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Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Dodatok č. 2 k Štatútu pracovnej skupiny pre hodnotenie operačného programu Výskum 

a inovácie vydaného Príkazom ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky č. 10/2017 na vznik pracovnej skupiny pre hodnotenie operačného programu 

Výskum a inovácie zo dňa 06. marca 2017 (ďalej len „Dodatok č. 2“) vyplýva zo zmeny 

organizačnej štruktúry v zmysle Dodatku č. 23/2018 k Organizačnému poriadku 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z októbra 2017 

a prispôsobenia sa potrebám implementačnej praxe. 

 

2. Dodatok č. 2 je uzavretý na základe čl. 9, ods. 2 a 3 platného Štatútu pracovnej skupiny 

pre hodnotenie operačného programu Výskum a inovácie. 

 

Článok 2 

Úpravy Štatútu pracovnej skupiny pre hodnotenie operačného programu Výskum 

a inovácie 

 

 

1. Do článku 3 ods. 1 písm. e), sa dopĺňa za súčasný bod ii.:  

 

„iii. Súhrnnej správe o vykonaných hodnoteniach v programovom období 2014 – 

2020 za OP VaI pred jej predložením na EK“ 

 

Doterajší bod iii. sa zmení na iv. 

 

2. Článok 4 ods. 2 v znení:  

 

„Členovia pracovnej skupiny s hlasovacím právom sú zástupcovia nasledujúcich 

subjektov:   

 

a) zástupca sekcie štrukturálnych fondov EÚ MŠVVaŠ SR vykonávajúci funkciu 

predsedu pracovnej skupiny, 

b) zástupca sekcie štrukturálnych fondov EÚ MŠVVaŠ SR (zamestnanec odboru pre 

programy EFRR),  

c) zástupca sekcie štrukturálnych fondov EÚ MŠVVaŠ SR (zamestnanec oddelenia 

pre OP VaI a OP VaV), 

d) zástupca sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR, 

e) zástupca Výskumnej agentúry, 

f) zástupca sekcie štrukturálnych fondov EÚ MH SR (odbor riadenia operačných 

programov a metodiky), 

g) zástupca sekcie podnikateľského prostredia a inovácií MH SR, 

h) zástupca Slovak Business Agency (ďalej len „SBA“), 

i) zástupca Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej len „SIEA“), 

j) zástupca Slovenskej akadémie vied, 

k) zástupca Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít SR, 

l) zástupca Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, 

m) zástupca Klubu 500, 

n) zástupca Republikovej únie zamestnávateľov, 
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o) zástupca Zväzu priemyselných, výskumných a vývojových organizácií.“ 

 

sa upravuje nasledovne: 

 

„Členovia pracovnej skupiny s hlasovacím právom sú zástupcovia nasledujúcich  

subjektov:   

 

a) zástupca sekcie štrukturálnych fondov EÚ MŠVVaŠ SR (generálny riaditeľ 

sekcie) vykonávajúci funkciu predsedu pracovnej skupiny, 

b) 2 zástupcovia sekcie štrukturálnych fondov EÚ MŠVVaŠ SR,  

c) zástupca sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR, 

d) zástupca Výskumnej agentúry, 

e) zástupca sekcie štrukturálnych fondov EÚ MH SR, 

f) zástupca sekcie podnikateľského prostredia a inovácií MH SR, 

g) zástupca Slovak Business Agency (ďalej len „SBA“), 

h) zástupca Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej len „SIEA“), 

i) zástupca Slovenskej akadémie vied, 

j) zástupca Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít SR, 

k) zástupca Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, 

l) zástupca Klubu 500, 

m) zástupca Republikovej únie zamestnávateľov, 

n) zástupca Zväzu priemyselných, výskumných a vývojových organizácií.“ 

 

3. Článok 4 ods. 4 v znení: „Funkciu tajomníka pracovnej skupiny vykonáva zamestnanec 

oddelenia pre OP VaI a OP VaV na odbore pre programy EFRR zo sekcie 

štrukturálnych fondov EÚ MŠVVaŠ SR.“ sa upravuje nasledovne: 

 

„Funkciu tajomníka pracovnej skupiny vykonáva zamestnanec sekcie štrukturálnych 

fondov EÚ MŠVVaŠ SR.“  

 

4. Článok 5 ods. 2 v znení: 

 

„Návrhy na vymenovanie alebo odvolanie členov, pozorovateľov a tajomníka 

pracovnej skupiny predkladajú ministrovi prostredníctvom generálneho riaditeľa sekcie 

štrukturálnych fondov EÚ:  

 

a) generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ MŠVVaŠ SR, pokiaľ ide o 

členov pracovnej skupiny podľa čl. 4 ods. 2 písm. a), b) a c) a tajomníka pracovnej 

skupiny podľa čl. 4 ods. 4 tohto štatútu, 

b) generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR, pokiaľ ide o člena 

pracovnej skupiny podľa čl. 4 ods. 2 písm. d) tohto štatútu, 

c) generálny riaditeľ Výskumnej agentúry, pokiaľ ide o člena pracovnej skupiny 

podľa čl. 4 ods. 2 písm. e) tohto štatútu, 

d) generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ MH SR, pokiaľ ide o  člena 

pracovnej skupiny podľa čl. 4 ods. 2 písm. f) tohto štatútu, 

e) generálny riaditeľ sekcie podnikateľského prostredia a inovácií MH SR, pokiaľ ide 

o člena pracovnej skupiny podľa čl. 4 ods. 2 písm. g) tohto štatútu, 

f) generálny riaditeľ SBA, pokiaľ ide o člena pracovnej skupiny podľa čl. 4 ods. 2 

písm. h) tohto štatútu, 
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g) generálny riaditeľom SIEA, pokiaľ ide o člena pracovnej skupiny podľa čl. 4 ods. 

2 písm. i) tohto štatútu, 

h) predseda Slovenskej akadémie vied, pokiaľ ide o člena pracovnej skupiny podľa 

čl. 4 ods. 2 písm. j) tohto štatútu, 

i) predseda Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít SR, pokiaľ ide 

o člena pracovnej skupiny podľa čl. 4 ods. 2 písm. k) tohto štatútu, 

j) prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, pokiaľ ide o člena 

pracovnej skupiny podľa čl. 4 ods. 2 písm. l) tohto štatútu, 

k) štatutárny orgán Klubu 500, pokiaľ ide o člena pracovnej skupiny podľa čl. 4 ods. 

2 písm. m) tohto štatútu, 

l) prezident Republikovej únie zamestnávateľov, pokiaľ ide o člena pracovnej 

skupiny podľa čl. 4 ods. 2 písm. n) tohto štatútu, 

m) prezident Zväzu priemyselných, výskumných a vývojových organizácií, pokiaľ ide 

o člena pracovnej skupiny podľa čl. 4 ods. 2 písm. o) tohto štatútu, 

n) generálny riaditeľ sekcie centrálny koordinačný orgán, ÚPPVII, pokiaľ ide o 

pozorovateľa pracovnej skupiny podľa čl. 4 ods. 3 písm. a) tohto štatútu, 

o) štatutárny orgán Slovenskej evaluačnej spoločnosti, pokiaľ ide o pozorovateľa 

pracovnej skupiny podľa čl. 4 ods. 3 písm. b) tohto štatútu.“ 

 

sa upravuje nasledovne: 

 

„Návrhy na vymenovanie alebo odvolanie členov, pozorovateľov a tajomníka 

pracovnej skupiny predkladajú ministrovi prostredníctvom generálneho riaditeľa sekcie 

štrukturálnych fondov EÚ:  

 

a) generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ MŠVVaŠ SR, pokiaľ ide o 

členov pracovnej skupiny podľa čl. 4 ods. 2 písm. a), b) a tajomníka pracovnej 

skupiny podľa čl. 4 ods. 4 tohto štatútu, 

b) generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR, pokiaľ ide o člena 

pracovnej skupiny podľa čl. 4 ods. 2 písm. c) tohto štatútu, 

c) generálny riaditeľ Výskumnej agentúry, pokiaľ ide o člena pracovnej skupiny 

podľa čl. 4 ods. 2 písm. d) tohto štatútu, 

d) generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ MH SR, pokiaľ ide o  člena 

pracovnej skupiny podľa čl. 4 ods. 2 písm. e) tohto štatútu, 

e) generálny riaditeľ sekcie podnikateľského prostredia a inovácií MH SR, pokiaľ ide 

o člena pracovnej skupiny podľa čl. 4 ods. 2 písm. f) tohto štatútu, 

f) generálny riaditeľ SBA, pokiaľ ide o člena pracovnej skupiny podľa čl. 4 ods. 2 

písm. g) tohto štatútu, 

g) generálny riaditeľom SIEA, pokiaľ ide o člena pracovnej skupiny podľa čl. 4 ods. 

2 písm. h) tohto štatútu, 

h) predseda Slovenskej akadémie vied, pokiaľ ide o člena pracovnej skupiny podľa 

čl. 4 ods. 2 písm. i) tohto štatútu, 

i) predseda Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít SR, pokiaľ ide 

o člena pracovnej skupiny podľa čl. 4 ods. 2 písm. j) tohto štatútu, 

j) prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, pokiaľ ide o člena 

pracovnej skupiny podľa čl. 4 ods. 2 písm. k) tohto štatútu, 

k) štatutárny orgán Klubu 500, pokiaľ ide o člena pracovnej skupiny podľa čl. 4 ods. 

2 písm. l) tohto štatútu, 

l) prezident Republikovej únie zamestnávateľov, pokiaľ ide o člena pracovnej 

skupiny podľa čl. 4 ods. 2 písm. m) tohto štatútu, 
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m) prezident Zväzu priemyselných, výskumných a vývojových organizácií, pokiaľ ide 

o člena pracovnej skupiny podľa čl. 4 ods. 2 písm. n) tohto štatútu, 

n) generálny riaditeľ sekcie centrálny koordinačný orgán, ÚPPVII, pokiaľ ide o 

pozorovateľa pracovnej skupiny podľa čl. 4 ods. 3 písm. a) tohto štatútu, 

o) štatutárny orgán Slovenskej evaluačnej spoločnosti, pokiaľ ide o pozorovateľa 

pracovnej skupiny podľa čl. 4 ods. 3 písm. b) tohto štatútu.“ 

  

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenie 

 

Dodatok č. 2 nadobúda platnosť, účinnosť dňom podpisu dodatku ministrom. 

 

 

 

V Bratislave dňa 14. marca 2019 

 

 

 

 

       

............................................................. 

 JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. 

           ministerka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


