. Kraushúber, Mgr. D. Petrasová 

Overovateľ zápisnice: 

Ing. Michal Vážny, Healthy Life, o. z. 
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Program rokovania: 
 

Program rokovania bol oficiálne zaslaný všetkým členom, pozorovateľom a zástupcom z Európskej komisie (ďalej 

aj „EK“). 

 

1. Úvod 

 

 Privítanie  

 Schvaľovanie programu  

 Schvaľovanie overovateľa zápisnice 

 

2. Hodnotiace a výberové kritériá pre projekty výskumu a vývoja OP VaI – MŠVVaŠ SR, verzia 4.1 

(doplnenie kapitoly 4.5) – na schválenie 

 

 

3. Revízia Operačného programu Výskum a inovácie, verzia 5.0 – na schválenie 

4. Rôzne 

5. Zhrnutie zasadnutia a závery 
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Priebeh rokovania: 

K bodu 1. Úvod (privítanie, schvaľovanie programu, schvaľovanie overovateľa zápisnice) 

M. Lubyová, predsedníčka MV OP VaI – v úvode privítala účastníkov 12. rokovania MV OP VaI. Informovala, 

že na zasadnutí bolo aktuálne prítomných 46 členov (neskôr sa počet zvýšil) z celkového počtu 67 členov a konštatovala, 

že MV OP VaI bol uznášaniaschopný.  

Uznesenie: MV OP VaI vzal na vedomie uznášaniaschopnosť MV OP VaI. 

M. Lubyová, predsedníčka MV OP VaI – odovzdala slovo p. Igliarovi, tajomníkovi MV OP VaI, ktorý viedol rokovanie MV 

OP VaI. 

R. Igliar, tajomník MV OP VaI - dal hlasovať členom MV OP VaI o schválení programu 12. rokovania MV OP VaI. 

Hlasovania o schválení programu MV OP VaI sa zúčastnilo 46 členov. 

Za bolo: 46 

Proti bolo: 0 

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie: MV OP VaI schválil program 12. rokovania MV OP VaI. 

R. Igliar, tajomník MV OP VaI - navrhol za overovateľa zápisnice p. Michala Vážneho (Healthy Life, o.z.) a následne dal 

hlasovať členom MV OP VaI o schválení tohto návrhu. 

Hlasovania o schválení p. Michala Vážneho (Healthy Life, o.z.) ako overovateľa zápisnice sa zúčastnilo 46 členov. 

Za bolo: 46 

Proti bolo:0 

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie: MV OP VaI schválil za overovateľa zápisnice p. Michala Vážneho (Healthy Life, o.z.). 

 

K bodu 2. Hodnotiace a výberové kritériá pre projekty výskumu a vývoja OP VaI – MŠVVaŠ SR, verzia 4.1 

– na schválenie 

R. Igliar, tajomník MV OP VaI – informoval o aktualizovanom dokumente Hodnotiace a výberové kritériá pre projekty 

výskumu a vývoja OP VaI – MŠVVaŠ SR, verzia 4. Uviedol, že v porovnaní s predchádzajúcou verziou je predkladaný 

návrh doplnený o kapitolu 4.5 Hodnotiace kritériá pre projekty na podporu výskumno-vývojových kapacít, konkrétne 

pre špecifický cieľ 1.1.3. Tie sa majú využiť pri hodnotení žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených v rámci 

nových pripravovaných výziev OP VaI. Informoval, že dokument pozostáva z hlavného textového dokumentu, ktorý bol 

doplnený o nový súbor kritérií a kapitolu 4.5 (z dôvodu plánovanej výzvy v rámci špecifického cieľa 1.1.3 pre projekty 

na podporu výskumno-vývojových kapacít); taktiež boli doplnené spresnenia k existujúcim kritériám a odstránené boli 

nadbytočné informácie týkajúce sa odborných hodnotiteľov, nakoľko detailne zadefinované požiadavky a pravidlá na ich 

výber sú už zverejnené v rámci samotnej výzvy na odborných hodnotiteľov, ako aj v platnej riadiacej dokumentácii. 

Súčasťou dokumentu je príloha č. 1 Popis hodnotiacich a výberových kritérií, v ktorej bol upravený hárok „Celkový prehľad 
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hodnotiacich kritérií pre dopytovo orientované projekty“ a dopracovaný nový hárok „4.5“. Uviedol, že pôvodná Príloha č. 2 

Prehľad HaVK z verzie 4.0 bola odstránená vzhľadom na jej neaktuálnosť, a to z dôvodu zavedenia systémového 

celoplošného riešenia aplikovaného v rámci prípravy všetkých nových dopytovo orientovaných výziev. Ďalej informoval, 

že k predloženému materiálu bolo v rámci pripomienkového konania vznesených 26 pripomienok, z toho: 16 zásadných 

(akceptované 2), 6 obyčajných (akceptované 2, čiastočne akceptované 2) a pri 4 pripomienkach nebol identifikovaný typ 

pripomienky.  

R. Igliar, tajomník MV OP VaI – otvoril diskusiu k schvaľovanému dokumentu. 

R. Igliar, tajomník MV OP VaI – dal hlasovať členom MV OP VaI o Hodnotiacich a výberových kritériách pre projekty 

výskumu a vývoja OP VaI – MŠVVaŠ SR, verzia 4.1 (doplnenie kapitoly 4.5). 

Hlasovania o schválení Hodnotiacich a výberových kritériách pre projekty výskumu a vývoja OP VaI – MŠVVaŠ SR, 

verzia 4.1 (doplnenie kapitoly 4.5) sa zúčastnilo 46 členov. 

Za bolo: 45 

Proti bolo: 0 

Zdržalo sa: 1 

R. Igliar, tajomník MV OP VaI skonštatoval, že MV OP VaI schválil Hodnotiace a výberové kritériá pre projekty výskumu 

a vývoja OP VaI – MŠVVaŠ SR, verzia 4.1 (doplnenie kapitoly 4.5). 

Uznesenie: MV OP VaI schválil Hodnotiace a výberové kritériá pre projekty výskumu a vývoja OP VaI – MŠVVaŠ SR, 

verzia 4.1 (doplnenie kapitoly 4.5). 

K bodu 3. Revízia Operačného programu Výskum a inovácie, verzia 5.0 – na schválenie 

R. Igliar, tajomník MV OP VaI – odovzdal slovo zástupcovi riadiaceho orgánu p. D. Pitoňákovi, aby prezentoval 

navrhované zmeny. 

D. Pitoňák, RO MŠVVaŠ SR – v rámci prezentácie uviedol dôvody vedúce k revízii OP VaI, popísal zmeny prvkov,  

ktoré sú jej predmetom. Informoval, že pôvodne bola plánovaná revízia čiastkového cieľa finančného ukazovateľa 

výkonnostného rámca v prioritných osiach 1 až 4. Na základe rokovania s  EK je predkladaná iba revízia čiastkového cieľa 

finančného ukazovateľa na prioritných osiach 3 a 4. Upozornil na to, že proces diskusie s EK prebieha, a preto 

prezentované údaje môžu byť upravené. Druhým prvkom revízie je transfer zdrojov v rámci prioritnej osi 5 medzi dvoma 

kategóriami intervencií. Ide o transfer zdrojov v gescii MŠVVaŠ SR. Na záver prezentácie priblížil ďalšie kroky a časový 

harmonogram procesu schvaľovania revízie. 

R. Igliar, tajomník MV OP VaI – upozornil na to, že harmonogram revízie je časovo náročný a odovzdal slovo zástupcovi 

EK. 

P. Votoupal, Európska komisia – doplnil pohľad EK k prebiehajúcemu procesu. Pripomenul, že každá revízia OP  

je pomerne náročný administratívny proces, ku ktorému sa vyjadrujú ostatné generálne riaditeľstvá EK. Tento proces 

prebieha v zmysle stanovených postupov a časových termínov. Aj v prípade jednoduchých revízií tento proces trvá 

približne 3 mesiace. V prípade revízie č. 5 ide o pomerne citlivú záležitosť, keďže sa upravuje výkonnostný rámec. Ocenil 

prístup MŠVVaŠ SR, ako aj MH SR k dialógu s EK, ktorý bol z ich strany včas iniciovaný a prebieha už od leta. Pozitívne 

hodnotil aj metodiku výpočtu pre úpravu čiastkových cieľov finančného ukazovateľa. Ako problematickú vníma EK časť 

argumentov, ktorými je zdôvodnené zníženie čiastkových cieľov ukazovateľa. Uviedol, že prioritné osi 3 a 4 fungujú celkom 
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dobre, aj keď súčasné hodnoty sú pod plánovaným stavom. Priblížil čo výkonnostný rámec predstavuje, aké môžu byť 

dôvody pre jeho úpravu a doplnil, že jeho plnenie je sledované Európskym dvorom audítorov a Európskym parlamentom. 

Touto revíziou ide o snahu znížiť hodnoty, ktoré boli stanovené a o ktorých prebiehali dlhé rokovania pri schvaľovaní OP. 

Na DG Regio boli doručené viaceré žiadosti o revízie OP zo všetkých členských štátov. Vo väčšine prípadov týmto 

žiadostiam vyhovené nebolo. Vrátil sa k predloženej metodike a argumentu č. 3, ktorý EK nepovažuje za relevantný 

argument, nakoľko ide o nefunkčnosť procesov nastavených na národnej úrovni a nejdne sa o faktor, s ktorým nebolo 

možné počítať pri nastavovaní procesov implementácie. Ostatné dva argumenty považuje EK za objektívne faktory, ktoré 

nebolo možné pri príprave OP predvídať. Ospravedlnil sa za to, že členovia MV sú konfrontovaní s dokumentom vo vývoji. 

Zdôraznil, že je potrebné oficiálne predložiť EK takú verziu, ktorá bude mať šancu prejsť celým administratívnym 

procesom. V opačnom prípade by došlo k zastaveniu administratívneho procesu a revízia OP by sa do konca roku 2018 

nestihla schváliť.      

R. Igliar, tajomník MV OP VaI – poďakoval sa zástupcovi EK najmä za neformálnu komunikáciu a zdieľanie skúseností 

získaných v rámci iných OP.  

M. Húska, Ministerstvo hospodárstva SR – rovnako sa poďakoval EK za intenzívnu komunikáciu. K revízii OP navrhol 

prijať uznesenie, ktorým by MV schválil návrh revízie OP s udelením mandátu pre RO a SO komunikovať s EK tak,  

aby na EK bol predložený finálny dokument a EK nemala dôvod k jeho formálnemu zastaveniu. Následne odovzdal slovo 

E. Škorvagovi, aby bližšie predstavil zmeny výkonnostného rámca, ako aj dôvody, ktoré si uvedené zmeny vyžiadali. 

E. Škorvaga, Ministerstvo hospodárstva SR – poďakoval sa zástupcovi EK za detailné vysvetlenie situácie. Potvrdil, 

že vykonanie požadovanej úpravy metodiky pôsobí jednoducho, avšak nie je tomu tak. Metodika je pomerne 

komplikovaná, vypustenie jedného faktora má vplyv na celý prepočet a vyžiada si veľa ďalších zmien. SO MH SR si chce 

byť istý, že finálna metodika bude prijateľná pre EK a revízia nebude vrátená z akýchkoľvek dôvodov na dopracovanie 

alebo vrátená s nesúhlasným stanoviskom. To by znamenalo, že táto revízia by nebola technicky a procedurálne 

schválená do konca kalendárneho roka na to, aby mohla byť akceptovateľná v budúcom roku 2019 pri vyhodnocovaní 

plnenia výkonnostného rámca. Potvrdil, že vzhľadom na prebiehajúcu komunikáciu nie je možné na zasadnutí predložiť 

dokument, ktorý bude predmetom schvaľovania a návrh p. Húsku by mohol byť riešením na ďalší operatívny postup. 

R. Igliar, tajomník MV OP VaI – k tomuto bodu navrhol prijať uznesenie, ktorým by bolo možné predložiť  

na schválenie EK zmeny OP VaI, ktoré vyplynú z komunikácie RO a SO s EK napriek tomu, že neboli odprezentované  

a schválené MV. MV bude hlasovať o schválení Revízie OP VaI, verzia 5.0 s udelením mandátu pre RO a SO upraviť 

návrh revízie pred jej oficiálnym predložením na EK podľa ďalších požiadaviek EK.  

R. Igliar, tajomník MV OP VaI – otvoril diskusiu k schvaľovanému dokumentu. 

S. Baginová, Certifikačný orgán – uviedla, že aj CO v procese pripomienkovania dokumentu predložil pripomienky 

k faktoru č. 3 a zaujímala sa, či upravený dokument bude po ukončení komunikácie s EK zaslaný členom MV. 

E. Škorvaga, Ministerstvo hospodárstva SR – vzhľadom na spomínanú operatívnosť by udelenie mandátu  

znamenalo, že RO môže zaslať EK na schválenie revíziu OP bez ďalšieho schvaľovania členmi MV. Najdôležitejším 

partnerom pri schvaľovaní revízie OP je EK, ktorá posudzuje priechodnosť metodiky a finálneho zníženia hodnoty 

čiastkových cieľov finančného ukazovateľa výkonnostného rámca. Pokiaľ EK v rámci všetkých svojich útvarov neoficiálne 

vyhodnotí metodiku ako priechodnú a bude súhlasiť so zmenou, nie je dôvod, aby bola opätovne konzultovaná s MV. 

Preto by mal navrhovaný mandát umožniť RO a SO hneď po uzavretí diskusie s EK upraviť metodiku a číselné hodnoty 

čiastkových cieľov na základe dohody s EK a urýchlene predložiť dokument cez SFC2014, aby sa mohol začať formálny 
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proces. Ten by sa mal skončiť do konca roka 2018. Uistil zástupkyňu CO, že pripomienky týkajúce sa faktoru č. 3 vznesené 

zo strany CO boli akceptované, nakoľko tento faktor bude z metodiky vypustený. 

S. Baginová, Certifikačný orgán – CO bolo doručené vyhodnotenie pripomienok, ale nebolo možné overiť  

ich zapracovanie, nakoľko nebol doručený dokument. Požiadala a uvedenie do záznamu, že CO súhlasí s revíziou OP 

po zapracovaní pripomienok CO, vzhľadom na nemožnosť overenia ich zapracovania.  

R. Igliar, tajomník MV OP VaI – akceptoval návrh zástupkyne CO a uviedol, že revízia OP s ukončenou komunikáciou 

s EK bude zaslaná členom MV v čase jej odosielania na EK. 

D. Lešinský, Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy („Centrum“) – uviedol, že k zmene hodnôt ukazovateľov 

výkonnostného rámca nemajú pripomienky a uvedomujú si potrebu úpravy vychádzajúcej z reálnej situácie. Uviedol však 

pochybnosti o správnosti nastavenia metodiky pre stanovenie hodnoty čiastkového cieľa finančného ukazovateľa 

výkonnostného rámca. Podľa neho ide o to, aká hodnota čerpania prostriedkov je plánovaná v budúcom roku. Upozornil 

na tabuľku, podľa ktorej sa reálne čerpanie líšilo od plánovaného o 33 % a uviedol, že metodika bola postavená 

na skúsenostiach a čerpaní dosiahnutom v predchádzajúcom programovom období v rámci OP Konkurencieschopnosť 

a hospodársky rast (OP KaHR) a OP Výskum a vývoj (OP VaV). Na základe toho bolo porovnané čerpanie OP VaI 

v 5. roku implementácie s čerpaním OP KaHR a OP VaV. Nakoľko sme politicky v súčasnosti úplne inde ako v PO 2007 

– 2013, metodika definujúca ciele nemôže byť relevantná, ak nesúlad v čerpaní predstavuje 33 %. V rámci 

pripomienkového konania Centrum predložilo svoju alternatívu ako lepšie stanoviť a odhadnúť predpokladané výdavky. 

S navrhovanou metodikou kalkulácie odhadovaného čerpania prostriedkov pre rok 2019  súhlasia a považujú tento prístup 

za konzistentný. Za nekonzistentný prístup považujú vychádzanie zo skúseností čerpania OP v predchádzajúcom 

programovom období. Obáva sa, že budúci rok sa situácia zopakuje a MV opätovne stretne kvôli revízii OP z identických 

dôvodov. Navrhuje nastaviť novú metodiku pri zohľadnení politického nastavenia, omeškania OP a faktorov  

akceptovateľných pre EK. 

M. Húska, Ministerstvo hospodárstva SR – v nadväznosti na príspevok predchádzajúceho diskutujúceho upozornil 

na nepochopenie metodiky stanovenia hodnoty čiastkového cieľa finančného ukazovateľa výkonnostného rámca. 

Vysvetlil, že vo výkonnostnom rámci boli stanovené určité hodnoty, ktoré majú byť dosiahnuté na konci roka 2018.  Jednou  

z hodnôt bolo čerpanie, o ktorej SO MH SR vie, že nebude dosiahnutá. Preto bolo potrebné pozrieť sa na metodiku, ktorou 

bola stanovená hodnota čerpania pre rok 2018 v minulosti, v čase schvaľovania OP. Nie v súčasnosti. V predchádzajúcom 

programovom období ako jeden z hlavných faktorov, ktoré mali vplyv na čerpanie v rámci OP KaHR bola skutočnosť,  

že OP bol implementovaný prostredníctvom tzv. obchodných verejných súťaží. To znamená, že prijímatelia projektov 

neprechádzali zložitým procesom verejných obstarávaní (VO), o ktorých dnes vieme, že trvá 1 až 2 roky kým dôjde 

k súťaži. Odzrkadlilo sa to na neskoršom nástupe čerpania. Reálna krivka čerpania je odlišná od predpokladanej,  

aj práve vďaka zložitému procesu VO, ktorý ako faktor nebol vzatý do úvahy pri stanovení hodnoty čerpania v roku 2018. 

Zopakoval, že SO MH SR v súčasnosti nenastavuje čerpanie PO 3 a PO 4 podľa programového obdobia 2007 - 2013.  

To bolo nastavené v čase prípravy OP. SO MH SR v súčasnosti identifikoval faktory, ktoré majú vplyv na nedosiahnutie 

pôvodne plánovanej cieľovej hodnoty a zložitý proces VO patrí medzi ne. 

D. Lešinský, Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy – uviedol, že sa nevyjadrovali k aktuálnemu presunu, s ktorým 

súhlasia, nakoľko vychádza z reálnej potreby. Vyjadroval sa k metodike, ktorá bude nastavená do budúcna. Metodiku 

je potrebné zreálniť a prispôsobiť aktuálnemu stavu, aby v budúcom roku nebola opäť dosiahnutá odchýlka v čerpaní 

33 %. 

M. Húska, Ministerstvo hospodárstva SR – vysvetlil, že čiastkové ciele ukazovateľov pre výkonnostný rámec 

sú stanovené len pre rok 2018. Pre ďalšie roky už nie. Preto sa pristupuje k úprave iba tohto jediného míľnika. V ostatných 
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rokoch bude sledované už iba pravidlo n+3, ktoré je dané a nemení sa. Môže byť zmenené iba z dôvodu realokácie zdrojov 

medzi OP. 

P. Votoupal, Európska komisia – úpravu čiastkových cieľov výkonnostného rámca označil ako zložitý proces. Potvrdil, 

že pôvodná metodika vychádza zo skúseností s implementáciou OP v predchádzajúcom programovom období. 

Je to niečo, čo bolo schválené a je to potrebné to brať ako záväzné. Zopakoval, že rokovania o zmene nie sú jednoduché. 

R. Igliar, tajomník MV OP VaI – formuloval návrh uznesenia, ktoré bude predmetom hlasovania: „MV pre OP VaI 

schvaľuje Revíziu Operačného programu Výskum a inovácie, verzia 5.0, zmenu navrhovaných prvkov úpravou finančných 

ukazovateľov výkonnostného rámca a transfer zdrojov v rámci PO 5 so súčasným udelením mandátu pre riadiaci orgán 

operačného programu na úpravu navrhovanej revízie OP VaI v závislosti od pripomienok a diskusií s EK.“ 

R. Igliar, tajomník MV OP VaI – dal hlasovať členom MV OP VaI o schválení Revízie Operačného programu Výskum 

a inovácie, verzia 5.0. 

Hlasovania o schválení Revízie Operačného programu Výskum a inovácie, verzia 5.0 sa zúčastnilo 49 členov. 

Za bolo: 47 

Proti bolo: 0 

Zdržalo sa: 2 

R. Igliar, tajomník MV OP VaI skonštatoval, že MV OP VaI schválil Revíziu Operačného programu Výskum a inovácie, 

verzia 5.0. 

Uznesenie: MV OP VaI schválil Revíziu Operačného programu Výskum a inovácie, verzia 5.0, zmenu navrhovaných 

prvkov úpravou finančných ukazovateľov výkonnostného rámca a transfer zdrojov v rámci PO 5 so súčasným udelením 

mandátu pre riadiaci orgán operačného programu na úpravu navrhovanej revízie OP VaI v závislosti od pripomienok 

a diskusií s EK. 

K bodu 4. Rôzne  

R. Igliar, tajomník MV OP VaI – informoval členov MV o Metodickom výklade CKO č. 5 k Omnibusu, kedy bolo dňa 

30.07.2018 v úradnom vestníku Európskej komisie zverejnené nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2018/146 

o Omnibuse, z ktorého vyplýva posilnenie právomocí MV. Na základe tohto metodického výkladu je MV oprávnený 

predkladať riadiacemu orgánu pripomienky týkajúce sa viditeľnosti podpory z EŠIF a zvyšovania informovanosti 

o výsledkoch vychádzajúcich z tejto podpory. MV má možnosť skúmať a vyjadrovať sa ku realizácii komunikačnej stratégie 

vrátane informačných a komunikačných opatrení a opatrení na zvýšenie viditeľnosti fondov, skúmať a schvaľovať 

metodiku a kritériá použité pri výbere projektov.  

R. Redhammer, Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít SR – v mene vysokých škôl poďakoval 

za zdynamizovanie celého diania OP VaI. Vyjadril skutočnosť, že keby sa MV nachádzal v tejto fáze pre dvoma rokmi, 

bolo by možné reálne čerpanie finančných prostriedkov a boli by zabezpečené financie pre mladých ľudí vo výskume. 

M. Húska, Ministerstvo hospodárstva SR – poprosil členov MV o pomoc pri výzve výber na odborných hodnotiteľov. 

Zdôraznil, že boli vyhlásené výzvy a prebieha hodnotenie projektov jednotlivých domén inteligentnej špecializácie, no SO 

MH SR má problémy s nedostatkom odborných hodnotiteľov, na základe čoho nie je možné pri niektorých projektoch 

zabezpečiť odborné hodnotenie, keďže v oblastiach RIS3 musí byť škála hodnotiteľov rôzna. Nedostatok odborných 

hodnotiteľov je najmä pre oblasť pôdohospodárstva a zdravotníctva. 
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R. Igliar, tajomník MV OP VaI – zdôraznil potrebu odborných hodnotiteľov. Vyjadril sa, že je potrebné mať zabezpečených 

kvalitných hodnotiteľov, aby bolo zabezpečené hodnotenie bez zbytočných prieťahov. Bez odborných hodnotiteľov nie 

je možné hovoriť o výške čerpania finančných prostriedkov. Vyjadril opätovnú výzvu, aby členovia MV sledovali i výzvy 

na odborných hodnotiteľov a pomohli kolegom z MH SR nájsť kvalitných odborných hodnotiteľov pre jednotlivé domény 

inteligentnej špecializácie. 

J. Wagner, Republiková únia zamestnávateľov zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií – 

zaujímal sa o aktuálny stav prípravy vyhlásenia výzvy v prioritnej osi 1; špecifický ciel 1.2 – Výzva na strategické 

priemyselné výskumné vývojové centrá. Zisťoval, kedy bude táto výzva pripravená a aká bude alokácia tejto výzvy. 

S. Sipko, Výskumná agentúra – reagoval na otázku a uviedol, že v priebehu októbra bude zvolaná Rada Výskumnej 

agentúry (Rada VA), keďže pôvodný koncept tejto výzvy bol mienený inak ako klasické výskumné vývojové centrá. Na 

zmenu je potrebný súhlas všetkých členov Rady VA. Po dohode s riadiacim orgánom bude určený termín rokovania Rady 

VA. 

D. Lešinský, Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy – poďakoval za akceptované pripomienky, ktoré boli podané. 

Vyjadril sa k pridaniu dvoch indikátorov vo viacerých kritériách - zabezpečení transparentnosti a priebežnej online 

dostupnosti výstupov projektu a prepojení projektu s praxou a mimovládnym sektorom. Podotkol, že na prvú požiadavku 

odpovedal RO okrem iného aj tým, že v rámci kritérií do výziev je zapracovaný princíp Open Access a nie je potrebné mať 

takéto hodnotiace kritérium a priebežná dostupnosť výsledkov projektu je overiteľná počas procesu implementácie 

projektu. Požiadal o vysvetlenie princípu Open Access a informáciách súvisiacich s týmto princípom. Zdôraznil, 

že už počas podávania žiadosti je možné definovať rámec, cez ktorý sa v rámci projektu budú zverejňovať informácie 

o priebežnej dostupnosti výsledkov projektu, aby bolo možné vidieť projekty podporované z verejných financií. 

R. Igliar, tajomník MV OP VaI – zdôraznil, že tieto návrhy presahujú možnosti MV a navrhol bilaterálne stretnutie ohľadom 

tejto témy v rámci OP VaI. Informoval, že existuje centrálna databáza - register projektov, kde sú uvedené tieto informácie 

o projektoch na národnej úrovni a každý implementovaný projekt je v tomto registri povinne zverejnený. 

P. Votoupal, Európska komisia – informoval členov MV, že 20. septembra 2018 odvolala EK platnosť varovného listu 

a po 14 mesiacoch došlo k vyriešeniu situácie. Z pohľadu EK prejavil riadiaci orgán OP VaI veľkú snahu o vyriešenie tejto 

situácie. OP VaI je pod drobnohľadom verejnosti. Vyjadril spokojnosť EK s tým, ako prebieha vyhlasovanie výziev, je však 

otázne, čo sa ešte podarí v roku 2018 dosiahnuť v procese čerpania finančných prostriedkov. Zdôraznil, že táto situácia 

zarezonuje vo verejnom priestore, no je potrebné ju vnímať objektívne. 

R. Igliar, tajomník MV OP VaI – upresnil, že došlo ku kompletnej výmene riadiacej dokumentácie na úrovni RO a na 

úrovni SO a až následne mohli byť MV predložené na schválenie hodnotiace a výberové kritériá. Išlo o medzirezortný 

proces MŠVVaŠ SR, VA, Certifikačného orgánu a Orgánu auditu. Zdôraznil, že je potrebné zabezpečiť čerpanie 

finančných prostriedkov v čo najvyššej možnej miere, aj keď vzniknutá situácia bude mať na čerpanie finančných 

prostriedkov v tomto roku 2018 vplyv.  

M. Lubyová, predsedníčka MV OP VaI – poďakovala za spoluprácu členom MV a Európskej komisii, že sa podarilo 

zdokonaliť priestor na vyhlasovanie výziev. Informovala, že MŠVVaŠ SR nemohlo tento proces uponáhľať, aby nedošlo 

k rôznym politickým interpretáciám týchto javov a medzitým v spoločenskej situácii došlo k demisii a rekonštrukcii vlády. 

Na základe týchto procesov prišlo k validácii inštitucionálneho prostredia. Zdôraznila, že je potrebné sa začať zamýšľať 

nad zvýšením absorpčnej kapacity v jednotlivých inštitúciách. Potvrdila, že ministerstvo školstva sa usilovalo zdokonaliť 

a ovplyvniť procesy VO novelizáciou zákona o verejnom obstarávaní, a tak posúvať hranicu čerpania finančných 

prostriedkov dopredu. 
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K bodu 5. Zhrnutie zasadnutia a závery 

R. Igliar, tajomník MV OP VaI – poďakoval prítomným členom a zástupcom EK za účasť na rokovaní a zhrnul závery 

rokovania 12. MV OP VaI. 

V Bratislave dňa 25.10. 2018 

Zapísal: Mgr. K. Horváthová, Mgr. G. Kopcová, Mgr. J. Kraushúber, Mgr. D. Petrasová 

Overovateľ: Ing. Michal Vážny, Healthy Life, o. z. 

Schválila: JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR  

predsedníčka Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie 

 

Prílohy: Prezenčná listina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


