
    
 
 
 

 

 

 

Zápisnica z 3. zasadnutia  

pracovnej skupiny pre hodnotenie operačného programu Výskum a inovácie 
   

 

Dátum: 

20. február 2019, 13.00 hod. 

Miesto konania zasadnutia: 

Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava, zasadacia miestnosť č. 609 

Adresáti: 

Rastislav Igliar, sekcia štrukturálnych fondov EÚ, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej 

„MŠVVaŠ SR“), predseda pracovnej skupiny pre hodnotenie operačného programu Výskum a inovácie 

členovia, pozorovatelia a prizvané osoby pracovnej skupiny pre hodnotenie operačného programu Výskum a 

inovácie 

Predsedajúci: 

Rastislav Igliar, predseda pracovnej skupiny pre hodnotenie operačného programu Výskum a inovácie  

Účastníci zasadnutia: 

podľa prezenčnej listiny (viď príloha č. 1) 

Zapisovateľ: 

Katarína Horváthová, MŠVVaŠ SR 
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Program zasadnutia: 
 

1. Privítanie a úvod 
 

2. Štatút PS pre hodnotenie OP VaI (Dodatok č. 2) a Rokovací poriadok PS pre hodnotenie (Dodatok č. 2) –  
na schválenie 

 
3. Návrh záverečnej správy „Priebežné hodnotenie OP VaI“ – na diskusiu 
 
4. Rôzne a záver 
 

 
 

 
Priebeh zasadnutia: 

K bodu 1. Privítanie a úvod 

Zasadnutie pracovnej skupiny pre hodnotenie operačného programu Výskum a inovácie (ďalej len „PS“) otvoril 
predseda PS p. Igliar, GR SŠF EÚ. Na úvod privítal všetkých členov, pozorovateľov a prizvané osoby.  
 
Overenie uznášaniaschopnosti:  
PS je uznášania schopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov s hlasovacím právom. Zasadnutia sa zúčastnili 
11 členovia z celkového počtu 15 členov. 
(V zmysle schváleného Dodatku č. 1 k Štatútu PS je aktuálny počet členov 15 a 2 pozorovatelia.) 
 
Počas bodu 3 sa počet členov zvýšil na 12 (p. Wagner - Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií).  
 
Záver: PS bola uznášaniaschopná. 
 
Vyjadrenie sa k programu: 
Predseda informoval o programe zasadnutia. Všetky podklady k jednotlivým bodom: pozvánka, program, návrh 
Dodatku č. 2 k Štatútu PS + konsolidovaná verzia so sledovaním zmien, návrh Záverečnej správy Priebežného 
hodnotenia OP VaI, so zapracovaním pripomienok členov PS a vyhodnotením pripomienok zo strany spracovateľa, 
boli zaslané členom PS.  
Zároveň navrhol doplnenie programu v bode 2, kde bola, popri úprave Štatútu PS dodatočne identifikovaná potreba 
úpravy aj v Rokovacom poriadku PS.  
 
K navrhovanému doplnenému programu sa nikto nevyjadril. 
 
Záver: PS súhlasila s doplneným programom 3. zasadnutia. 
 

K bodu 2. Štatút PS pre hodnotenie OP VaI  (Dodatok č. 2) a Rokovací poriadok PS pre hodnotenie OP 
Vai (Dodatok č. 2) – na schválenie 

 
Predseda PS informoval, že návrh na zmenu Štatútu PS bol vypracovaný vzhľadom na zmenu organizačnej štruktúry 

v zmysle Dodatku č. 23/2018 k Organizačnému poriadku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z októbra 

2017. 
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Upravený Štatút PS v súvislosti s organizačnou zmenou, bol zaslaný všetkým členom a pozorovateľom na vyjadrenie 

dňa 12.02.2019. K upravenému Štatútu PS zaslal vyjadrenie len zástupca Úradu podpredsedu vlády SR pre investície 

a informatizáciu, sekcie CKO, ktorý nemal pripomienky. Ostatní členovia/pozorovatelia sa nevyjadrili. Celkovo bolo 

vznesených 0 pripomienok. 

Predseda PS navrhol ďalšiu úpravu v Štatúte PS, ktorá bola dodatočne identifikovaná po zaslaní materiálov členom 
PS (podklad v tlačenej verzii s vyznačenými zmenami bol predložený členom/pozorovateľom na zasadnutí PS). 
Predmetom úpravy je doplnenie nového bodu v článku 3, ods. 1,  písm, e) – Pracovná skupina prerokováva a prijíma 
stanoviská k materiálom a dokumentom súvisiacim s hodnotením, najmä k:  
 
 „Súhrnnej správe o vykonaných hodnoteniach v programovom období 2014 – 2020 za OP VaI pred jej 
predložením na EK“ 
 
Odôvodnenie: V zmysle Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 
2014 – 2020 vyplýva povinnosť riadiaceho orgánu vypracovať Súhrnnú správu o vykonaných hodnoteniach 
v programovom období 2014 – 2020 za OP VaI a predložiť ju na Európsku komisiu. Nový bod by bol doplnený do čl. 3 
ods. 1 písm. e) za súčasný bod ii. ako nový bod iii. Doterajší bod iii. sa tým pádom zmení na iv. 
 
Predseda PS otvoril priestor na diskusiu k uvedeným zmenám. Do diskusie sa nikto nezapojil. 

Schválenie návrhu na úpravy Štatútu PS (Dodatok č. 2): 

Hlasovanie členov: 
Prítomných: 11 
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Predseda PS v súvislosti s doplneným programom navrhol úpravu Rokovacieho poriadku PS (podklad v tlačenej verzii 
s vyznačenými zmenami bol predložený členom/pozorovateľom na zasadnutí PS). Predmetom úpravy je vypustenie 
článku 2 odseku 6 Rokovacieho poriadku. 
 

Odôvodnenie: Vzhľadom na schválenie Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku PS, v rámci ktorého bolo ustanovenie 

týkajúce sa schvaľovania overovateľa zápisnice na začiatku rokovania PS nahradené ustanovením, že overovateľmi 

zápisnice sú všetci členovia/pozorovatelia PS, môže dochádzať k mylnej interpretácii, že zápisnicu ako jej overovatelia 

aj fyzicky podpisujú všetci členovia/pozorovatelia PS. Za účelom vyjasnenia textu bolo navrhnuté predmetné 

ustanovenie v článku 2 odseku 6 z Rokovacieho poriadku vypustiť. Za dostatočnú úpravu v súvislosti s overovaním 

zápisnice sa pokladá ustanovenie v článku 5 odsek 3 Rokovacieho poriadku, kde je uvedené, že návrh zápisnice je 

zasielaný členom/pozorovateľom na vyjadrenie a v prípade uplatnenia odlišného stanoviska sa toto pripája ako príloha 

k zápisnice. Osobitná funkcia overovateľa zápisnice preto stratila opodstatnenosť. 

 
Predseda PS otvoril priestor na diskusiu k uvedenej zmene. Do diskusie sa nikto nezapojil. 

Schválenie návrhu na úpravy Rokovacieho poriadku PS (Dodatok č. 2): 

Hlasovanie členov: 
Prítomných: 11 
Za: 11 
Proti: 0 
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Zdržal sa: 0 
 
Záver: PS schválila návrh na úpravu Štatútu PS - Dodatok č. 2 a Rokovacieho poriadku PS – Dodatok č. 2.  
Všetky návrhy na úpravu Štatútu PS a Rokovacieho poriadku PS, budú zapracované formou písomného 
dodatku a predložené p. ministerke na podpis.  
 

K bodu 3. Návrh Záverečnej správy „Priebežné hodnotenie OP VaI“ – na diskusiu 

Predseda PS privítal zástupcov spracovateľa, ktorí boli prizvaní na zasadnutie PS k tomuto bodu – p. Hasara, 
p. Zimanová, p. Klimentová, p. Huťanová. 
 
Predseda PS stručne informoval o obsahu bodu. Priebežné hodnotenie OP VaI je súčasťou Plánu hodnotení 
operačného programu Výskum a inovácie na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 4.0, ktorý bol schválený na 11. 
zasadnutí Monitorovacieho výboru pre Výskum a inovácie (MV OP VaI) dňa 15. júna 2018. Návrh úvodnej správy bol 
pripomienkovaný členmi/pozorovateľmi PS v auguste 2018. 
Hodnotenie prebiehalo v období august – december 2018, následne bol vypracovaný návrh záverečnej správy, ktorý 
bol zaslaný členom/ pozorovateľom PS na pripomienkovanie dňa 15.01.2019. Pripomienky zaslalo len MH SR. Návrh 
záverečnej správy so zapracovanými pripomienkami a s vyhodnotením pripomienok bol zaslaný 
členom/pozorovateľom PS dňa 18.02.2019.  
 
Predseda PS odovzdal slovo p. Zimanovej, ktorá odprezentovala výsledky Priebežného hodnotenia OP VaI. 
 
Po skončení prezentácie predseda PS otvoril diskusiu. Členovia a pozorovatelia PS prezentovali nasledovné 
pripomienky k návrhu záverečnej správy: 
 
V. Bořík, Výskumná agentúra – poďakoval za prezentáciu a upozornil, že cieľom záverečnej správy v zmysle Štatútu 
PS čl. 3 ods. 1 písm. d) je úlohou PS prijať závery a odporúčania a dohliadať na vypracovanie akčného plánu 
implementácie tohto odporúčania. Uviedol, že odporúčania uvedené v záverečnej správe má za úlohu RO OP VaI 
a tiež VA plniť a z tohto pohľadu absentujú argumenty k jednotlivým odporúčaniam. Ako príklad uviedol odporúčanie 
týkajúce sa informačného systému Výskumnej agentúry (ISVA). Pokiaľ majú byť odporúčania implementované musí 
byť uvedený aj dôvod/argument/analýza, na základe ktorej bolo odporúčanie formulované. Ako ďalší príklad uviedol 
ex-ante kondicionality. V novom programovom období nebude možné schváliť operačný program bez toho, aby boli 
ex-ante kondicionality naplnené. 
 
J. Zimanová, externý dodávateľ – reagovala na pripomienky p. Boříka. Informovala, že pri jednotlivých 
odporúčaniach bola snaha vypracovať prehľadnejšie odporúčania v previazanosti na identifikované zistenia, v správe 
sú preto pri odporúčaniach uvedené číselné odkazy na príslušné zistenia. Potvrdila, že otázka ex-ante kondicionalít je 
v správe zahrnutá, vrátane odporúčania pre budúce programové obdobie prijať ex-ante kondicionality predtým ako 
bude schválený operačný program.. 
 
V. Bořík, Výskumná agentúra – opýtal sa, čo je výsledok aktivity projektu, keďže sa tento pojem často používa 
v záverečnej správe. Uviedol, že v správe je uvedené, že by mali byť monitorované výsledky každý polrok a napr. pri 
výsledku aktivity ako technologický transfer nie je možné monitorovať každý polrok, ide o dlhodobú záležitosť. Všetky 
výsledky ku ktorým dochádza, resp. môže dôjsť v rámci OP VaI sú s odstupom času 3 až 5 rokov. Nie je definované 
čo je výsledok a čo výstup. 
 
J. Zimanová, externý dodávateľ – upresnila, že to bolo formulované vo vzťahu k ukazovateľom výstupu na úrovni 
investičných priorít, pričom všetky ukazovatele vykazujú nulové hodnoty resp. je tam mierny posun. Uviedla, že ide o 
výsledné hodnoty, ktoré sa sledujú v rámci merateľných ukazovateľov na projekte. 
 



   
 

5 

 

Predseda PS – mal pripomienku týkajúcu sa hodnotenia zamestnancov. V prijatom novom zákone o štátnej službe (§ 
122 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov), je uvedená povinnosť vykonať 
služobné hodnotenie štátnych zamestnancov do 31. januára za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka. 
Povinnosť hodnotenia zamestnancov bola preto vyňatá z interných procedúr implementácie OP VaI, pričom je to 
povinnosť rezortu, pod ktorý všetci zamestnanci spadajú. Zamestnanci sú o výsledkoch hodnotenia informovaní. 
 
Ľ. Šmida, Klub 500 – navrhol rozdeliť odporúčania na časť, vzťahujúcu sa k súčasnému programovému obdobiu a 
časť, zahrňujúcu odporúčania do ďalšieho programového obdobia. 
 
J. Zimanová, externý dodávateľ – odpovedala, že snahou bolo, aby všetky odporúčania, ktoré sú v oblasti riadenia 
procesov bolo možné prijať ešte teraz, resp. vykonať opatrenia. V oblasti programovania bolo uvedené, že odporúčania 
sa týkajú už nového programového obdobia. Zároveň uviedla, že pre súčasné programové obdobie je systém 
implementácie OP VaI nastavený (na úrovni SO aj RO) dobre, avšak do nového programového obdobia je potrebné 
prijať opatrenia, ku ktorým sa vzťahujú odporúčania v oblasti programovania OP, tak aby neboli zopakované závažné 
nedostatky, ktoré boli zaznamenané v súčasnom programovom období. 
 
D. Pitoňák, MŠVVaŠ SR – zareagoval, že RO OP VaI podporuje tento návrh na rozdelenie odporúčaní na súčasné 
a nové programové obdobie a celá štruktúra odporúčaní v kapitole 7 by sa mala rozdeliť do týchto dvoch kategórií. 
 
E. Majková, SAV – vyjadrila pripomienku k situácií s verejným obstarávaním (VO), ktoré považuje za najväčšiu 
komplikáciu celého procesu implementácie projektov. K VO sa viaže veľa kontrol (ÚVO, iné orgány), avšak bez 
záväzného rozhodnutia. Výsledkom je, že keď príde audit zodpovednosť nesie iba prijímateľ. V tomto prípade 
odporučila zredukovať počet kontrol a zamerať ich na zmysluplné etapy, lebo opakované kontroly a nastavený zložitý 
systém zdržuje celý proces implementácie v najvyššej možnej miere. 
 
Predseda PS – súhlasil s uvedenou pripomienkou, ale uviedol že  nastavenie kontroly VO nie je v kompetencii RO OP 
VaI, a taktiež je len jeho súčasťou. V tomto prípade je potrebné smerovať odporúčanie na tvorcu systému riadenia 
fondov EÚ, ktorým je Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, aby sa tam hľadali zjednodušenia. 
 
E. Majková, SAV – reagovala, že si nemyslela, že by sa momentálne dali vykonať ešte zmeny, ale aby sa na 
zjednodušenia myslelo v novom programovom období, vytvoriť novú logiku celého procesu. 
 
D. Pitoňák, MŠVVaŠ SR – zareagoval, že uvedenej problematike sa venoval aj dodávateľ v kapitole 4.4.7, pričom v 
odporúčaniach identifikoval aj niektoré prakticky vykonateľné opatrenia (napr. pôsobiť ako konzultant, alebo poradca 
zo strany RO alebo SO voči žiadateľovi), ktoré sa dajú aplikovať aj v súčasnom programovom období.  
 
J. Zimanová, externý dodávateľ – odkomunikovala prepojenie odporúčaní a zistení s p. Boříkom. 
 
E. Škorvaga, MH SR – poďakoval za prezentáciu a  za možnosť písomného vyjadrenia sa k návrhu záverečnej správy. 
MH SR predložilo viacero pripomienok, z ktorých väčšina bola zapracovaná, napriek tomu zostali niektoré pripomienky, 
ktoré neboli zapracované, resp. neboli zapracované správne. Navrhol preto, aby boli tieto zostávajúce pripomienky 
prerokované so spracovateľom na osobitnom stretnutí, keďže v rámci zasadnutia PS nie je priestor riešiť konkrétne 
detaily a pripomienky.  
Vyjadril sa osobitne k niektorým odporúčaniam, ktoré boli prezentované zo strany MH SR. V rámci odporúčania 
týkajúceho sa potreby monitorovania výsledku projektu, najmä po jeho ukončení, je potrebné pochopiť paradigmu, 
ktorá v tomto programovom období bola nastavená pre účely monitorovania a hodnotenia. Je daná EK a  jasne 
definuje, že na úrovni projektu nehovoríme o výsledkoch. Výsledok projektu, resp. výsledky ako také boli definované 
v programovom období 2007 – 2013 ako dopad. Výsledok je očakávaný cieľ, stav zadefinovaný v konkrétnom 
špecifickom cieli operačného programu na programovej úrovni, ktorý chceme dosiahnuť. Tento výsledok napr. 
zvýšenie konkurencieschopnosti MSP, zvýšenie ich internacionalizácie je dosahovaný konkrétnymi výstupmi, ktoré sú 
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realizované cez konkrétne projekty. RO OP VaI resp. SO má intervenčnú logiku aby vyhlasoval také výzvy a prijímal 
také projekty, ktoré svojou realizáciou budú týmto výsledkom napomáhať. Uviedol, že v aktuálne nastavenom systéme 
sa nehovorí o výsledkoch na úrovni projektu, máme iba výstupy a výstupové ukazovatele a výstupy sa končia 
realizáciou projektu, niečo čo vie prijímateľ plne garantovať. Taktiež sú nastavené ukazovatele s príznakom, alebo bez 
príznaku a vie sa zohľadniť subjektívna okolnosť ktorá môže vstúpiť do dosahovania indikátora, ale v každom prípade 
je nastavený set indikátorov, ktoré sú záväzné, bez príznaku a ktoré musia byť dosiahnuté - ide o výstupové 
ukazovatele. V žiadnom prípade sa ani v období udržateľnosti nehovorí o sledovaní výsledku, keďže výsledok je to čo 
malo byť dosiahnuté celým programom. Dodal, že za účelom vyjasnenia tohto odporúčania je potrebná konzultácia so 
spracovateľom . 
Ďalej uviedol pripomienku ku kvalitatívnemu monitorovaniu. Nesúhlasil s odporúčaním monitorovať kvalitatívnu stránku 
projektu, dosahovanie kvality resp. výsledku by malo byť predmetom hodnotenia, tak je to nastavené v súčasnom 
programovom období. Projekt končí výstupom, sledujeme ho počas doby udržateľnosti, ktorá môže byť rôzna (3, 5 
rokov resp. kratšia - bola vyhlásená výzva, kde sa vôbec nesleduje udržateľnosť, projekt končí výstupom). V rámci 
kvalitatívnej stránky projektu uviedol príklad, že všetky projekty na MH SR končia zavedením inovácie do produkčnej 
praxe, alebo zavedením inovácie do procesu poskytovania služby, a v období udržateľnosti sa monitoruje, či je produkt 
stále je vyrábaný, resp. či inovácia procesu je stále reálne využívaná. Pokiaľ sa zistí, že produkt nie je ďalej vyrábaný, 
dochádza ku korekcii resp. ku kráteniu finančných prostriedkov. Na úrovni projektu nie je možné monitorovať 
kvalitatívnu stránku projektu, napr. ako bola inovácia dosiahnutá, uvedené je predmetom hodnotenia. Nie je potrebné 
ani žiaduce zaťažovať prijímateľov tým, aby zasielali potrebné dáta. Kvalita môže byť sledovaná v rámci hodnotenia, 
kedy je možné využiť rôzne metódy hodnotenia, napr. kontrafaktuálne hodnotenie, ktoré porovnáva výsledky 
podporených subjektov s nepodporenou vzorkou. 
Ďalej sa vyjadril k odporúčaniu týkajúcemu sa polročného monitorovania ukazovateľov na úrovni programu 
(špecifických, všeobecných), ktoré sú dané EK. Ukazovatele sa dajú priebežne monitorovať, avšak nevie aký bol 
úmysel spracovateľa, keďže jedna vec je, k akémukoľvek dátumu spracovať ukazovatele z ITMS a druhá vec je 
zverejňovanie ukazovateľov, kedy hodnota ukazovateľa pred zverejnením musí prejsť procesom overenia (validácie). 
Národný systém, je nastavený tak, že ukazovatele sú vykazované vo výročných správach na úrovni projektu, kde je 
priestor na ich validáciu, t. j. kontrola, či sú ukazovatele, ktoré prijímateľ vykázal za daný kalendárny rok správne. 
Priebežne sa vyhodnocujú ukazovatele projektu aj pri každej žiadosti o platbu, ale nie je to rovnocenný model 
vykazovania, ako pri výročnej správe projektu, lebo pri žiadosti o platbu ide o doplňujúci údaj a tieto údaje nie sú 
predmetom validácie zo strany projektových manažérov. Tieto údaje môžu, resp. nemusia byť korektné, napr. 
v projekte bol vykázaný počet podporených poradenských aktivít vo vzťahu k cieľovej skupine, ale po validácií bolo 
zistené že  celková hodnota nebola správna, keďže časť subjektov, ktorým bolo poskytované poradenstvo, nebola 
oprávnená, nespĺňala kritéria MSP. Aby údaje mohli byť oficiálne uvedené vo výročnej správe a následne zverejnené 
je potrebné ich vopred validovať, preto je systém ich aktualizácie nastavený na ročnej frekvencii, nie na polročnej. 
Výstup ukazovateľov je možný vygenerovať na polročnej báze, ale nie je možné ich zverejniť bez dostatočnej validácie, 
tým pádom nemá výpovednú hodnotu. Vyjadril sa, že ročná báza vyhodnocovania ukazovateľov je dostatočná, keďže 
sa vo výročných správach sledujú aktuálne dosiahnuté hodnoty ukazovateľov a hodnoty ukazovateľov, ktoré sú 
zazmluvnené. 
 
D. Pitoňák, MŠVVaŠ SR – na podnety od p. Škorvagu zareagoval, že MH SR bolo jediné, ktoré predložilo pripomienky 
k návrhu záverečnej správy, ktorá bola predložená členom/pozorovateľom PS na pripomienkovanie. Po predložení 
pripomienok bola spracovaná aktuálna verzia., Návrh na osobitné stretnutie so spracovateľom, predložený zo strany 
MH SR bol očakávaný, pričom  RO OP VaI má taktiež záujem o uskutočnenie stretnutia a plánuje sa ňom zúčastniť. 
Požiadal v tejto súvislosti MH SR o spätnú väzbu, ktoré pripomienky z ich pohľadu nie sú zapracované. 
 
M. Valo, MŠVVaŠ SR – doplnil informáciu k polročnému monitorovaniu. V prípade doplňujúcich monitorovacích 
údajoch je problém v tom, že nie sú všetky sú k dispozícii k 30.6. – nie je stanovený jednotný termín. V určitej miere 
polročné monitorovanie existuje aj v súčasnosti, ale nezahrňuje všetky ukazovatele, týka sa len ukazovateľov, ktoré 
sú súčasťou výkonnostného rámca a sledujú sa v rámci odpočtu plnenia záväzného plánu k 30.6. a 31.12. 
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J. Zimanová, externý dodávateľ – reagovala a vyjadrila sa k potrebe sledovania ukazovateľov na polročnej báze 
z hľadiska zabezpečenia aktuálnych údajov. 
 
E. Škorvaga, MH SR – opýtal sa, komu má toto odporúčanie pomôcť a čo by malo zlepšiť. Uviedol, že z praktického 
hľadiska nevidí pridanú hodnotu vo zverejňovaní časti nevalidovaných údajov predtým, ako bude zverejnená schválená 
výročná správa s validovanými údajmi. Ďalej uviedol, že monitorovacie údaje sú k dispozícií len s malým časovým 
odstupom, keďže výročná správa je zverejnená do konca mája nasledujúceho kalendárneho roka. Je potrebné si preto 
vyjasniť, či má dané odporúčanie potenciál prispieť k zlepšeniu implementácie OP VaI. 
 
J. Zimanová, externý dodávateľ – doplnila, že v zmysle úpravy legislatívy EÚ sa výročná správa bude zverejňovať 
už po schválení MV OP VaI. 
 
M. Valo, MŠVVaŠ SR – doplnil, že pokiaľ vznesie EK pripomienky k výročnej správe, táto bude prepracovaná 
a následne bude zverejnené prepracované znenie. Ak bude výročná správa publikovaná už po schválení MV OP VaI 
prakticky to bude znamenať publikovanie rôznych verzií údajov, čo môže byť pre verejnosť mätúce. 
 
V. Bořík, Výskumná agentúra – vyjasnil si informácie ohľadom ISVA v záverečnej správe. 
 
Predseda PS ukončil diskusiu dal hlasovať. 
 
PS odporúča dopracovať návrh Záverečnej správy „Priebežné hodnotenie OP VaI“, na základe vznesených 
pripomienok na 3. zasadnutí PS dňa 20.02.2019.  
 
Hlasovanie členov: 
Prítomných: 12 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Záver: PS odporúča dopracovať návrh Záverečnej správy „Priebežné hodnotenie OP VaI“ v zmysle 
pripomienok vznesených na 3. zasadnutí PS dňa 20.02.2019. Po zapracovaní pripomienok bude finálna verzia 
Záverečnej správy „Priebežné hodnotenie OP VaI“ zaslaná členom /pozorovateľom PS na vedomie. 
 
Zástupcovia externého dodávateľa opustili zasadnutie PS. 
 
 

K bodu 4. Rôzne a záver 

Predseda PS informoval, že aj výsledky ďalších hodnotení OP VaI budú prezentované rovnakým spôsobom. Otvoril 

diskusiu k bodu rôzne. 

E. Škorvaga, MH SR – informoval členov PS, že SO MH SR má zámer aktualizovať hodnotenia, tak aby odrážali 

potreby pre zlepšenie implementácie OP VaI a zároveň zabezpečovali vstupy do prípravy nového programového 

obdobia. Tiež informoval o príprave rámcového verejného obstarávania na MH SR na externého dodávateľa/ 

dodávateľov, ktorý bude zabezpečovať realizáciu hodnotení OP VaI v gescii MH SR. V tejto súvislosti bude pripravená 

aktualizácia Plánu hodnotení OP VaI na programové obdobie 2014 - 2020, ktorá sa plánuje predložiť na schválenie 

MV OP VaI v čase, kedy sa bude schvaľovaná Výročná správa OP VaI za rok 2018.   
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D. Pitoňák, MŠVVaŠ SR – doplnil, že upravený návrh Plánu hodnotení OP VaI na programové obdobie 2014 – 2020 

bude pred predložením na zasadnutie MV OP VaI, predložený členom PS na vyjadrenie. 

Predseda PS informoval o vyhotovení zápisnice zo zasadnutia PS a na záver poďakoval všetkým za účasť. 

 

V Bratislave dňa 11.03.2019 

 

Zapísal: Katarína Horváthová, MŠVVaŠ SR  
 
 
 
Schválil:  Rastislav Igliar, MŠVVaŠ SR, 

predseda PS pre hodnotenie OP VaI  

 

 

 

Prílohy: Prezenčná listina 

 
 

 


