
    
 
 
 

 

 

Zápisnica z 13. rokovania 

Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie 

   

Dátum: 

29. apríl 2019, 14:00 - 16:15 h. 

Miesto konania rokovania: 

Hotel Tatra, Námestie 1. mája, 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: 

Mgr. Rastislav Igliar 

Účastníci rokovania: 

podľa prezenčnej listiny (viď príloha č. 1) 

Zapisovateľ: 

Mgr. G. Kopcová, Mgr. J. Kraushúber, Mgr. Peter Weiss 

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. Zmena Štatútu a Rokovacieho poriadku Monitorovacieho výboru pre OP VaI – na schválenie 

 

3. Revízia operačného programu Výskum a inovácie, verzia 6.0 – na schválenie 

 

4. Komunikačná stratégia operačného programu Výskum a inovácie  pre programové obdobie 

        2014 – 2020, verzia 1.2 – na schválenie 

 

5. Financovanie operácií mimo programového územia v zmysle čl. 70 (2) všeobecného nariadenia  

v rámci výzvy implementovanej v gescii MH SR zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko 

- inovačných platforiem – na schválenie 

 

6. Záverečná správa z Priebežného hodnotenia operačného programu Výskum a inovácie – na vedomie 

 

7. Správa o komunikačných a informačných aktivitách za rok 2017 a 2018 a o pláne na rok 2019  –  

na vedomie  

 

8. Rôzne 

 

9. Zhrnutie zasadnutia a závery 
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Priebeh rokovania: 

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

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI  – v úvode privítal účastníkov 13. rokovania MV OP VaI. Informoval, že na rokovaní 

bolo aktuálne prítomných 42 členov (neskôr sa počet zvýšil) z celkového počtu 65 členov a konštatoval, že MV OP VaI 

bol uznášaniaschopný. P. Igliar informoval, že výbor v dopoludňajších hodinách obdržal žiadosť člena monitorovacieho 

výboru p. Remiša z neziskovej organizácie „Fórum života“, že sa vzdáva svojho členstva. Vzhľadom na krátkosť času, nie 

je možné ho nahradiť novým členom, a z tohto dôvodu sa bude na dnešnom rokovaní počítať so 65-timi členmi 

monitorovacieho výboru.  

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

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – požiadal členov MV OP VaI o pripomienky, žiadne pripomienky neboli vznesené. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI - dal hlasovať členom MV OP VaI o schválení programu 13. rokovania MV OP VaI. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI zároveň informoval o spôsobe hlasovania. 

Hlasovania o schválení programu MV OP VaI sa zúčastnilo 44 členov. 

Za bolo: 44 

Proti bolo: 0 

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie: MV OP VaI schválil program 13. rokovania MV OP VaI. 

R. Igliar, predsedajúci 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 44 členov. 

Za bolo: 44 

Proti bolo:0 

Zdržalo sa: 0 

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

 

K bodu 2. Zmena Štatútu a rokovacieho poriadku Monitorovacieho výboru pre OP VaI – na schválenie 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – uviedol, že v rámci uvedeného bodu bol predložený na schválenie návrh Dodatku 

č. 6 Štatútu MV pre OP VaI a Dodatku č. 4 Rokovacieho poriadku MV pre OP VaI. V rámci Dodatku č. 6 boli navrhnuté 

zmeny, ktoré vyplývajú z aktualizácie Systému riadenia EŠIF pre programové obdobie 2014-2020, verzia 7, a to 

aj z dôvodu zrušenia pozície Splnomocnenca vlády SR pre VaI - uznesením vlády SR č. 303 z 27. júna 2018, ktorým bolo 

zrušené uznesenie vlády SR č. 28 zo 14. januára 2015 (táto pozícia bola zrušená). V rámci toho bola vznesená jedna 

pripomienka, ktorá bola akceptovaná. V rámci Dodatku č. 4 Rokovacieho poriadku MV pre OP VaI boli navrhnuté zmeny, 
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ktoré taktiež vyplývajú z aktualizácie Systému riadenie EŠIF a úprav technického charakteru. Materiál bol taktiež 

predmetom pripomienkového konania a v rámci toho nebola vznesená žiadna pripomienka. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – otvoril diskusiu k predmetnému bodu, nikto sa do diskusie neprihlásil. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – dal hlasovať členom MV OP VaI o schválení návrhu Dodatku č. 6 Štatútu MV 

pre OP VaI. 

Hlasovania o schválení návrhu Dodatku č. 6 Štatútu MV pre OP VaI sa zúčastnilo 45 členov. 

Za bolo: 44 

Proti bolo: 0 

Zdržalo sa: 1 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI skonštatoval, že MV OP VaI schválil návrh Dodatku č. 6 Štatútu MV pre OP VaI. 

Uznesenie: MV OP VaI schválil návrh Dodatku č. 6 Štatútu MV pre OP VaI. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – otvoril diskusiu k predmetnému bodu, nikto sa neprihlásil. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – dal hlasovať členom MV OP VaI o schválení návrhu Dodatku č. 4 Rokovacieho 

poriadku MV pre OP VaI. 

Hlasovania o schválení návrhu Dodatku č. 4 Rokovacieho poriadku MV pre OP VaI sa zúčastnilo 44 členov. 

Za bolo: 43 

Proti bolo: 0 

Zdržalo sa: 1 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI skonštatoval, že MV OP VaI schválil návrh Dodatku č. 4 Rokovacieho poriadku MV 

pre OP VaI bez pripomienok.  

Uznesenie: MV OP VaI schválil návrh Dodatku č. 4 Rokovacieho poriadku MV pre OP VaI. 

K bodu 3. Revízia operačného programu Výskum a inovácie, verzia 6.0 – na schválenie 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – uviedol, že predmetom revízie OP VaI, verzie 6.0 je úprava finančného plánu 

programu v nadväznosti na nevyčerpaný finančný záväzok z r. 2015 zaznamenaný na konci r. 2018. Po odsúhlasení  

s Európskou komisiu (EK) sa zrušila viazanosť zdrojov (ide o zdroje EFRR) vo výške 70,7 mil. EUR pre menej rozvinuté 

regióny a vo výške 10,7 mil. EUR pre rozvinutejší región. Na základe toho bol spracovaný upravený finančný plán, ktorý 

bol vzatý na vedomie zo strany certifikačného orgánu a neformálne prediskutovaný aj s EK. Zámerom je uzavrieť túto 

revíziu ešte pred rozhodnutím EK o výkonnostnej rezerve, ktoré sa očakáva prijať v priebehu leta. Súčasťou zmeny OP 

VaI je zníženie alokácie niektorých aktivít v rámci špecifických cieľov 1.1.3 a 2.1.1, pričom plánovaná podpora projektov 

a subjektov úspešných v programe Horizont 2020 zostáva zachovaná. V súvislosti s úpravou finančného plánu došlo 

aj k zmene finančného ukazovateľa výkonnostného rámca (zámer), úprave niektorých ukazovateľov výstupov 

pre investičné priority 1.1 a 2.1, ako aj kategórií intervencií v rámci prioritných osí 1. a 2. Čo sa týka časového rámca 

revízie, v mesiacoch február – marec boli spracované podklady, vrátane návrhu upraveného finančného plánu, v období 

marec – apríl prebehla konzultácia s certifikačným orgánom a s EK, následne bol návrh zmeny predložený na 13. 
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rokovanie MV OP VaI. V prípade schválenia zo strany MV OP VaI plánuje RO OP VaI predložiť návrh zmeny OP VaI, 

verzia 6.0, oficiálne EK prostredníctvom systému SFC2014. Zároveň bude návrh zmeny OP VaI, v súlade so Systémom 

riadenia EŠIF, predložený na PPK, MPK a následne na rokovanie vlády SR. Predpoklad predloženia návrhu zmeny OP 

VaI na rokovanie vlády je do konca júna t. r. V tomto roku sa plánujú ešte ďalšie revízie OP VaI v nadväznosti 

na rozhodnutie EK o výkonnostnej rezerve, zároveň sa plánuje prevod zdrojov OP VaI do OP Integrovaná infraštruktúra 

v nadväznosti na uznesenie vlády SR č.130/2019. Materiál bol predmetom pripomienkového konania. V rámci 

pripomienkového konania bolo k materiálu vznesených 6 pripomienok (z toho 4 zásadné - 3 akceptované, 1 čiastočne 

akceptovaná a 2 obyčajné – akceptované).  

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

P. Samuely, Slovenská akadémia vied – spýtal sa, či nie je možné ponechať rezervu alebo aspoň jej časť 

na financovanie výzvy na podporu výskumných projektov Horizontu 2020, na ktorú bola vyčlenená čiastka 10 mil. EUR. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – odpovedal, že predložená zmena nemá vplyv na vyhlásenie výzvy. Ide o automatické 

zrušenie záväzku, čo znamená,  že v rámci týchto realokácií nie je možné riešiť finančné požiadavky súvisiace s inými 

výzvami. Alokácia na výzvu je vyhlásená v plnej výške v sume 10 mil. EUR, a zároveň je na webovom sídle OP VaI oznam 

o jej plánovanom ukončení. Do momentu ukončenia výzvy je k dispozícii celková alokácia výzvy. 

P. Samuely, Slovenská akadémia vied – spýtal sa, prečo sa nemôže pokračovať ďalšou výzvou, prečo výzva končí  

15. mája. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – odpovedal, že boli predložené 3 žiadosti o NFP, t. z., otázkou je, či takto nastavená 

výzva a záujem o ňu, nie je saturovaný inými výzvami, v rámci ktorých boli predložené žiadosti o NFP. Výzva má svoje 

špecifiká, nadväzuje na európske programy, kde sú odlišné pravidlá. Odlišnosť pravidiel chápeme ako jeden z faktorov 

nezáujmu aj v situácii, keď boli vyhlásené iné výzvy, ktoré umožňovali riešenie tých istých aktivít a oprávnených výdavkov 

v rámci iných výziev a boli jednoduchšie. Čiže výzva je stále otvorená do 15. mája. Uvedené sa ale netýka predmetu 

revízie, a teda bodu tohto programu. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – ukončil diskusiu, keďže neboli ďalšie pripomienky a otázky. 

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

a inovácie, verzia 6.0. 

Hlasovania o schválení Revízie operačného programu Výskum a inovácie, verzia 6.0 sa zúčastnilo 45 členov. 

Za bolo: 39 

Proti bolo: 0 

Zdržalo sa: 6 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI skonštatoval, že MV OP VaI schválil bez pripomienok Revíziu operačného programu 

Výskum a inovácie, verzia 6.0. 

Uznesenie: MV OP VaI schválil Revíziu operačného programu Výskum a inovácie, verzia 6.0. 

 



    
 

6 

 

 K bodu 4. Komunikačná stratégia operačného programu Výskum a inovácie pre  programové obdobie 2014 

– 2020, verzia 1.2 – na schválenie 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – uviedol, že v rámci 4. bodu programu rokovania je predkladaný na schválenie návrh  

Komunikačnej stratégie operačného programu Výskum a inovácie pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 1.2. 

Pôvodná verzia dokumentu bola schválená MV pre OP VaI dňa 28. 04. 2015 prostredníctvom rozhodovacieho konania 

per rollam. Zmeny boli navrhované za účelom zosúladenia s aktualizovaným Metodickým pokynom ÚV SR č. 16  a jeho 

prílohami; aktualizácie z dôvodu personálnych a organizačných zmien na RO a SO a zapracovania zmien vyplývajúcich 

z implementačnej praxe. Dokument bol upravený po štylistickej a formálnej stránke. Materiál bol predmetom 

pripomienkového konania. V rámci pripomienkového konania bola vznesená 1 obyčajná pripomienka, ktorá bola 

akceptovaná. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – otvoril diskusiu k predmetnému bodu, nikto sa neprihlásil. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – dal hlasovať členom MV OP VaI o schválení Komunikačnej stratégie operačného 

programu Výskum a inovácie pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 1.2. 

Hlasovania o schválení Komunikačnej stratégie operačného programu Výskum a inovácie pre programové obdobie 2014 

- 2020, verzia 1.2 sa zúčastnilo 45 členov. 

Za bolo: 43 

Proti bolo: 0 

Zdržalo sa: 2 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI skonštatoval, že MV OP VaI schválil bez pripomienok Komunikačnú stratégiu 

operačného programu Výskum a inovácie, pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 1.2. 

Uznesenie: MV OP VaI schválil Komunikačnú stratégiu operačného programu Výskum a inovácie, pre programové 

obdobie 2014 – 2020, verzia 1.2. 

K bodu 5. Financovanie operácií mimo programového územia v zmysle čl. 70 (2) všeobecného nariadenia 

v rámci výzvy implementovanej v gescii MH SR zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko - 

inovačných platforiem – na schválenie 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – odovzdal slovo zástupcovi sprostredkovateľského orgánu p. M. Húskovi, aby 

prezentoval navrhované zmeny. 

M. Húska, MH SR – priblížil zameranie predkladaného materiálu. Ide o možnosť financovania aktivít, ktoré budú 

financované v rámci Bratislavského kraja, nakoľko dotknutá výzva je určená pre mimobratislavské kraje. Výzva 

je zameraná na podporu vzniku a činnosti technologicko – inovačných platforiem v jednotlivých odvetviach hospodárstva. 

Potreba financovania aktivít v rámci Bratislavského kraja bola identifikovaná v procese prípravy výzvy ako podnet zdola. 

MH SR tento podnet akceptovalo a zapracovalo do výzvy. Ide o zapojenie výskumných organizácií, z ktorých väčšina sídli 

v Bratislavskom kraji tak, aby prijímatelia z mimobratislavských krajov mohli využívať kapacity v rámci Bratislavského 

kraja, pričom výstupy projektov budú predstavovať prínos pre dané mimobratislavské regióny. Materiál sa predkladá 

členom monitorovacieho výboru na schválenie, nakoľko tento postup podlieha v zmysle čl. 70 všeobecného nariadenia 

schváleniu MV.    
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Hlasovania o schválení Financovania operácií mimo programového územia v zmysle čl. 70 (2) všeobecného nariadenia 

v rámci výzvy implementovanej v gescii MH SR zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko – inovačných 

platforiem sa zúčastnilo 44 členov. 

Za bolo: 41 

Proti bolo: 0 

Zdržalo sa: 3 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI - skonštatoval, že MV OP VaI schválil Financovanie operácií mimo programového 

územia v zmysle čl. 70 (2) všeobecného nariadenia v rámci výzvy implementovanej v gescii MH SR zameranej  

na podporu vzniku a činnosti technologicko – inovačných platforiem. 

Uznesenie: MV OP VaI schválil Financovanie operácií mimo programového územia v zmysle čl. 70 (2) všeobecného 

nariadenia v rámci výzvy implementovanej v gescii MH SR zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko – 

inovačných platforiem. 

K bodu 6. Záverečná správa z Priebežného hodnotenia operačného programu Výskum a inovácie -  

na vedomie 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – informoval, že uvedený materiál sa predkladá na vedomie a odovzdal slovo Mgr. 

Danielovi Pitoňákovi, zástupcovi RO MŠVVaŠ SR  . 

D. Pitoňák, RO MŠVVaŠ SR – informoval MV o výsledkoch priebežného hodnotenia OP VaI, ktoré bolo realizované 

v rámci Plánu hodnotení OP VaI, schválenom MV OP VaI. Hodnotenie pozostávalo z dvoch rôznych hodnotení, jedno bolo 

zamerané na procesy implementácie a druhé bolo zamerané na realizované aktivity a dopady z nich vyplývajúce. 

Realizovalo sa jedno spoločné hodnotenie externým dodávateľom - Konzorcium Grant Thornton Advisory a Visions 

Consulting, v rozmedzí mesiacov jún – december 2018. Uviedol, že hodnotenie malo dva základné ciele - procesnú 

stránku a možnosti zlepšenia implementácie a zhodnotenie efektívnosti doterajších intervencií programu. 

Hodnotenie  prebiehalo podľa 10 hodnotiacich otázok. Realizované boli prieskumy a analýzy dokumentov, na základe 

ktorých boli spracované závery a odporúčania. V prieskume boli použité výskumné metódy Desk research, dotazníkový 

prieskum, interview a rôzne druhy štatistického a analytického spracovania dát, komparatívna metóda sledovania dát, 

syntetické metódy spracovania údajov.  Hodnotenie konštatovalo pozitívne stanovisko vo vzťahu k nastaveniu programu, 

programových cieľov, intervenčnej logiky. Realizátor hodnotenia taktiež konštatoval nedostatočný pokrok v implementácií, 

preukázaný na základe kvantitatívnych ukazovateľov, ako je miera kontrahovania, čerpania, plnenie merateľných 

ukazovateľov a čerpanie jednotlivých ročných rozpočtových záväzkov. Ako príčiny konštatovaného stavu bola 

identifikovaná nepripravenosť systému implementácie v čase spúšťania programu, komplikovaný systém administrácie 

procesov implementácie, ktorý navyše podliehal častým zmenám. Zistenia, ktoré boli výsledkom prebiehajúcich kontrol, 

vyžadovali dlhý čas na zapracovanie do procesov administrácie. Problematickým faktorom bolo i schvaľovanie ex ante 

kondicionality 1.1 a s tým súvisiace aplikovanie vyhlasovania výziev v čase, kedy nebol proces schvaľovania ex ante 

kondicionality ukončený. Vzhľadom na zistenia boli realizátorom hodnotenia analyzované aj opatrenia, ktoré boli 

aplikované. Medzi pozitívne hodnotenými opatreniami bolo ukončenie procesu priorizácie stratégie RIS3, aplikovanie 

viacerých opatrení na zabezpečenie transparentnosti, spracovanie rizikovej analýzy k výzvam. S neutrálnym stanoviskom 

bola ohodnotené opatrenie týkajúce sa spustenia veľkého počtu nových výziev, kde bolo pozitívne hodnotené tempo 

potenciálu čerpania alokácie, na druhej strane bolo definované riziko v prípade administratívnej kapacity, ktorá je  potrebná 

na zabezpečenie vyhodnotenia výziev. Negatívne hodnotené boli nedostatočne plnené ciele výkonnostného rámca 

a samotný proces hodnotenia dopytových výziev.  
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V nadväznosti na zistenia boli identifikované odporúčania. Nadväzovali na najviac diskutované problémy, ako viacnásobné 

schvaľovanie výziev, neefektívne spracovanie rizikových analýz, kde absentuje hodnotenie rizík v oblasti plnenia lehôt 

v rámci hodnotiaceho procesu, rôzne spôsoby preukazovania plnenia podmienok na úrovni rôznych 

sprostredkovateľských orgánov. Identifikované boli i rôzne vzory formulárov a metodické podklady používané jednotlivými 

SO. Ďalej boli identifikované odporúčania týkajúce sa znižovania počtu kontrol v oblasti verejného obstarávania prístupu 

k prijímateľom ako poradný a konzultačný orgán, nielen ako kontrolný orgán. V súvislosti s merateľnými ukazovateľmi boli 

identifikované odporúčania uvádzať príklady praktického aplikovania merateľných ukazovateľov. Bolo taktiež odporučené 

využívať príklady dobrej praxe z iných podporných programov mimo EŠIF, ktoré fungujú efektívnejšie resp. jednoduchším 

spôsobom. Záverečná správa z hodnotenia, vrátane všetkých odporúčaní, je zverejnená na webovom sídle www.opvai.sk  

v sekcii Hodnotenie. 

M. Antošová, MZ SR – skonštatovala, že OP VaI budúci rok oficiálne končí a čerpanie podľa poslednej správy je na úrovni 

10 %. Položila otázku, aké kroky sa budú v najbližších dňoch a mesiacoch podnikať na odstránenie problémov, na ktoré 

tu bolo poukázané a či je pripravený krízový manažment, resp. režim na to, aby sa urýchlilo čerpanie z OP VaI nielen 

prostredníctvom výziev, ale aj prostredníctvom interakcie so žiadateľmi. Ako príklad uviedla výzvu, ktorá bola smerovaná 

na excelentné tímy, nadväzovala na minulé programové obdobie, výzva bola zameraná  

na infraštruktúrne zabezpečenie jednotlivých výskumných organizácií a subjektov, pričom sa eviduje, že táto výzva mala 

byť dvojkolová. Prvé kolo zamerané na infraštruktúru a druhé na zabezpečenie výskumných kapacít. Podľa správy 

sa  eviduje, že neboli podané takmer žiadne projekty, resp. nebol podaný žiaden projekt. Bude sa z daného vyvodzovať 

dôsledok? Žiadatelia si zaobstarali infraštruktúru, ale potom už nereagovali na ďalšie výzvy? Z toho vyplynula ďalšia 

otázka, kedy sa začneme pripravovať na nové programové obdobie, keďže vieme aké problémy sa v tomto programovom 

období vyskytovali? Ak výzvy, hodnotenie a čerpanie pôjde takto, opätovne sa budú prostriedky dočerpávať v 3 rokoch 

po oficiálnom ukončení programového obdobia a nový OP môže začať neskoro. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – uviedol, že cieľom je, aby do jesene tohto roku bola vyhlásená 100 % disponibilná 

alokácia OP VaI  v gescii MŠVVaŠ SR. Jedna vec je objem vyhlásených výziev a druhá počet podaných projektov. 

V spomínanej výzve p. Antošovou, je počet podaných projektov 0 a tým pádom sa nedá očakávať nárast čerpania. 

K spomínanej výzve na RIS 3 tímy poprosil o viac informácii GR Výskumnej agentúry, p. Sipka. 

S. Sipko, Výskumná agentúra – uviedol, že výzva nadväzovala na predchádzajúce programové obdobie, kde mala prvú 

etapu. Výzva bola koncipovaná tak, že tí, ktorí uspeli a získali prostriedky na výskumnú infraštruktúru, budú mať šancu 

získať ďalšie zdroje na realizáciu výskumu, z časti na parciálne doplnenie infraštruktúry z nového programového obdobia 

z OP VaI. Uviedol, že sa nejedná o povinnosť, ale o možnosť. Aj keď nepredložia projekty v novom programovom období 

cez OP VaI, tak musia v rámci udržateľnosti realizovať výskum, či už z vlastných zdrojov alebo napríklad cez granty. 

Skonštatoval, že s potenciálnymi prijímateľmi výzvy sa neustále komunikuje a pri výzve sa postupuje striktne podľa nových 

pravidiel, najmä z pohľadu obsahových požiadaviek. Aby projekty boli v požadovanej kvalite, idú rovnakým režimom ako 

výzvy na DSV (dlhodobý strategický výskum).  Čiže najskôr musia byť predložené plány rozvoja infraštruktúry, ktoré sú 

posudzované zahraničnými expertmi a až následne je možné predložiť samotné projekty. V rámci výzvy bude môcť byť 

podporených 8 mimo bratislavských a 4 bratislavské projekty. Zo strany zahraničných expertov bolo posúdených doposiaľ 

6 projektových stratégií a v rámci 1 - 2 týždňov sa čaká na predloženie prvých projektov. 

M. Antošová, MZ SR – opýtala sa na verejné obstarávanie, MH SR a MŠVVaŠ SR participujú spoločne na OP VaI.  

Uviedla, že sa značne líšia pravidlá a odporúčania v príručiek pre verejné obstarávanie pre prijímateľov. Prijímateľ tak 

častokrát nevie ako správne zareagovať. Uviedla, že tieto príručky nereflektujú na aktuálne zmeny legislatívy. Ako príklad 

uviedla, že VA resp. MŠVVaŠ SR, nemá aktualizovanú príručku podľa novely zákona platnej od 01. 01. 2019. Potom 

vznikajú viaceré byrokratické prekážky. Napríklad pri výzvach na DSV, ak by sa išlo v súlade s platnou legislatívou, by sa 

http://www.opvai.sk/


    
 

9 

 

proces zjednodušil. Dnes je žiadateľ povinný predložiť 3 cenové ponuky, resp. oslovovať potenciálnych dodávateľov 

dovtedy, kým tieto 3 cenové ponuky nedostane. Je to kontraproduktívne a predlžuje sa celý proces. MZ SR ako 

konzultačný orgán pomáha niektorým žiadateľom pri príprave projektov, p. Antošová skonštatovala, že posledná výzva 

bola z hľadiska prípravy a administrácie jedna z najťažších výziev. Opýtala sa, či sa v budúcnosti počíta s redukciou 

záťaže pre potenciálnych žiadateľov a konštatovala, že výzvy sú čoraz komplikovanejšie, čo môže odrádzať  žiadateľov 

a následne dochádza k nižšiemu dopytu po týchto výzvach. P. Antošová položila ešte otázku, aký je plán vyhlasovania 

výziev do konca augusta tohto roku, ktoré by pokryli alokáciu a kedy sa počíta s výzvou na dobudovanie univerzitných 

vedeckých parkov a výskumných centier. 

S. Sipko, Výskumná agentúra – reagoval na pozn. pani Antošovej o 3 cenových ponukách. Uviedol, že to nie je postup 

pri samotnom verejnom obstarávaní. 3 cenové ponuky boli definované ako povinnosť v rámci prípravy projektov.  Zámerom 

bolo, aby odborní hodnotitelia mali podklady na dostatočnú kontrolu hospodárnosti stanovených položiek. Toto sa prijalo 

aj na základe výsledkov rôznych kontrol. Na aktualizáciu príručiek sa pozrú. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – skonštatoval, že v tomto momente nie je v pláne zverejniť žiadne ďalšie výzvy, 

okrem tých, ktoré sú zverejnené v indikatívnom harmonograme výziev (harmonogram). Ak by sa plánovali ďalšie výzvy, 

uvedú sa v harmonograme, zatiaľ sa to ale neplánuje. 

M. Antošová, MZ SR – opýtala sa, či  tie výzvy, ktoré sú teraz v harmonograme, pokrývajú alokáciu na tento rok, ktorá by 

mala byť vyhlásená. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – odpovedal kladne, uviedol, že tieto výzvy pokrývajú disponibilnú alokáciu. 

Skonštatoval, že problém je v časovej súslednosti. Uviedol, že vyhlásená výzva je jedna vec, ale reálna zazmluvnenosť 

druhá. Ako bolo uvedené, bola aj výzva, o ktorú bol nulový záujem. Operatívne sa záujem preskúmal, potreby tej výzvy 

boli saturované inými spôsobmi (napríklad Horizont 2020). Pristúpi sa k zníženiu, resp. k úprave alokácie a následne sa 

presunú tieto prostriedky do inej plánovanej výzvy.  

G. Gottgeisl, SARIO – spýtal sa, či z hodnotenia vyplývajú aj konkrétne opatrenia. Opýtal sa či sa budú navyšovať 

administratívne kapacity na strane poskytovateľa, keďže 15 dňová lehota na skontrolovanie VO je nedostačujúca. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – odpovedal, že navyšovanie administratívnych kapacít je možné iba do úrovne 

schválenej vládou. Ak sú administratívne komplikované procesy, tak navyšovanie kapacít nevyrieši problém s lehotou. 

Uviedol, že RO inicioval novelu zákona o VO za účelom zjednodušenia VO pre podnikateľské subjekty. Kým nepríde 

k zjednodušeniu procesov v oblasti VO, tak je táto lehota nereálna.  

Andreas von Busch, Európska komisia – uviedol, že OP VaI mal jeden z najvyšších dekomitmentov v rámci EÚ, preto 

je potrebné vykonať zlepšenia za účelom zabezpečenia dostatočného čerpania. Ocenil, že hodnotenie bolo uskutočnené 

nezávislým hodnotiteľom. Pri pohľade na závery a odporúčania konštatoval, že došlo k premrhanej príležitosti. V súvislosti 

s prípravou výziev, procesom ich vyhodnocovania a zazmluvňovania projektov odporučil schvaľovať a zazmluvňovať 

projekty nad celkový rámec, aby sme si boli istí, že máme dostatok projektov na zabezpečenie čerpania. Navrhol tiež 

hľadať ďalšie možnosti implementácie popri už vyhlásených výzvach a tiež uvažovať o čerpaní zdrojov alternatívnymi 

spôsobmi (napr. vytvorením zásobníka projektov). Keďže máme vyčerpaných len 10 % prostriedkov, prístupom RO naozaj 

nie je možné dosiahnuť všetky vytýčené ciele, aby sa nečelilo ďalšiemu dekomitmentu. Treba to podrobnejšie zanalyzovať, 

aj z hľadiska prípravy ďalšieho programového obdobia. Podľa jeho názoru v tomto smere hodnotenie neidentifikovalo 

všetky možnosti pre zrýchlenie čerpania v rámci tohto programového obdobia. 
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R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – skonštatoval, že jedným z opatrení identifikovaných v hodnotení bolo zjednodušiť 

výzvy, čo sa podarilo v novembri vo vyhlasovaní výziev na výskumno-vývojové kapacity. Výzva je najjednoduchšia, ako 

to systém dovoľuje. Dá sa to urobiť v situácii, ak do procesu nevstupuje štátna pomoc. V prípade uplatnenia režimu štátnej 

pomoci je proces komplikovanejší. Návrhy na plnenie ukazovateľov, resp. kvality výstupu, je to zhodnotenie k danému 

času, teda k 31.12.2018 otvoril aj otázku splnenia ukazovateľov a nadkontrahovania ďalších výziev, ktoré by spĺňali 

požiadavky a bol by o ne záujem. Akékoľvek ďalšie nadkontrahovanie je možné iba po súhlase sekcie financovania 

MŠVVaŠ SR  a MF SR.  Diskusia o tom prebieha, cieľom je, aby sa mohli vyhlásiť výzvy vo väčšom objeme, ako  

je disponibilná alokácia. Uviedol, že pri odbornom hodnotení, VO, pri zazmluvňovaní a pri implementácii dôjde k úsporám, 

čo bude jedno z ďalších opatrení. Po ukončení vyhlásenia výziev v disponibilnej alokácii sa bude pokračovať s prípravou 

ďalších výziev, s nadkontrahovaním nad rámec disponibilnej alokácie OP.  

Andreas von Busch, Európska komisia – uviedol, že nie je možné čakať až do momentu, kedy bude zrejmé, že alokácia 

výzvy bude vyčerpaná, treba tieto opatrenia urobiť teraz, inak bude neskoro. Treba sa vždy pozerať na riziko dekomitmentu 

v budúcom roku, ale aj na to, akú výšku čerpania treba dosiahnuť v roku 2023. Pretože cieľ čerpania v danom roku je 8-

krát vyšší, ako je bežný objem čerpania na ročnej báze. Veľa času je potrebného na prípravu výziev, treba sa poučiť 

a začať čo najskôr. Pripomenul taktiež hodnotenie uvedené vo Výročnej kontrolnej správe (Annual Control Report), v ktorej 

bol OP VaI hodnotený v kategórii 3 a upozornil na potrebu implementácie opatrení identifikovaných v nadväznosti na audit 

a zohľadnenia identifikovaných rizík. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – skonštatoval, že na vyhlásenie výzvy nad výšku disponibilnej alokácie je viazaná 

predbežná finančná kontrola na národnej úrovni, čo znamená mať k dispozícii disponibilné peniaze zo štátneho rozpočtu  

na vyhlásenie výzvy. Momentálne prebiehajú diskusie s MF SR, aby mohli byť v máji pripravené výzvy na vyhlásenie 

v rámci alokácie. Príprava výziev nad alokáciu bude pokračovať. Požiadal p. Húsku o doplnenie informácií k auditu. 

M. Húska, MH SR – uviedol, že MH SR prijalo všetky opatrenia, aj na základe kontroly zo strany MŠVVaŠ SR, aj táto 

kontrola bola ukončená a všetky výstupy odovzdané orgánu auditu a ten vykonáva validáciu. 

Andreas von Busch, Európska komisia – upozornil na fakt, že audítori z EK prídu na audit na mieste a treba byť na to 

pripravený. 

P. Petrik, Európska komisia – ešte doplnil, že audítori EK sa chcú zamerať aj na nálezy z auditov operácií a požiadať 

o adresovanie zistení na systémovej úrovni. Týka sa to nielen MH SR, ale aj VA. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – prisľúbil súčinnosť. Uviedol, že aj napriek prebiehajúcim auditom budú výzvy 

vyhlásené tak, ako sú naplánované. 

P. Sovák, Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít SR – skonštatoval, že je nevyhnutné čo najskôr 

vyhlásiť plánovanú výzvu na podporu univerzitných vedeckých parkov, ak sa má udržať krok s ostatnými európskymi 

inštitúciami podobného zamerania. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – uviedol, že MŠVVaŠ SR si je vedomé dôležitosti tejto výzvy a stále platí pôvodné 

uznesenie, že táto výzva bude financovaná akonáhle budú na ňu disponibilné prostriedky. 

P. Ťapák, úrad Košického samosprávneho kraja – opýtal sa, prečo treba na výzvu na podporu univerzitných vedeckých 

parkov čakať, z jeho pohľadu je tento krok nevyhnutný. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – dovolil si presunúť odpoveď na otázku p. Ťapáka do bodu „Rôzne“.  
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L. Šimko, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – podal procesný návrh, aby Záverečná správa 

z Priebežného hodnotenia bola daná k dispozícii na júnové rokovanie Rady vlády SR pre vedu,  techniku a inovácie. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – informoval, že táto správa je verejne dostupná na webovej stránke www.opvai.sk,   

nie je problém ju predložiť aj na spomínané rokovanie. Zároveň uviedol, že členovia MV OP VaI vzali na vedomie 

Záverečnú správu z Priebežného hodnotenia operačného programu Výskum a inovácie.  

K bodu 7. Správa o komunikačných  a informačných aktivitách za rok 2017 a 2018 a o pláne na rok 2019 – 

na vedomie 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI - otvoril bod 7 a odovzdal slovo zástupkyni RO OP VaI Mgr. Zuzane Devaliere. 

Z. Devaliere, RO MŠVVaŠ SR -  informovala o komunikačných a informačných aktivitách OP VaI za rok 2017 a 2018, 

ktoré primárne vychádzajú z Komunikačnej stratégie a bližšie sú špecifikované v ročných komunikačných plánoch, ktoré 

flexibilne reagujú na aktuálnu situáciu. V roku 2017 bola jadrom komunikačných aktivít komunikácia  

so žiadateľmi o NFP, nosnou komunikačnou aktivitou za rok 2018 bola mediálna kampaň realizovaná MH SR, zo strany 

RO podujatie Týždeň vedy a techniky a zo strany VA reštart systému novej transparentnej a otvorenej komunikácie 

s cieľovými skupinami. Zdôraznila, že aktualizácia webového sídla opvai.sk patrila medzi najväčšie priority. Bola 

pripravená koncepcia redizajnu webového sídla, ktoré prešlo komplexnou zmenou úvodnej stránky z dôvodu lepšej 

prehľadnosti a ľahšej orientácie. Informovala o ďalších využívaných komunikačných nástrojoch, rozposielaní newsletterov, 

hromadných emailov, elektronických bulletinov, uverejňovaní aktualít na Facebooku OP VaI  a zvyšujúcej sa návštevnosti 

webových sídiel. V roku 2017 MH SR realizovalo mediálnu kampaň na zvyšovanie povedomia o OP VaI. Kampaň 

prebiehala od júla do novembra 2017 na televíznych staniciach s celoplošným vysielaním. Vysielané boli dva 30-sek. 

animované TV spoty. V 2018 bola zo strany MH SR realizovaná rozhlasová kampaň formou dvoch rozhlasových spotov 

a 6 druhov čítaných oznamov. Zdôraznila publikovanie v časopisoch Eurokompas, inzerovanie o vyhlásených výzvach, 

publikovanie tlačových správ, tvorbu letákov a brožúr používaných na rôznych seminároch, konferenciách. Uviedla, že 

dôležitou aktivitou  je poradenstvo pre žiadateľov a prijímateľov prostredníctvom emailovej, telefonickej či osobnej 

komunikácie a aktívna komunikácia s informačno-poradenskými centrami. Informovala o organizovaní informačných 

seminárov pre žiadateľov a prijímateľov, školenia pre prijímateľov k problematike VO, okrúhle stoly, zasadnutia Rady VA 

a rokovania Monitorovacieho výboru. Dôraz bol kladený na účasť na rôznych podujatiach medzi ktoré patrí Deň Európy, 

Európskej noci výskumníkov, Týždeň vedy a techniky a podujatie Veda netradične. Predstavitelia OP VaI sa zúčastnili 

Národnej konferencie, zorganizovali Raňajky s novinármi za účelom lepšej komunikácie a poskytnutia informácii o práci 

v systéme ITMS s cieľom získavania informácií o projektoch. Predstavitelia MH SR sa zúčastnili Slovenskej kooperačnej 

burzy, Národného dňa SME Instrument a Medzinárodného inovačného fóra a iných. Ďalej predstavila plán komunikačných 

aktivít na rok 2019, ktoré budú nadväzovať na komunikačné aktivity predchádzajúcich rokov. RO a SO budú naďalej 

poskytovať poradenstvo pre žiadateľov a prijímateľov, spolupracovať s informačno-poradenskými centrami, zúčastňovať 

sa podujatí – Noc výskumníkov, Týždeň vedy a techniky, Roadshow, organizovať informačné semináre, okrúhle stoly, 

spolupracovať pri organizovaní rokovaní MV OP VaI. V pláne je realizácia prieskumu verejnej mienky, nákup 

propagačných predmetov a výroba tlačovín. Mediálna kampaň v televízii a v rozhlase formou rozhlasových spotov 

a čítaných oznamov, interaktívne formy prezentácie úspešných projektov, inzerovanie a využitie online kampane 

na sledovaných webových sídlach.  

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – poďakoval za prezentáciu a otvoril diskusiu. 

T. Gregor, klub 500 – položil otázku, prečo je potrebné v roku 2019 nakupovať propagačné predmety a využívať online 

kampane, keď zazmluvnenosť projektov je na veľmi nízkej úrovni a hľadajú sa rôzne zdroje na uspokojenie čo najväčšieho 

http://www.opvai.sk/
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množstva potenciálnych žiadateľov vo výzvach, ktoré čakajú v poradí. Prečo sú potrené ďalšie predmety a ďalšie 

kampane? 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – odpovedal, že publicita je jedna z povinných položiek a povinných aktivít OP VaI. 

Publicita nie je zameraná len na samotnú propagáciu operačného programu, ale aj na žiadateľov za účelom zvýšenia 

čerpania finančných prostriedkov i prostredníctvom rôznych podujatí, školení, využívania vzorových projektov 

a odporúčaní. Ide o kombináciu rôznych faktorov, množstvo interaktívnych stretnutí, aby sa zvyšovala účasť  

na projektoch.  

T. Gregor, klub 500 – opäť položil otázku, prečo je potrebné obstarávať propagačné predmety a otázku smeroval  

i na zástupcov EK, či v takejto situácii, kedy nie sú disponibilné prostriedky na vypísanie ďalších výziev je potrebné školiť 

široký okruh žiadateľov, prečo nie sú krátené prostriedky na publicitu? Navrhol aby sa prehodnotili finančné prostriedky 

určené na  publicitu a propagáciu OP VaI. Uviedol,  že asi aj súčasné 10,5%  čerpanie OP VaI je „zabezpečené“ čerpaním 

na komunikáciu a propagáciu. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – uviedol, že čerpanie v rámci informovania a komunikácie z technickej pomoci tvorilo 

len menšiu časť celkového čerpania OP VaI a aktuálne postupy a procedúry nedovoľujú presun finančných prostriedkov 

na iné aktivity. Sú to prostriedky určené na hodnotenie, štúdie a propagáciu. Aktuálna alokovaná čiastka týchto finančných 

prostriedkov nepresahuje sumu 1 milión EUR, pričom z týchto prostriedkov nie je možné presúvať žiadnu časť na iné 

aktivity, napr. výzvy. Je potrebné nájsť také formy propagácie, ktoré sú v súlade s Komunikačnou stratégiou OP VaI. 

Uviedol ochotu diskutovať o typoch propagačných predmetov, ktoré majú význam pri propagácii OP VaI. 

G. Gottgeisl, SARIO – položil otázku, či by bolo možné zorganizovať školenie o ITMS pre žiadateľov, ktorí majú problém 

pracovať s týmto systémom. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – súhlasil s návrhom zorganizovať školenie, hoci správcom systému ITMS nie 

je MŠVVaŠ SR, súhlasí s organizovaním školiacich seminárov pre žiadateľov i v oblasti verejného obstarávania. Ukončil 

diskusiu o tomto bode programu a konštatoval, že MV zobral na vedomie správu o komunikačných a informačných 

aktivitách na rok 2017 a 2018 a plán na rok 2019. 

K bodu 8. Rôzne  

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI - otvoril bod rôzne. Informoval o iniciatívnom návrhu Ministerstva dopravy a výstavby 

SR a podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pod názvom: „Predbežný návrh prerozdelenia časti 

výkonnostnej rezervy v prospech operačného programu Integrovaná infraštruktúra“. Uvedený materiál bol schválený dňa 

27. 03.2019 uznesením vlády SR č. 130/2019. V zmysle uvedeného uznesenia bolo uložené ministerke školstva, vedy, 

výskumu a športu zabezpečiť presun nepridelenej výkonnostnej rezervy z prioritnej osi 1 OP VaI v sume 102,59 mil. EUR 

z EÚ zdrojov do prioritnej osi číslo 6 OP Integrovaná infraštruktúra do 31. 12. 2019 a predložiť na rokovanie vlády SR 

návrh prerozdelenia záväzku z r. 2019 z OP VaI do OP Integrovaná infraštruktúra v termíne do 15. 05. 2019. V súvislosti 

s touto úlohou RO OP VaI spracoval podklady a materiál bol 10. 04. 2019 zaslaný na CKO, spolu s identifikovanými 

rizikami spojenými so zmenou tematickej koncentrácie, resp. schvaľovacou procedúrou v rámci MV pre OP VaI. 

Zjednodušene povedané, vláda SR rozhodla o tom, že výkonnostná rezerva PO1 OP VaI sa má realokovať do iného 

operačného programu. RO OP VaI má naviac navrhnúť výšku ďalších zdrojov (nad rámec výkonnostnej rezervy), ktoré 

budú realokované do iného operačného programu. Avšak vzhľadom na zmenu tematickej koncentrácie a z dôvodu, že 

v termíne do 15. 05. ešte nebudú známe rozhodnutia o udelení, resp. neudelení výkonnostných rezerv zo strany EK (vydá 

ich až koncom leta) sa úloha bude podrobnejšie diskutovať na najbližšom rokovaní MV OP VaI a koncom júna bude 

predložený materiál k tejto úlohe o realokácii.   
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R. Igliar sa vrátil k otázke, ktorá zaznela v predchádzajúcom bode a týkala sa vyhlasovania výziev. Pri vyhlasovaní výzvy 

musí MŠVVaŠ SR vykonať tzv. predbežnú finančnú kontrolu, či je potrebné finančné krytie pre výzvu. Momentálne  

sa v rámci MŠVVaŠ SR nevedia vyhlásiť nové výzvy okrem tých, ktoré sú uvedené v harmonograme bez toho, aby nebol 

navýšený rozpočet. Bolo by treba požiadať MF SR o navýšenie prostriedkov nad rámec rozpočtovej kapitoly. MF SR však 

jednoznačne informovalo všetky ministerstvá, že neposkytuje ďalšie finančné prostriedky pre takéto výzvy. Má sa to riešiť 

v rámci schválneho rozpočtu MŠVVaŠ SR. Na to, aby sa vedeli vyhlásiť výzvy je potrebný súhlas, že MŠVVaŠ SR môže 

vyhlásiť výzvu nad rámec rozpočtu, ktorá nie je krytá finančnými prostriedkami. Na obsahu výziev sa priebežne pracuje. 

Výzvy na diskutované univerzitné vedecké parky budú predložené Rade Výskumnej agentúry  (ďalej „Rada VA“) a Stálej 

komisii Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie pre implementáciu RIS3 (ďalej „Stála komisia“) na schválenie. 

K samotnému vyhláseniu je možné pristúpiť iba vtedy, ak budú voľné finančné prostriedky alebo schválenie možnosti ísť 

na rámec rozpočtu MŠVVaŠ SR. V súčasnosti je voľná finančná alokácia, takže sa môžu vyhlasovať výzvy do výšky 

alokácie, tzn. vyhlasovanie výziev z harmonogramu a až následne sa môže podať žiadosť o vyhlásenie výziev 

nad disponibilný rozpočet. O stanovisku umožňujúcemu ísť nad rámec rozpočtu sa intenzívne rokuje. V harmonograme 

by malo prísť k stavu vyhlásenia výziev v rozsahu celkovej alokácie v priebehu leta. Súbežne, ešte pred letom 

by sa mali pripravovať výzvy na univerzitné vedecké parky, akonáhle budú voľné finančné prostriedky, tak sa môžu 

vyhlásiť.  

P. Ťapák, Úrad Košického samosprávneho kraja - poznamenal, že ak boli naivestované cez štát desiatky miliónov eur, 

je potrebné, aby boli funkčné, nemali by ostať iba stáť. Pomalé konanie môže napáchať škody. Je potrebné to zrýchliť. 

Uviedol presvedčenie, že ak sa dodajú vážne argumenty, výzva by mohla byť vyhlásená čím skôr. 

S. Sipko, Výskumná agentúra - uviedol, v aktuálne vyhlásených výzvach sú univerzitné vedecké parky aktívne a už teraz  

sú podané projekty, v ktorých hrajú vedecké parky dôležitú úlohu. Z pohľadu realizácie výskumu a zabezpečenia 

financovania výskumných a vývojových kapacít, prostredníctvom financovania miezd. Z pohľadu dopytu pochádzalo cca. 

80 % žiadostí z univerzít, ktoré majú vedecké parky a výskumné centrá. Výzvy na DSV, kde bolo predložených 63 

projektov, majú nastavené hodnotiace kritériá, ktoré boli schválené aj týmto MV OP VaI tak, že ak projekt chce uspieť, mal 

by mať aj účasť univerzitného vedeckého parku resp. výskumného centra. 5 bodov získa projekt vtedy, ak splní dôležité 

hodnotiace kritérium, ktorým  je minimálne 35 % podiel vedeckých parkov, resp. výskumných centier na NFP podaného 

projektu. Pracuje sa aj na príprave výzvy na ďalší rozvoj vedeckých parkov. Pre urýchlenie je veľmi dôležitá vzájomná 

súčinnosť aj na strane univerzít, SAV, diskutovalo sa to aj na MV OP VaI. Kým dostanú vedecké parky a výskumné centrá 

peniaze na ďalší rozvoj, bude musieť byť zrealizovaný panel za účasti zahraničných expertov. Je dôležité, aby títo experti 

dostali čím skôr podklady. Jedno hodnotiace kritérium je venované presne tejto problematike.  

Na zasadnutí Rady VA sa schválila štruktúra rozvojového plánu univerzitného vedeckého parku resp. výskumného centra. 

Je dôležité, aby tieto dokumenty mali univerzity a SAV pripravené. Stratégia rozvoja vedeckého parku resp. výskumného 

centra, má byť schválená vedeckou radou univerzity resp. vedeckou radou SAV. Tieto vstupy budú potrebné.   

P. Sovák, Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít SR - poďakoval za uvedené informácie. Upozornil 

na časové súvislosti, ako aj na zmenenú situáciu. Je potrebné rozhodnutie, či výzvy na DSV idú ďalej, je to dôležitá 

informácia. Sú pripravení rokovať, budú informovať aj ostatné vedecké parky, je dôležité, aby sa nastavila efektívna 

komunikácia za účelom prípravy. Položil otázku k rozpúšťaniu výkonnostnej rezervy. Opýtal sa, či je členom MV OPVaI 

jedno, že sa presunie toľko prostriedkov na iný operačný program. Informoval o nesúhlasnom stanovisku zo strany 

výskumných univerzít a SAV v tejto veci, ktoré bude doručené aj premiérovi P. Pellegrinimu. Je dôležité, aby tieto 

prostriedky ostali MŠVVaS SR. Aj rektorská konferencia sa prihlásila k tomuto stanovisku. Je potrebné o tom rokovať 

a využiť  prostriedky výkonnostnej rezervy v rámci OP VaI.    

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI  – poďakoval za podporné stanovisko. Uviedol, že výkonnostná rezerva má v zmysle 

nariadení EK svoj mechanizmus. V prípade nesplnenia daných ukazovateľov nie je možné výkonnostnú rezervu prideliť 
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k danej prioritnej osi, resp. OP. Vzhľadom na stav od r. 2015, kedy bolo zaznamenané  nevyčerpanie záväzkov za roky 

2014 a 2015 a v určitom čase nevyhlasovanie výziev, premietlo sa to do zníženého čerpania, ako aj plnenia ukazovateľov. 

Splnenie ukazovateľov výkonnostného rámca v rámci určitých PO v r. 2018 teda nebolo možné. Následkom tohto je, 

že výkonnostná rezerva z týchto PO musí byť presunutá na iné výkonné prioritné osi v rámci operačných programov. 

Prijaté uznesenie je jedna vec, procedurálne sa to musí uskutočniť. Konečné slovo má EK, ktorá vydáva rozhodnutie 

o pridelení alebo nepridelení výkonnostnej rezervy, aj o zmene tematickej koncentrácie. Nepredpokladá, a nie je to ani 

technicky možné, že by v prípade neplnenia ukazovateľov EK súhlasila s ponechaním tejto rezervy v OP VaI. Druhou 

vecou je realokácia nad rámec výkonnostnej rezervy, ktorá podlieha schváleniu MV a rozhodnutiu EK.  

P. Sovák, Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít SR - uviedol, že pretrváva záujem využívať 

podporu z OP VaI zo strany univerzít a inštitúcií, v ktorých mene hovorí. Uviedol, že z ich strany je niekoľkonásobne väčší 

dopyt ako boli vyhlásené výzvy. Berie tieto informácie na vedomie a budú s vládou SR pokračovať v rokovaní.  

Andreas von Busch, Európska komisia – uviedol, že otázka výkonnostnej rezervy a ukazovateľov je právna požiadavka. 

Čiže, ak sa nesplnia ukazovatele do určitého percenta, tak automaticky sa táto výkonnostná rezerva stráca pre danú 

prioritnú os, pričom toto bolo známe od začiatku implementácie OP (vyplýva z Nariadenia (EÚ) č. 1303/2013).  Uviedol, 

že implementácia nebola dostatočne rýchla a je jasné, že výkonnostná rezerva bude definitívne stratená. Bude presunutá 

tam, kde sa plnia výkonnostné ukazovatele. Myslí si, že Slovensko  pravdepodobne navrhne presun na priority v oblasti 

dopravy (tematický cieľ 7 Podpora trvalo udržateľnej dopravy a odstraňovanie kapacitných obmedzení v kľúčových 

sieťových infraštruktúrach), avšak EK zatiaľ nedostala príslušnú žiadosť. Nie je isté, že takýto návrh by bol prijateľný pre 

všetky generálne riaditeľstvá Komisie. Postup je taký, že najprv výkonnostnú rezervu stratíte, potom sa požiada 

o realokáciu a následne Komisia rozhodne o predloženom návrhu na  modifikáciu tých programov, ktorých sa to týka. 

Otázka je ako postupovať a aký návrh bude pre Komisiu prijateľný. Prvá bude úprava OP, potom príde rozhodnutie EK, 

nasleduje diskusia s národnými orgánmi kam presunúť finančné prostriedky, národné orgány konajú na základe návrhu, 

ktorý sa prerokuje s EK. Uviedol, že nie je možné, aby to bolo alokované na výskum. OP VaI má najvyšší dekommitment 

v celej EÚ, preto by bolo takéto niečo veľmi ťažké pre EK obhájiť. Opýtal sa prečo univerzity neprišli skôr s iniciatívou, aby 

sa zvládli ciele čerpania. Treba spraviť hĺbkovú analýzu, chystá sa ďalšie programové obdobie a nakoľko výskum 

a inovácie bude jeden z hlavných sektorov aj v ďalšom programovom období, je potrebné sa zodpovedne pripraviť na 

čerpanie v novom programovom období. 

 
R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – uviedol, že EK požiadala o vyplnenie dotazníka ohľadne podpory tvorby  

a implementácie Stratégie inteligentnej špecializácie v období 2011-2018. Žiadosť o vyplnenie dotazníka bola členom MV 

OP VaI zaslaná 11. 04. 2019. Tým, ktorí ho vyplnili, veľmi pekne poďakoval a tých, ktorí tak neučinili, požiadal o zapojenie 

sa do 30. 04. 2019. Dotazník bude opätovne preposlaný, jeho vyplnenie zaberie 15-30 minút.  

P. Ťapák, úrad Košického samosprávneho kraja – uviedol, že sa dlhodobo venujú rozvoju inovačných ekosystémov 

a s MH SR prebieha diskusia o podpore klastrov. Zaujímal sa, či MH SR vyhlási výzvu na podporu inovačných sietí 

a klastrov v 2. polroku 2019, či budú podporené iba existujúce klastre alebo aj tie, ktoré majú dobrý predpoklad 

na fungovanie. Ako dôvod na ich podporu uviedol potrebu investovať do sociálneho kapitálu, komunikácie, do nastavenia 

spolupráce medzi firmami a inštitúciami. Je možné vidieť aj na skúsenostiach zo zahraničia v rámci medzinárodných 

projektov, že následne prudko stúpa inovačná výkonnosť, ako aj úroveň regiónov. Požiadal o čo najskoršiu prípravu výzvy 

s týmto zameraním a aby sa do nej mohli zapojiť nielen existujúce, ale aj novovznikajúce klastre, ktoré garantujú vysokú 

pridanú hodnotu. 

E. Škorvaga, MH SR – poďakoval za spätnú väzbu. Potvrdil, že od konca minulého roka prebieha aktívna komunikácia 

medzi rôznymi aktérmi, zaoberajúcimi sa témou klastrov a klastrového inovačného ekosystému. MH SR intenzívne 

komunikuje so všetkým aktérmi, najmä s Úniou klastrov Slovenska a klastrami o nastavení takejto výzvy. Táto výzva 



    
 

15 

 

je súčasťou harmonogramu výziev na rok 2019 a zatiaľ nebráni nič tomu, aby bola vyhlásená v jesenných mesiacoch. 

Aktuálne sa pripravuje schéma de minimis na jej schválenie Protimonopolným úradom. Pokiaľ ide o zameranie výzvy, 

treba pripomenúť, že téma klastrovej podpory nebola v OP VaI plánovaná ako celostné riešenie ekosystému klastrov. Táto 

téma bude v rámci eurofondov riešená po prvýkrát pilotne. Paralelne sa bude komunikovať s relevantnými partnermi 

na systematickej podpore klastrov v novom programovom období, kedy by sa nadviazalo na pilotnú výzvu, ktorá je 

v príprave a na podporu, ktorá je v súčasnosti realizovaná prostredníctvom národného projektu Zvýšenie inovačnej 

výkonnosti slovenskej ekonomiky. V rámci tohto NP je podporovaná certifikácia klastrov, štátna podpora klastrov. 

Upozornil, že pripravovaná výzva nemá za cieľ riešiť všetky problémy ekosystému klastrov. To by bolo systematicky 

pripravené v novom programovom období. Táto výzva bude zameraná na klastre, ktoré fungujú minimálne 1 rok, aby bolo 

možné získať spätnú väzbu z terénu a mohla byť poskytnutá podpora už rozbehnutým klastrom. MH SR bude rado 

diskutovať o systematickej prierezovej podpore klastrov vo všetkých fázach života v programovom období 2021 – 2027. 

Diskusia bude prebiehať v tomto roku.           

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI  – otvoril otázku v súvislosti s veľkým projektom ACCORD. Posudzovanie kvality tohto 

projektu zo strany JASPERS je aktuálne pozastavené z dôvodu nevyjasnenej oprávnenosti výdavkov súvisiacich 

s výskumnými aktivitami realizovanými internými výskumnými pracovníkmi. V zmysle dohôd s EK by mali zástupcovia EK 

konzultovať túto otázku s JASPERS, resp. s príslušnými útvarmi v rámci EK. RO OP VaI v tejto súvislosti očakáva 

informáciu zo strany EK o aktuálnom stave riešenia uvedenej otázky. 

M. Antošová, MZ SR – uviedla, že evidujú dopyt po odborných hodnotiteľoch z VA, ako aj z MH SR. Zistili však,  

že niekde sú nastavené veľmi vysoké kritériá – Hirschov index. Zaujímala sa, či sa budú v blízkej budúcnosti meniť kritériá 

na výber odborných hodnotiteľov.  

M. Húska, MH SR – uviedol, že MH SR kritérium Hirschov index nevyužíva. Kritériá sú zamerané najmä na prax. MH SR 

podporuje inovácie prostredníctvom výskumu, preto prax hodnotiteľov môže byť preukázaná prostredníctvom odbornej 

praxe v rôznych oblastiach danej špecifikácie. 

S. Sipko, VA – uviedol, že VA nemá požiadavku na Hirschov index pre hodnotiteľov. Hirschov index je požiadavka pre 

špičkových výskumníkov v projektoch kvôli zberným hodnotiacim kritériám. Jediná zmena je, že 3 ročná prax sa zmenila 

na 10 ročnú. Meniť to nemôžu, majú vyhlásenú výzvu, ktorá rozčleňuje odborných hodnotiteľov do 13 oblastí a tieto  

sa využívajú pre všetky vyhlásené výzvy, nemôžu mať preto iné kritériá pre jednu skupinu hodnotiteľov a iné pravidlá 

pre ďalšiu skupinu  hodnotiteľov v tých istých výzvach. 

M. Antošová, MZ SR – uviedla, že je nová databáza pre odborných hodnotiteľov a opýtala sa ako dlho bude trvať proces 

hodnotenia. Eviduje sa časové zdržanie pri výzvach DSV so zahraničnými hodnotiteľmi. Pri výzve na podporu výskumno-

vývojových kapacít (ďalej VVK) by malo nastúpiť hodnotenie zo strany slovenských odborných hodnotiteľov a predpokladá, 

že sú už vybraní. Žiadateľ mal na prípravu projektu 3 dni, na prípadné doloženie náležitostí 5 dní. Od prvého kola a podania 

projektov ubehol už takmer pol rok. P. Antošová položila otázku, kedy sa teda pristúpi k hodnoteniu týchto projektov. Resp. 

či už sú nejaké projekty hodnotené.  

S. Sipko, VA – uviedol, že aktuálne prebieha odborné hodnotenie prvých dvoch kôl, boli vyžrebovaní odborní hodnotitelia. 

Verí, že do mesiaca budú prvé projekty schválené a následne príde k čerpaniu. Táto výzva má podporovať výskumné tímy 

na univerzitách a ďalších oprávnených inštitúciách. VA si dáva veľký pozor na to, aby neprichádzalo k duplicitnému 

financovaniu miezd. Sú tam stovky pozícií, ktoré treba z tohto dôvodu skontrolovať a tento proces si vyžaduje čas.  

M. Antošová, MZ SR –  sa opýtala na výzvu pre univerzitné vedecké parky a výskumné centrá, o ktorej sa už dlhšie 

diskutuje. Kedy bude roadmapa k nahliadnutiu, teda aspoň základné body. Aj MZ SR má ambíciu pripraviť roadmapu, 
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spúšťa viaceré iniciatívy, zapojenie do ECRINu a s plánovaným zapojením do ďalších medzinárodných organizácií, chcú 

sa vyhnúť duplicite a kontinuálne sa pripojiť k roadmape.   

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI  – uviedol, že roadmapa sa aktualizuje, úzko sa spolupracuje so sekciou vedy 

a techniky MŠVVaŠ SR, tak aby aktualizácia prebiehala korektne, tak v rámci  investícii z fondov EÚ, ako aj v investícií 

zo súkromných zdrojov. V súvislosti s investíciami zo súkromných zdrojov sa iniciovala aj komunikácia so svetovou 

bankou, aby poskytla expertízu, ako pristúpili aj iné krajiny ku aktualizáciám. Informácie bude možné poskytnúť až 

po stretnutí so sekciou vedy a techniky MŠVVaŠ SR, ktorá na uvedenej aktualizácii pracuje. 

L. Šimko, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – uviedol, že na základe rokovaní  

a záverov country reportu, ktorý bol prezentovaný aj EK, by sa mal upgrade cestovnej mapy predložiť 

do 30. 06. 2019. Uviedol aj informáciu, že Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu v spolupráci so Stálou 

komisiou a ďalšími partnermi spúšťa v priebehu mája upgrade stratégie inteligentnej špecializácie pre obdobie 2021 

až 2027. Vďaka financovaniu z EK získala SR zdroje, ktorú budú využité na podporu zahraničných expertov tak, aby 

sa postupovalo v línii s aktualizovanou stratégiou. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI  – uviedol, že následne budú tieto informácie distribuované aj členom MV OP VaI,  

tak ako sa stalo aj v prípade dotazníka. 

M. Antošová, MZ SR – sa opýtala k výzve na PVVC (priemyselné výskumno – vývojové centrá), na okrúhlom stole boli 

potenciálni žiadatelia inštruovaní, že prijímatelia, resp. partneri prijímateľov z prvej, zrušenej výzvy nebudú môcť žiadať 

v momentálne pripravovanej výzve. Opýtala sa, či sa zvažuje od tohto odstúpiť, viaceré subjekty to považujú 

za diskriminačné.  

S. Sipko, VA – uviedol, že sa pripravuje nová výzva na podporu priemyselných centier. Táto výzva sa vyhlasuje namiesto 

pôvodnej, problémovej výzvy a je zameraná rovnako. Na Rade VA jeden z členov vzniesol pripomienku pri príprave 

konceptu tejto výzvy, aby tí, ktorí sú ešte v aktívnych a neukončených zmluvách z pôvodnej výzvy, sa nemohli uchádzať 

o to isté v novej výzve. Táto pripomienka bola zapracovaná, Rada VA aj Stála komisia to schválili. Nepovažujeme to 

za diskriminačné a zatiaľ nie je dôvod to meniť.  

T. Gregor, Klub 500 – uviedol, že on navrhol toto opatrenie. Dôvod bol ten, že je to jeden cieľ a jeden predmet podpory. 

Z ich pohľadu to vnímali ako neoprávnenú výhodu, ak by niekto mal projekt v jednom tematickom zameraní a bude žiadať 

o ďalší projekt v rovnakom tematickom zameraní. S týmto návrhom sa Rada VA jednomyseľne stotožnila a bol schválený. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI  – uviedol, že počet subjektov, ktoré môžu považovať uvedené za diskriminačné, 

je 36. Je to súčasný stav subjektov, ktoré majú platnú zmluvu z predchádzajúcej výzvy. Považuje za nelogické, aby dávali 

opakovane žiadosť v rámci novej výzvy, keď dané aktivity majú stále zazmluvnené v predchádzajúcej výzve.  

M. Antošová, MZ SR – uviedla, že s tým súhlasí, ale myslela skôr univerzity, ktoré majú viaceré fakulty a nie všetky  

sa orientujú jedným smerom, resp., na smer, ktorý bol riešený v predchádzajúcich výzvach PVVC. Možno bude mať nejaký 

subjekt vysokej školy alebo univerzity záujem o zapojenie a predmet PVVC by bol odlišný, aj keď samotný charakter 

a podstata výziev sú identické. Jedná sa o typ výzvy alebo sa jedná o obsahový zámer.  

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – uviedol, že od zmluvy majú možnosť odstúpiť žiadateľ a takisto aj partner. Aj keď sú  

si všetci vedomí, že sú s tým spojené isté riziká.  

P. Samuely, SAV – opýtal sa, aká je momentálna situácia s hodnotením DSV a aký je harmonogram.  
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S. Sipko, VA – v odpovedi na otázku uviedol, že situácia s hodnotením DSV je taká, že koncom marca bolo predložených 

63 projektov. Informovalo sa o tom aj prostredníctvom tlačovej konferencie p. ministerky. Aktuálne prebieha 

administratívna kontrola podaných žiadostí o NFP a predpokladá, že v krátkej dobe budú rozosielané žiadosti o doplnenie 

chýbajúcich náležitostí. Vzhľadom na fakt, že v niektorých výzvach nie je až tak veľa projektov, si VA chce spraviť interný 

harmonogram a niektoré výzvy vyhodnotiť rýchlejšie a rýchlejšie ich aj zazmluvniť. Vyzerá to tak, že práve výzvy zamerané 

na Dopravné prostriedky pre 21. storočie a Zdravie obyvateľstva by mohli ísť v rýchlejšom režime, sú tam aj odborní 

hodnotitelia, projektov tam nie je až tak veľa. Ku konkrétnym termínom sa bude možné vyjadriť o pár týždňov.  

P. Sovák, Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít SR – uviedol že, uchádzači, ktorí úspešne prejdú 

prvým kolom hodnotenia v rámci Horizont 2020 sú upozorňovaní zo strany EK na možnosť vyhlasovania výziev v rámci 

EŠIF a na čiastočné financovanie týchto projektov. Je plánované vyhlásenie takýchto výziev? 

S. Sipko, VA – diskutovalo sa o tom aj na predchádzajúcich MV OP VaI. Systém štrukturálnych fondov, a tým sa nemyslia 

len tie slovenské, ale vo všeobecnosti, nie je pripravený na financovanie tzv. shortlistovaných projektov. Shortlistovaný 

projekt znamená, že máte medzinárodné konzorcium a ak by sme chceli financovať iba toho slovenského partnera, 

nefinacujeme projekt, ale iba jeho úlohu. Ak by sme mali financovať ucelený projekt a neriešiť hodnotenie u nás, tak ako 

to chce napríklad DG Research,  tak by sme mali zafinancovať projekt ako taký, aj so zahraničnými partnermi. Čo nie je 

možné, to je základná prekážka. Ak by to bol iba slovenský účastník, ktorý by získal projekt z Horizontu 2020 a nemá 

partnerov a je shortlistovaný, napríklad below available budget, v takom prípadne áno. Ale nastavený systém 

štrukturálnych fondov na takéto niečo nie je vhodný práve z dôvodu zahraničných partnerov.  

E. Škorvaga, MH SR – informoval, že MH SR práve takúto výzvu má vyhlásenú od júna 2018. Ide o podporu podnikateľov 

prostredníctvom SME Instrument. Pilotne beží podpora subjektov, ktoré dosiahli  Seal of excellence – vysokú kvalitu 

hodnotenia. Uvažuje sa o podpore 2. fázy. Informoval o stretnutí so zástupcom DG Research and Innovation, z ktorého 

vyplynulo, že v budúcom programovom období by malo dôjsť k väčšiemu prepájaniu komunitárnych programov 

a štrukturálnych fondov. V spolupráci s DG Competition sa ďalej uvažuje o zosúladení pravidiel štátnej pomoci. Jednou 

z najväčších bariér pri financovaní projektov z Horizontu 2020 bol fakt, že Horizont 2020 funguje mimo pravidiel štátnej 

pomoci, nakoľko finančné zdroje sú poskytované priamo Komisiou. Štrukturálne fondy poskytujú verejné zdroje, preto 

musia dodržiavať pravidlá štátnej pomoci. V novom programovom období sa preto uvažuje nad zladením týchto dvoch 

nástrojov, resp. v rámci blokových výnimiek bude možné užívať výhody komunitárnych programov pokiaľ budeme 

financovať projekty, ktoré boli schválené v danom komunitárnom programe, t.j. získali vysoké hodnotenie, ale nemohli byť 

podporené v dôvodu nedostatočnej alokácie. Financovanie takýchto projektov bude oveľa jednoduchšie, dokonca by 

nemalo byť potrebné konanie o žiadosti.    

P. Petrik, Európska komisia – sa vrátil  k výzve na podporu VVK. Prvé kolo bolo otvorené iba tri dni, bola ohľadom toho 

negatívna publicita, chcel sa uistiť, že majú aj uchádzači z druhého kola rovnakú šancu.  

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI  – uviedol, že je si vedomý, že táto výzva je vo veľa veciach priekopnícka. Ak je 

preukázané, že výzva je nastavená jednoducho, je možné ju realizovať za krátky čas. V tejto výzve bolo prvýkrát pri ERDF 

použité zjednodušené vykazovanie výdavkov. Sú tam mzdové výdavky, plus paušál, čo doteraz pri výzvach ERDF nebolo. 

Na margo mediálneho ohlasu uviedol, že 3-dňové kolo nie je štandardné, úmyslom bolo, aby sa stihlo aspoň čiastočne 

ovplyvniť plnenie ukazovateľov, minimálne z pohľadu zazmluvnených projektov, aj keď nie samotné čerpanie, v r. 2018. 

3-dňové kolá nie sú v rozpore so Systémom riadenia EŠIF ani s ďalšími internými predpismi. Výzva bola riadne schválená 

a dodnes je otvorená. Výzva teda neobsahuje v tomto smere obmedzenia pre žiadateľov. Navyše k výzve prebehli dva 

okrúhle stoly, kde boli pozvané všetky univerzity. Zápisnice aj prezentácie sú verejne dostupné. Bola aj zvýšená mediálna 

kampaň pred vyhlásením výzvy. Uviedol, že krátke termíny majú tiež vplyv na to, aby sa „nútili“ prijímatelia k podaniu 
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žiadosti o NFP  v čo najskoršom termíne. Je to vidno aj na výzve na podporu schválených projektov H2020, ktorá sa práve 

plánuje uzatvoriť a je mesiac vopred oznámené, že výzva bude uzavretá. Je potešujúce, že podľa ohlasov existujú 

projekty, ktoré v tom termíne budú predložené. Navyše uistil, že vzhľadom na dostatočnú alokáciu nebudú uchádzači 

z druhého kola znevýhodnení. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI  - zhrnul závery 13. rokovania MV OP VaI. Uviedol, že sa schválil program  

13. rokovania MV OP VaI, overovateľ zápisnice, ktorým bol Michal Vážny, za čo mu zároveň R. Igliar poďakoval. Schválila 

sa zmena Štatútu MV pre OP VaI v zmysle Dodatku č. 6 a Rokovacieho poriadku MV pre OP VaI v zmysle Dodatku č. 4. 

Bola schválená aj Revízia operačného programu Výskum a inovácie, verzia 6.0, Komunikačná stratégia operačného 

programu Výskum a inovácie pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 1.2 a Financovanie operácií mimo 

programového územia v zmysle čl. 70 (2) všeobecného nariadenia v rámci výzvy implementovanej v gescii MH SR 

zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko - inovačných platforiem. MV OP VaI zobral na vedomie Záverečnú 

správu z Priebežného hodnotenia operačného programu Výskum a inovácie a Správu o komunikačných a informačných 

aktivitách za rok 2017 a 2018 a o pláne na rok 2019. Poďakoval sa za diskusiu v bode „Rôzne“. Uviedol, že z rokovania 

sa štandardným spôsobom vypracuje zápisnica, dá sa overiť a pošle sa všetkým členom elektronicky. Opätovne požiadal 

o vyplnenie dotazníka pre EK do 30. 04. 2019, dotazník bude opäť poslaný členom na emailové adresy. Na záver 

poďakoval členom a pozorovateľom za účasť a diskusiu.  

 

 

V Bratislave dňa 24. 05. 2019 

 

Zapísal: Mgr. G. Kopcová, Mgr. J. Kraushúber, Mgr. Peter Weiss 

 

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 
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