
    
 
 
 

 

 

Zápisnica zo 14. rokovania 

Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie 

   

Dátum: 

26. júna 2019, 10:00 - 12:30 h. 

Miesto konania rokovania: 

Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 7315/8A,  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. P. Weiss, Mgr. M. Divulitová, Mgr. Ľ. Garanová 

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. Výročná správa o vykonávaní OP VaI za rok 2018 – na schválenie 

 

3. Kritériá na výber dopytovo-orientovaných projektov OP VaI pre vybrané oblasti podpory v gescii 

Ministerstva hospodárstva SR, verzia 4.0 – na schválenie 

 

4. Informácia o aktuálnom stave implementácie OP VaI - na vedomie 
 

5. Informácia o aktuálnom stave finančnej implementácie OP VaI – na vedomie 

 

6. Pripravovaná Revízia operačného programu Výskum a inovácie, verzia 7.0 – na vedomie 

 

7. Rôzne 

 

8. Zhrnutie rokovania 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 14. rokovania MV OP VaI. Informoval, že na rokovaní 

bolo aktuálne prítomných 34 členov (neskôr sa počet zvýšil) z celkového počtu 65 členov a konštatoval, že MV OP VaI 

bol uznášaniaschopný.  

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 14. rokovania MV OP VaI. 

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

Hlasovania o schválení programu 14. rokovania MV OP VaI sa zúčastnilo 34 členov. 

Za bolo: 34 

Proti bolo: 0 

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie: MV OP VaI schválil program 14. 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 34 členov. 

Za bolo: 34 

Proti bolo:0 

Zdržalo sa: 0 

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

 

K bodu 2. Výročná správa o vykonávaní OP VaI za rok 2018 – na schválenie 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI - informoval o povinnosti vypracovať výročnú správu o vykonávaní programu v zmysle 

čl. 50 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č 1303/2013 a v súlade so Systémom riadenia európskych 

štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 a predložiť na schválenie Európskej komisii do 

30. júna 2019. Uviedol, že výročná správa za rok 2018 zhodnotila najmä pokrok v implementácii OP VaI (na základe 

finančných údajov, hodnôt merateľných ukazovateľov,  zhodnotila výsledky uskutočnených hodnotení, špecifických oblastí 

ako finančné nástroje a veľký projekt,  zhodnotila dosahovanie cieľov programu v členení na prioritné osi). Informoval, že 

výročná správa predkladaná v roku 2019 mala prvý krát rozšírený obsah o kvalitatívne zhodnotenie a príspevok programu 

k napĺňaniu stratégie Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu; o problémy, ktoré ovplyvnili 

výkonnosť programu a prijatých opatreniach vo vzťahu k plneniu výkonnostného rámca. Na základe výročnej správy 

Európska komisia posúdi dosiahnutie čiastkových cieľov k 31. 12. 2018 na úrovni prioritných osí programu a do konca 
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augusta 2019 vydá rozhodnutie o pridelení výkonnostnej rezervy. Zámerom výkonnostnej rezervy je reagovať na 

nedostatky v implementácii a v prípade potreby realokovať finančné prostriedky z neefektívnych prioritných osí programu 

do perspektívnejších oblastí podpory iných prioritných osí programu. Tiež informoval o zverejnení správy na webovom 

sídle opvai.sk a o vznesených pripomienkach a ich vyhodnotení. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI - otvoril diskusiu k predmetnému bodu. 

L. Šimko, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – skonštatoval, že výročná správa hodnotila 

rok 2018, avšak vzhľadom na stav OP VaI a výsledky vo finančnej implementácii mala obsahovať zhrnutie problémov od 

začiatku programového obdobia, nie len za rok 2018. Vyjadril sa k neschválenej zásadnej pripomienke, že „začiatok 

implementácie OP VaI ovplyvnila nekonzistentnosť OP VaI so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu 

SR (RIS3 SK)“ a uviedol, že oneskorenú implementáciu OP VaI ovplyvnilo najmä dlhodobé neriešenie výhrad zo strany 

EK k problematike jednotlivých väzieb medzi  podmienkami ex ante kondicionalít a OP VaI. Konkrétne išlo o neochotu 

akceptovať systém governance v RIS3 od roku 2014 a neochotu ukončiť priorizáciu v zmysle odporúčaní peer review, čo 

spôsobilo blokovanie navrhnutých akčných plánov RIS3 a de facto zablokovalo aj napr. ďalšie práce na priorizácii.  

Uviedol, že do  výročnej správy za rok 2018 bolo vhodné uviesť odporúčania na predídenie decommitmentu (záväzku roku 

2016).  

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI -  reagoval, že uvedené zistenie vyplynulo aj zo Záverečnej správy z priebežného 

hodnotenia OP VaI, realizovaného externe a čo sa týka výročnej správy, bola vypracovaná v predpísanej forme.  

B. Jermol Marcincak, Európska komisia – sa poďakovala za spoluprácu pri príprave správy a informovala, že Výročná 

správa o vykonávaní OP VaI za rok 2018 bude asi najdôležitejšou správou za celé obdobie. Európska komisia posúdi 

dosiahnutie čiastkových cieľov k 31. 12. 2018 na úrovni prioritných osí programu a do konca augusta 2019 vydá 

rozhodnutie o pridelení výkonnostnej rezervy. Upriamila pozornosť na skutočnosť, že hodnoty ukazovateľov prioritných 

osí 1 a 2 radia tieto osi do kategórie „závažné zlyhanie pri dosahovaní čiastkových cieľov“, pri ktorých Komisia posúdi 

potrebu predbežného pozastavenia (pre-suspension). V tejto súvislosti je dôležité, že správa obsahuje informácie 

o aktivitách slovenských orgánov s cieľom tomuto predísť. Poďakovala sa za pravidelné informácie o aktuálnom stave 

implementácie OP VaI a zdôraznila potrebu spolupráce všetkých orgánov s cieľom odvrátiť decommitment v roku 2019, 

ktorý by bol tretím decommitmentom pre operačný program za tri roky nasledujúce po sebe.   

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI - dal hlasovať členom MV OP VaI o schválení návrhu Výročnej správy o vykonávaní 

OP VaI za rok 2018. 

Hlasovania o schválení návrhu Výročnej správy o vykonávaní OP VaI za rok 2018 sa zúčastnilo 36 členov. 

Za bolo: 34 

Proti bolo: 0 

Zdržalo sa: 2 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI - skonštatoval, že MV OP VaI schválil návrh Výročnej správy o vykonávaní OP VaI za 

rok 2018  bez pripomienok.  

Uznesenie: MV OP VaI schválil Výročnú správu o vykonávaní OP VaI za rok 2018. 
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K bodu 3. Kritériá na výber dopytovo-orientovaných projektov OP VaI pre vybrané oblasti podpory v gescii 

Ministerstva hospodárstva SR, verzia 4.0 - na schválenie 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI - odovzdal slovo zástupcovi SO MH SR. 

I. Šutto, Ministerstvo hospodárstva SR - bližšie informoval členov MV OP VaI o navrhovaných úpravách dokumentu, 

ako aj o dôvodoch úprav. MH SR pristúpilo k úprave 4 skutočností:  

úprava hodnotiacich kritérií pre odborné hodnotenie projektových zámerov v prípade aplikovania dvojkolového procesu 

výberu projektov; úprava hodnotiacich kritérií pre odborné hodnotenie ŽoNFP č. 1.6 „Región prijímajúci pomoc“ a č. 3.1 

„Do akej miery sú zabezpečené administratívne kapacity na riadenie projektu?“ a zosúladenie aktivít uvedených v kapitole 

3 Relevantnosť jednotlivých aktivít OP VaI k dopytovo orientovaným projektom s OP VaI. V prípade prvej oblasti pristúpil 

SO MH SR k úprave v nadväznosti na novelu zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku z EŠIF, ktorá upravuje vyhodnocovanie 

1. kola dvojkolového procesu výberu tým, že  zjednocuje a zrovnoprávňuje dôsledky vyhodnotenia 1. kola. Doteraz bola 

výsledkom hodnotenia projektového zámeru v rámci 1. kola Hodnotiaca správa, ktorá mohla mať pozitívny alebo negatívny 

záver, a súčasne sa uplatňoval aj inštitút zastavenia konania projektového zámeru. Podľa novely zákona výber projektov 

zrovnoprávňuje postavenie všetkých žiadateľov projektových zámerov, bez ohľadu na výsledky hodnotenia 1. kola a výber 

projektov bude realizovaný len na základe odborného hodnotenia ŽoNFP. Posudzovanie projektových zámerov 1. kola, 

ktoré práve prebieha a nebolo ukončené ku dňu účinnosti novely zákona bude ukončené podľa pôvodného postupu a bude 

v rámci neho uplatnený inštitút zastavenia konania. Následne sa do výzvy na 2. kolo plánovanej o 2 až 3 mesiace budú 

môcť zapojiť všetci žiadatelia, ktorí sa zúčastnili 1. kola, t. zn. žiadatelia s hodnotiacou správou s pozitívnym záverom, 

hodnotiacou správou s negatívnym záverom z 1. kola a dokonca aj žiadatelia, ktorým bude pozastavené posudzovanie 

projektových zámerov z dôvodu chýbania potrebných náležitostí ŽoNFP alebo nemožnosti overenia splnenia podmienok 

poskytnutia príspevku. SO MH SR ďalej už nebude uplatňovať dvojkolový proces výberu projektov, nakoľko typ výziev, 

v ktorých je vhodné a potrebné postupovať dvojkolovým procesom výberu, už SO MH SR nemá v harmonograme výziev. 

V prípade úpravy hodnotiaceho kritéria pre odborné hodnotenie ŽoNFP č. 1.6 „Región prijímajúci pomoc“, v rámci ktorého 

žiadatelia získavajú body v nadväznosti na miesto realizácie projektu v závislosti od miery evidovanej nezamestnanosti 

konkrétneho okresu. SO MH SR pristúpilo k úprave z dôvodu dlhodobého vývoja miery nezamestnanosti, ktorý má 

klesajúcu tendenciu. Pôvodne nastavený a schválený interval limitných hodnôt, ktorý určoval prideľovanie bodov už 

v súčasnosti stráca zmysel a veľa projektov by získalo 0 bodov. Najmenej rozvinuté okresy zostávajú bonifikované 

najvyšším počtom bodov. V rámci tretej oblasti týkajúcej sa úpravy hodnotiaceho kritéria pre odborné hodnotenie ŽoNFP 

č. 3.1 „Do akej miery sú zabezpečené administratívne kapacity na riadenie projektu?“ navrhuje SO MH SR upraviť textáciu 

tak, aby mohli žiadatelia deklarovať riadenie projektu kombináciou interných a externých kapacít. Podľa v súčasnosti 

platnej textácie to nie je možné. Táto zmena sa realizuje aj v nadväznosti na požiadavky žiadateľov, ktoré boli SO 

adresované na informačných seminároch. Poslednou úpravou je zosúladenie názvu aktivity uvedenej v kapitole 3 

Relevantnosť jednotlivých aktivít OP VaI k dopytovo orientovaným projektom s OP VaI. Jedná sa o formálnu úpravu, 

v rámci špecifického cieľa 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja, kde sa dopĺňa názov aktivity E4 

Podpora rozvoja alternatívnych foriem podnikania  o text „a využívania sociálnych inovácií“.  

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

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI - dal hlasovať členom MV OP VaI o schválení Kritérií na výber dopytovo-orientovaných 

projektov OP VaI pre vybrané oblasti podpory v gescii Ministerstva hospodárstva SR, verzia 4.0  
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Hlasovania o schválení návrhu Kritérií na výber dopytovo-orientovaných projektov OP VaI pre vybrané oblasti podpory 

v gescii Ministerstva hospodárstva SR, verzia 4.0 sa zúčastnilo 37 členov. 

Za bolo: 35 

Proti bolo: 0 

Zdržalo sa: 2 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI - skonštatoval, že MV OP VaI schválil bez pripomienok Kritériá na výber dopytovo-

orientovaných projektov OP VaI pre vybrané oblasti podpory v gescii Ministerstva hospodárstva SR, verzia 4.0 

Uznesenie: MV OP VaI schválil Kritériá na výber dopytovo-orientovaných projektov OP VaI pre vybrané oblasti podpory v 

gescii Ministerstva hospodárstva SR, verzia 4.0. 

K bodu 4. Informácia o aktuálnom stave implementácie OP VaI – na vedomie 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI - otvoril bod č. 4 a informoval o stave implementácie OP VaI. Uviedol, že k 21.6.2019 

bolo celkovo vo vyhlásených výzvach a vyzvaniach kumulatívne alokovaných 1,9 mld. eur, čo predstavuje 86,9 % celkovej 

alokácie. Z tejto sumy boli uzatvorené zmluvy na projekty v objeme takmer 816 mil. eur, čo predstavuje viac ako 1/3 

z celkovej alokácie. Nezakontrahované zdroje z vyhlásených výziev a vyzvaní vo výške 1,1 mld. eur tvoria 49,9 % celkovej 

alokácie a zdroje v objeme 288,8 mil. eur (13,1 %) predstavujú voľné finančné prostriedky programu. Všetky podiely na 

tomto a nasledujúcom slide sú uvádzané bez zohľadnenia decommitmentu OP VaI dosiahnutého v roku 2018. Najvyššia 

miera kontrahovania bola dosiahnutá v rámci prioritných osí 4 (94,79 %) a 5 (94,53 %), najnižšia v rámci prioritnej osi 2, 

v časti v gescii MŠVVaŠ SR (2,88 %). Úroveň čerpania dosiahla k danému termínu 230,6 mil. eur, čo predstavuje takmer 

10,5 % alokácie programu, najvyššie čerpanie dosahuje prioritná os 5, najnižšie prioritná os 2. 

 

K bodu 5. Informácia o aktuálnom stave finančnej implementácie OP VaI – na vedomie 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI - zároveň otvoril bod č. 5 a odovzdal slovo zástupcovi Certifikačného orgánu (CO)  

p. Marcele Zubriczkej. 

M. Zubriczká, Ministerstvo financií SR - informovala členov MV o tom, ako Slovenská republika implementuje 

11 operačných programov, ktoré má v gescii CO. OP VaI sa nachádza medzi programami, ktorých čerpanie predstavuje 

nižšiu úroveň. Priemer za Slovenskú republiku je 22,7%, pre OP VaI v rámci CO je schválených 10,86%. Do pozornosti 

upriamila potrebu predloženia 209 miliónov eur na MF SR (CO), aby v roku 2019 nehrozil žiadny decommitment. 

V budúcom roku 2020 ide o čiastku 453 miliónov eur, ktoré je potrebné vyčerpať na národnej úrovni a deklarovať EK, aby 

sa vyhlo decommitmentu. Vo vzájomnej komparácii operačných programov v gescii SR sú programy, ktoré dosahujú 

čerpanie 40%, no na druhej strane sú programy cezhraničnej spolupráce či rybné hospodárstvo, ktorých čerpanie 

nedosahuje ani 10%. Z pohľadu MF SR je čerpanie nedostatočné, SR sa nachádza pod priemerom EÚ. Spresnila, že 

v absolútnom vyjadrení čerpania vidieť, že Operačný program Integrovaná infraštruktúra vyčerpal 1,3 miliardy eur, v OP 

VaI sa vyčerpalo 230 miliónov eur. Pri OP VaI zdôraznila, že 22% z čerpania tvoria tranže finančných nástrojov, čiže údaj 

nepredstavuje reálne čerpanie, ale tranžu, ktorá ide automaticky po podpise zmluvy s finančnými sprostredkovateľmi. 

V spracovanom prehľade predkladaných súhrnných žiadostí o platbu na MF SR od januára 2018 bola kulminácia najmä 

v mesiaci december, v roku 2019 sa čerpanie nerozbehlo tak, ako bolo očakávané. V prehľade odhadovaného čerpania 

riadiaceho orgánu do konca programového obdobia, sa v roku 2019 očakáva, že sa vyčerpá 226 miliónov eur. Zatiaľ, 
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v polovici roka 2019, je vyčerpaných 19,96 milióna eur. Informovala, že rozdelenie v priebehu rokov je rovnomerné 

a nepredpokladá sa kulminovanie na konci programového obdobia. Pri vyhodnotení roku 2018 informovala členov MV, že 

decommitment bol vo výške 81,45 milióna, po súčte s decommitmentom predchádzajúcich rokov predstavuje čiastku 

108,42 milióna eur. Odhady  N+3 sú naplnené iba na 9,73 %, ešte zostáva predložiť viac ako 200 miliónov eur na MF SR 

a odhady, ktoré sú zasielané EK sú naplnené na cca 6 %. CO dúfa, že finančné nástroje dopomôžu k čerpaniu finančných 

prostriedkov i v tomto roku. Aktuálna alokácia takmer 200 miliónov eur, za tranže, ktoré odišli v sume takmer 50 miliónov 

eur, je zúčtovanie na úrovni 0, kde je určite priestor na zlepšenie. Finančná implementácia podľa prioritných osí -  čerpanie 

na prvých štyroch prioritných osiach je na nízkej úrovni, pod úrovňou 10 % alebo 20 % s výnimkou prioritnej osi 5 - 

Technická pomoc, ktorá je na úrovni 50 %. Dodala, že od predchádzajúceho MV OP VaI čerpanie stúplo o 0,34 %. 

Z pohľadu účtovných rokov bol uzatvorený štvrtý účtovný rok,  EK 24. mája schválila Účty, za čo M. Zubriczká poďakovala 

EK.- CO bude spracovávať poslednú žiadosť o platbu za piaty účtovný rok s tým, že v priebehu júla bude predložená EK. 

Očakáva sa, že v nadväznosti na offset nebude zo strany EK uhradená ročná zálohová platba za rok 2019 a zároveň bude 

EK potrebné vrátiť z prijatých platieb sumu 3,69 mil. eur. Odhady očakávaných platieb na EK za rok 2018 boli naplnené 

na úrovni 62 %, za rok 2019 sú zatiaľ na úrovni necelých 6 %. V súlade s legislatívou budú k 31.07.2019 EK zaslané 

aktualizované odhady na rok 2019 a 2020. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI  - poďakoval za prezentáciu MF SR a otvoril diskusiu k bodu č. 4 a bodu č. 5 programu. 

M. Fedák, Slovenská akademická informačná agentúra - informoval, že v OP VaI bolo písané o podpore účasti 

v ostatných medzinárodných iniciatívach, jednou z nich je EURAXESS, ktorý spravuje SAIA. Informoval, že je to európska 

sieť založená EK, ale za jej činnosť zodpovedajú národné štáty. Takáto podpora zatiaľ vo výzvach nebola zaznamenaná 

a ide o dôležitý nástroj podpory mobility zahraničných výskumníkov. Sieť EURAXESS sa taktiež zameriava na kariérny 

rozvoj výskumníkov. Položil otázku, či bude takáto výzva vyhlásená alebo či je možnosť otvoriť diskusiu k takejto možnosti 

podpory. Do pozornosti zároveň dal iniciatívu Českej republiky v rámci podobného operačného programu, kde je hlavným 

cieľom výskumných organizácií v Európe nastaviť svoje manažmenty výskumu tak, aby zodpovedali princípom charty 

a kódexu, čo sú dokumenty schválené EK a implementácia týchto dokumentov a ďalších princípov zamestnávania 

výskumníkov je súčasťou posudzovania projektov v rámci európskych projektov. Zdôraznil, že všetky organizácie sa 

snažia získať logo HR Excellence in Research, ktoré majú v ČR desiatky inštitúcií a v SR len jedna. Podotkol, že takáto 

iniciatíva by sa mala dať zapracovať do OP keďže v ČR vyčlenili na tieto aktivity 660 miliónov korún v rámci jednej výzvy. 

Čo by mohlo prispieť i v SR k väčšiemu čerpaniu finančných prostriedkov. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI  - odpovedal, že je možné otvoriť diskusiu o takejto možnosti podpory, ktorá umožní 

zvýšiť čerpanie finančných prostriedkov. Apeloval na bilaterálne stretnutie so SAIA za účasti VA, aby sa preskúmali 

možnosti a následne by boli informovaní členovia MV o tom, či je možné nastaviť výzvu podľa pravidiel nášho systému 

tak, aby bola zaujímavá pre cieľovú skupinu. 

P. Šajgalík, Predseda Rady predsedov pre priority výskumu a vývoja - podotkol, že v médiách a na pôde Rady vlády 

SR pre vedu, techniku a inovácie často zaznel argument o nízkom čerpaní a o tom, že je nízka absorpčná schopnosť 

prostredia. Žiadalo sa o vypracovanie analýzy, v čom spočíva nízka absorpčná schopnosť prijímateľov, pretože členovia 

MV nedisponujú touto vedomosťou. Položil otázku, či sa na úrovni VA alebo MŠVVaŠ SR začala vypracovávať takáto 

analýza. Požiadal o prezentáciu dôvodov nízkej absorpčnej schopnosti. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI - potvrdil, že sú oblasti, kde je záujem nižší. Za MŠVVaŠ SR však konštatuje vysoký 

záujem. Je možnosť diskutovať o náročnosti tohto procesu na strane prijímateľa i na strane poskytovateľa, kde tie 

podmienky a náročnosť sa viac prenášajú na zodpovednosť na strane prijímateľa, ktorú prijímateľ musí plniť, aby bol 

schopný čerpať. Nemali by sa zamieňať pojmy absorpčná schopnosť a spôsob ako sa tam dostať.  



    
 

8 

 

P. Šajgalík, Predseda Rady predsedov pre priority výskumu a vývoja - potvrdil, že práve preto túto tému otvoril, keďže 

situácia sa prezentuje tak, že ľudia na druhej strane nie sú schopní niečo robiť a presne to, čo bolo povedané, je jedným 

z dôvodov nízkeho čerpania. Uviedol aj nízky počet otvorených výziev. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI  - poznamenal, že chce hľadať spôsoby ako naštartovať a obnoviť schopnosť čerpať 

finančné prostriedky. Bude iniciátorom množstva ďalších stretnutí, aby sa systém zjednodušil na oboch stranách. 

M. Antošová, Ministerstvo zdravotníctva SR - uviedla, že na ostatnom zasadnutí MV položila otázku, ako to vyzerá 

s priebehom projektov, ktoré boli podávané v rámci výziev DSV a výziev na  podporu vedecko-výskumných kapacít 

zverejnených v minulom roku. Zdôraznila, že žiadatelia mali na projekt tri dni a na doplnenie náležitostí päť dní, táto 

skutočnosť sa nijako nezmenila  a  projekty stále nie sú vyhodnotené. Reagovala, že je potrebné rozprávať sa o zlepšení 

hodnotenia a zazmluvnenia projektov. V príklade uviedla projekt Interreg, ktorý bol podaný v apríli, je schválený, má dobré 

hodnotenie, ale nie je zazmluvnený. Uviedla, že môže nastať situácia, kedy žiadatelia majú podané projekty dlhodobého 

strategického výskumu, ktoré sú zadefinované tak, že projekt dlhodobého strategického výskumu je projekt na 7 až 10 

rokov. Ak sa pri optimistickom variante stihnú tieto projekty zazmluvniť, aby sa začali realizovať začiatkom budúceho roka, 

majú na realizáciu len tri a pol roka. A to nie je možné dosiahnuť výstupy, ktoré sú v projektoch požadované. Podotkla, že 

nie je tu priestor na robenie ďalších analýz, ale čerpanie neprebieha z dôvodu, že nie sú vyhodnotené projekty podané 

ešte v minulom roku. Položila otázku, ako chce RO a SO tento kľúčový problém riešiť. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI  - upozornil na komplikovanosť odborného hodnotenia v rámci výskumu a inovácií. 

Prvý krok, ktorý bol iniciovaný spolu s VA a je v riešení s CKO je, aby bolo zavedené hodnotenie projektov na diaľku. Aby 

hodnotiteľ nemusel cestovať cez polovicu republiky a  čas venoval hodnoteniu z domu. Informoval, že sú technické 

záležitosti, ktoré je potrebné riešiť s CKO, ale RO a SO budú prví, ktorí túto možnosť v priebehu leta zavedú, aby to systém 

na Slovensku dovoľoval. Hlavným cieľom je zjednodušiť proces hodnotenia pre tých, ktorí ešte majú záujem hodnotiť 

projekty. 

S. Sipko, Výskumná agentúra - nadviazal na p. Igliara, zdôraznil, že Výskumná agentúra robí všetko pre to, aby boli čo 

najrýchlejšie hodnotené projekty, ktoré boli predložené. Po administratívnej stránke je značná časť projektov vyhodnotená, 

v rámci výzvy na výskumno-vývojové kapacity prebieha odborné hodnotenie a problém nie je v počte odborných 

hodnotiteľov, ktorý sa pohybuje okolo 130 odborných hodnotiteľov, ale v tom, že odborní hodnotitelia strácajú záujem, ak 

je potrebné prísť hodnotiť do priestorov VA. Uviedol reálnu skúsenosť, že z 50 hodnotiteľov príde 14. Preto sa usilujú 

zrýchliť proces zavedením odborného hodnotenia mimo priestorov agentúry. Aktuálne beží finálna fáza hodnotenia v rámci 

niektorých projektov výskumno-vývojových kapacít. V priebehu nasledujúceho mesiaca budú vydávané prvé hodnotenia, 

a zastáva názor, že hodnotenie bude výrazne zrýchlené, aby v priebehu nasledujúcich týždňov boli projekty zazmluvnené. 

K problematike dlhodobého strategického výskumu a vývoja uviedol, že sa robí všetko pre to, aby bolo čo najrýchlejšie 

ukončené administratívne hodnotenie. Uviedol, že jedna z piatich výziev bola kompletne odoslaná, čo sa týka dožiadania 

materiálov, ďalšie výzvy sa pripravujú. Chce, aby v priebehu nasledujúceho mesiaca boli odoslané všetky. Odborné 

hodnotenie by malo byť realizované na jeseň, ako to bolo deklarované. Možnosťou diaľkového hodnotenia sa tento proces 

zrýchli. Ohľadom dĺžky trvania projektu na dlhodobý strategický výskum, doba 7 až 10 rokov je dedičstvom problémov, 

ktoré sa ukázali pred dvomi rokmi, je potrebné brať do úvahy, že projekt je implementácia + doba udržateľnosti. Na základe 

tohto pravidla dĺžka tých rokov je zachovaná. 

M. Antošová, Ministerstvo zdravotníctva SR - sa vyjadrila, že absentujú informácie k finančným nástrojom pre subjekty, 

ktoré ich doteraz nevyužili, alebo teoreticky by ich mohli využiť a navrhla vypracovanie úvodnej informácie k finančným 

nástrojom, na čo ich je možné využiť.   
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R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI - uviedol, že MŠVVaŠ SR neimplementuje finančné nástroje a zatiaľ ich ani neplánuje 

zaviesť. Sú iba v pôsobnosti MH SR. Následne odovzdal slovo zástupkyni SO MH SR. 

K. Kurucová, Ministerstvo hospodárstva SR - uviedla, že MH SR implementuje finančné nástroje prostredníctvom 

Slovak Investment Holding. V rámci mesačných Správ o stave OP VaI, pripravovaných riadiacim orgánom sú členom MV 

OP VaI poskytované detailné informácie. V súčasnosti sú prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky a 

UniCredit Bank poskytované úvery. Koncom roka 2019 by na základe verejného obstarávania, v rámci ktorého je 

v súčasnosti ukončená ex ante kontrola mali byť poskytované investície pre seed kapitál. Boli vykonané 4 priame 

kapitálové, resp. kvázi kapitálové investície. Toto sú informácie v skratke. V prípade záujmu je možné do ďalšej správy 

pripraviť obšírnejšie informácie.  

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI  - navrhol pripraviť Zhrnutie pre občana pre všetkých členov MV OP VaI a osobnú 

konzultáciu po skončení rokovania. 

M. Antošová, Ministerstvo zdravotníctva SR - reagovala ďalšou otázkou. Uviedla, že v biomedicínskom odvetví je veľa 

potenciálnych žiadateľov, ktorí nespĺňajú niektoré kritériá, uvedené v žiadosti o NFP. Jedná sa najmä o nemocnice – 

univerzitné nemocnice, ktoré nie sú hospodársky vyrovnané z dôvodu najťažších a najkomplikovanejších zdravotníckych 

výkonov a tie platby nestíhajú pokrývať výdavky. Veľa z nich, ktorí realizujú výskum a vývoj, majú podlžnosti v sociálnej 

poisťovni. Položila otázku, či sa neuvažuje v budúcom programovom období o výnimke pre tento typ organizácií, pretože 

tie organizácie majú veľký potenciál a pre lekárske fakulty sú ako partneri kľúčoví. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI  - reagoval za RO, že subjekt, ktorý je zadĺžený nemôže byť oprávneným žiadateľom. 

Je možné diskutovať o tom, či je možnosť udeliť výnimku pre budúce programové obdobie v spolupráci s CKO. Zastáva 

názor, že takáto výnimka sa nebude dať udeliť, ale je úsilie sa o to pokúsiť. Nie je možné prijať úzus, že zadĺžený subjekt 

bude prijímateľom. Navrhol bilaterálne rokovanie. 

B. Jermol Marcincak, Európska komisia - ocenila prebiehajúcu konštruktívnu diskusiu a dôraz na odstraňovanie príčin 

nedostatočného čerpania. EK oceňuje prácu všetkých orgánov, ktoré pracujú na zlepšení systému tak, aby sa zlepšilo 

čerpanie. Uviedla, že napriek problémom s koreňmi už v počiatkoch programového obdobia je 0,4 % pokrok od minulého 

MV veľmi nízky. Reagovala na prezentáciu p. Zubriczkej, v ktorej situácia nepôsobí veľmi kriticky, ale z pohľadu EK bol 

najkritickejší ERDF program, ktorý je zároveň predmetom podrobného monitorovania. Je ťažké si predstaviť, ako by sa 

program mohol dostať na úroveň iných programov, v ktorých  zazmluvnené hodnoty dosahujú 100 %. Zdôraznila potrebu 

vyhlásenie výziev a vysporiadanie sa s problémami po uverejnení výziev. Rovnako je nutné na situáciu v programe 

reagovať znížením administratívnej náročnosti pre potenciálnych žiadateľov, žiadateľov a prijímateľov. Je potrebné 

navýšiť dopyt a zásadne sa vyvarovať oneskorenému vyhlasovaniu a hodnoteniu výziev. Šesť rokov implementácie je 

kritická doba, plnenie N+3 neskončilo v roku 2018 dobre a  v tomto roku je potrebné sa takýmto problémom vyvarovať, aj 

keď je zrejmé, že do tohto procesu vstupuje veľké množstvo faktorov. Vyjadrila požiadavku  na vysokú dávku 

vynaliezavosti, aby bolo možné vyhnúť sa decommitmentu. EK bude všetkým dobrým návrhom naklonená a naďalej 

nápomocná v riešení problémov. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI  - poďakoval EK za veľmi dobrú komunikáciu, spoluprácu a výmenu informácií. 

P. Petrik, Európska komisia - reagoval na vyhlásené výzvy, ktoré sú tento rok kľúčové pre  odvrátenie decommitmentu, 

položil otázku k výzve na vedecko-výskumné kapacity. Situácia sa javila, že táto výzva mala priniesť oprávnené výdavky 

už v roku 2018 a doteraz nie je stanovený termín, kedy budeme vo fáze oprávnených výdavkov. Má RO alebo SO 

stanovený konečný termín, kedy bude výzva vo fáze oprávnených výdavkov? 
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S. Sipko, Výskumná agentúra - odpovedal, že VA je vo fáze prvých a druhých kôl výziev na podporu výskumno-

vývojových kapacít v záverečnom hodnotení prvých skupín projektov. Prebieha odborné hodnotenie prostredníctvom  

25 odborných hodnotiteľov, ktorí intenzívne hodnotia projekty. Podľa odhadov by sa rozhodnutia mali vydávať v mesiaci 

júl a následne podľa rýchlosti reakcie prijímateľov by mohli byť do konca leta uzatvorené zmluvy, kde je možnosť 

okamžitého čerpania. Prvé žiadosti o platbu budú prichádzať začiatkom septembra, ktoré budú mať zaujímavý objem 

prostriedkov. VA sa usiluje o promptné hodnotenie všetkých predložených projektov, aby v priebehu leta zaviedli možnosť 

diaľkového hodnotenia projektov, čo otvára možnosti zrýchlenia procesu a zapojenia väčšieho množstva odborných 

hodnotiteľov. 

P. Petrik, Európska komisia - reagoval na výzvy vyhlásené 30. mája. Upriamil pozornosť na to, že pôvodný plán bol 

vyhlásiť výzvy v apríli, nakoniec boli vyhlásené predposledný májový deň. Položil otázku, aké kroky podniká RO a SO, 

aby sa stihlo vyhnúť decommitmentu tým, že by sa podarilo naplniť plán vyčerpať 21 miliónov eur z predmetných výziev. 

S. Sipko, Výskumná agentúra - odpovedal, že jedným zo základných opatrení sú výzvy na výskumno-vývojové kapacity. 

Čo sa týka výziev na podporu strategických priemyselných centier, sú naplánované dve opatrenia. Prvým opatrením je 

možnosť využívania preddavkových platieb, a taktiež je možnosť využiť aktivitu na obstaranie výskumnej infraštruktúry, 

kde je 50 % intenzita. V zmysle našej legislatívy je tam zrýchlený proces nákupu a verejného obstarávania. Projekty prídu 

koncom leta a predpokladá sa ich rýchle vyhodnotenie aj vzhľadom na to, že konzorciá sú minimalistické. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI - doplnil, že je zároveň podmienka verejného obstarávania pred podaním ŽoNFP.  

P. Petrik, Európska komisia - reagoval, že v mesačných správach je možné si všimnúť radikálny pokles očakávaného 

čerpania vo výzvach „Support for teaming research centres“, „Support for RIS3 teams“ a „Support for centres of excellence 

– second phase“, kde prišlo k poklesu z rádov miliónov na rády stoviek tisíc. Zisťoval, aký je dôvod takéhoto rapídneho 

poklesu a či možno očakávať ešte iné negatívne prekvapenia. 

S. Sipko, Výskumná agentúra - odpovedal, že v rámci teamingových výskumných centier sú dva projekty, ktoré sú 

zazmluvnené – Trenčianska univerzita a SAV. Ďalšie dva projekty - Národné lesnícke centrum a STU sú vo fáze 

odborného hodnotenia, zmluvy by mohli byť v priebehu septembra. Dôvodom poklesu očakávaní je fakt, že v investičných 

projektoch smeruje značná časť prostriedkov do výskumnej infraštruktúry, resp. do komplikovaných stavebných prác 

a očakávania vychádzali z toho, ako rýchlo vedia žiadatelia začať verejné obstarávanie. Zdôraznil, že napriek tomu, že 

formálne mohli verejné obstarávanie začať skôr, mnohí prijímatelia nechceli začínať, keďže si neboli istí, že bude zmluva 

podpísaná. Uviedol, že raz bola výzva zrušená, potom opäť vyhlásená, takže do tohto procesu zasahuje aj ľudský faktor, 

ľudská reakcia. Ak sa tieto procesy podaria do konca roka, bude to pozitívum, ale je potrebné zreálniť tieto procesy. Čo 

sa týka nadnárodných centier excelentnosti a RIS3 tímov, projekty začali prichádzať až v posledných týždňoch. Čerpanie 

určite bude, keďže sú vykonané verejné obstarávania, ale usiluje sa byť opatrný a realistický. Vychádza sa z aktuálneho 

stavu projektov, očakáva sa čerpanie v druhej polovici roka. 

P. Petrik, Európska komisia - zaujímal sa, či plány čerpania pre rok 2018 na strane SO MH SR sú stále reálne alebo MH 

SR vidí aj nejaké konkrétne riziká, ktoré by mohli ohroziť ich splnenie. 

P. Slovák, Ministerstvo hospodárstva SR - uviedol, že MH SR vychádza z realistického scenára a uvedeným odhadom 

verí. Na čerpanie môžu mať však vplyv aj ďalšie faktory, ako sú napríklad závery aktuálne prebiehajúcich auditov, pokiaľ 

sa hovorí o rizikách. S naplnením plánovaného čerpania by nemal byť problém. MH SR má rezervy, ktorými by prípadné 

výpadky mohlo nahradiť. 
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M. Antošová, Ministerstvo zdravotníctva SR - zapojila sa do diskusie otázkou ako budú vyhlásené výzvy, ktoré sú 

naplánované v Harmonograme výziev OP VaI, pretože dochádza k posunu termínov. Konkrétne sa zaujímala o výzvu pre 

doménu Zdravie obyvateľstva. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI - odpovedal, že podľa posledného schváleného harmonogramu je naplánovaná na júl 

+ dva mesiace podľa systému riadenia. Očakávané vyhlásenie je v septembri. 

Ľ. Majláthová, Zastúpenie EK na Slovensku - zaujímala sa, v akej fáze je schválenie národného projektu Technology 

transfer, keďže v Košiciach bolo zaujímavé stretnutie, ktoré viedol p. Šucha a bolo zamerané na transfer technológií. 

Ponúkli spoluprácu možnosti lepšieho zadefinovania a nastavenia transferu technológií. Spomenutá bola poznámka, že 

Slovenská republika má na to alokovanú čiastku v operačnom programe, ale národný projekt nebol ešte spustený. 

Spoločné výskumné centrum vytvorilo oddelenie, ktoré sa zaoberá transferom technológií a ponúkli pomoc Slovensku, 

aby sa záujem lepšie zadefinoval.  

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI - reagoval, že problémom nie je projekt samotný ale nedostatok hodnotiteľov pre 

projekt. Hľadajú sa hodnotitelia, ktorí spĺňajú podmienky, aby sa mohol proces posunúť ďalej. Následne ukončil diskusiu 

k bodu č. 4 a č. 5. 

K bodu 6. Pripravovaná Revízia operačného programu Výskum a inovácie, verzia 7.0 -  

na vedomie 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI - informoval o pripravovanej revízii operačného programu Výskum a inovácie, verzia 

7.0. Predmetom pripravovanej revízie OP VaI, verzia 7.0 je úprava finančného plánu programu v nadväznosti na 

nesplnenie čiastkových cieľov výkonnostného rámca stanovených pre rok 2018 v prípade prioritných osí 1 a 2. Na základe 

predloženia Výročnej správy o vykonávaní OP VaI za rok 2018, ktorá sa schvaľovala v bode 2, prijme EK rozhodnutie o 

pridelení, resp. nepridelení výkonnostnej rezervy pre jednotlivé prioritné osi. Vláda SR prijala v tejto súvislosti Uznesenie 

vlády č. 130/2019, v zmysle ktorého je potrebné zabezpečiť presun nepridelenej výkonnostnej rezervy prioritnej osi 1 OP 

VaI vo výške 102,6 mil. eur do prioritnej osi 6 OP Integrovaná infraštruktúra. Taktiež bolo prijaté Uznesenie vlády  

č. 220/2019, podľa ktorého sa má zabezpečiť presun 70 mil. eur finančného záväzku r. 2019 z prioritnej osi 1 OP VaI do 

prioritnej osi 6 OP Integrovaná infraštruktúra. Nakoľko sa jedná o zmenu tematickej koncentrácie, bude potrebné 

schválenie navrhovaných presunov zo strany viacerých odborných útvarov EK, zároveň si to bude vyžadovať aktualizáciu 

Partnerskej dohody. Ako uviedol, predpokladom iniciovania zmeny OP VaI bude rozhodnutie EK o splnení výkonnostného 

rámca a pridelení výkonnostnej rezervy, ktoré by malo byť prijaté do 2 mesiacov od prijatia Výročnej správy o vykonávaní 

programu za rok 2018. V zmysle Metodického pokynu CKO č. 2 bude následne spracovaná analýza, zohľadňujúca 

absorpčnú kapacitu prioritných osí programov s ohľadom na ich potenciálne zvýšenú alokáciu. Uviedol, že ďalším 

predpokladom bude uskutočnenie zisťovacieho konania v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie, ako aj schválenie zmeny Monitorovacím výborom pre OP VaI. Vzhľadom na rozsiahlu alokáciu zdrojov, 

plánovanú pre Cieľ 1 (Inteligentnejšia Európa), je predpoklad vykompenzovania straty zdrojov pre oblasť výskumu, vývoja 

a inovácií v rámci nadchádzajúceho programového obdobia (2021 – 2027). Čo sa týka časového harmonogramu revízie, 

v období august – september by malo dôjsť k prijatiu Výročnej správy za rok 2018, následne k rozhodnutiu o pridelení 

výkonnostnej rezervy a odsúhlaseniu zmeny tematickej koncentrácie. V nadväznosti na to budú spracované podklady, 

vrátane návrhu upraveného finančného plánu, a zmena OP VaI bude konzultovaná s EK a predložená na zisťovacie 

konanie. Po jeho ukončení, v prípade rozhodnutia, že sa zmena OP VaI nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006     

Z. z., bude návrh revízie predložený na schválenie Monitorovaciemu výboru OP VaI. Celý proces by mal byť koordinovaný 

s OP Integrovaná infraštruktúra, resp. s ďalšími operačnými programami, v prípade ktorých sa uskutoční presun zdrojov 

tak, aby sa proces transferu zdrojov ukončil do konca roku 2019. 



    
 

12 

 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI - otvoril diskusiu k predmetnému bodu. 

B. Jermol Marcincak, Európska komisia - poďakovala a uvítala diskusiu MV o tomto procese. Reagovala, že po 

rozhodnutí Komisie o pridelení výkonnostnej rezervy koncom augusta budú mať slovenské orgány 3 mesiace na prípravu 

revízie. EK bude v kontakte ohľadom všetkých podrobností. Považuje za pozitívny krok, že slovenská vláda prijala návrh 

na transfer výkonnostnej rezervy. S EK doteraz Slovensko o transfere nediskutovalo, no EK určite v nasledujúcom týždni 

vstúpi do diskusie s CKO, keďže ide o horizontálnu záležitosť a bude sa zaoberať aj ďalšími rámcovými podmienkami, 

napr. tematickou koncentráciou. Tieto náležitosti chce EK skontrolovať predtým, ako sa pristúpi k takejto významnej 

realokácii finančných prostriedkov. Uviedla, že budú diskutovať aj o absorpčnej kapacite na úrovni priorít EK by uvítala, 

aby k všetkým realokáciám naviazaným na výkonnostný rámec prišlo v jednom balíku tak, aby sa byrokracia držala  na 

minimálnej  úrovni. Požiadala aj o podrobnejšie vysvetlenie návrhu realokovať 70 mil. eur nad rámec výkonnostnej rezervy.  

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI - uviedol, že čo sa týka postupu, prvé Uznesenie vlády č. 130/2019 hovorí o realokácii 

výkonnostnej rezervy vo výške 102,6 mil. eur a o tom bude rozhodovať EK v lete, ako bolo prijaté, 102,6 mil. eur 

výkonnostnej rezervy sa bude presúvať do prioritnej osi 6 OP Integrovaná infraštruktúra (diaľnice). Čo sa týka druhého 

uznesenia, to už je nad rámec výkonnostnej rezervy, k čomu bude potrebný súhlas členov MV OP VaI, ale aj MV OP 

Integrovaná infraštruktúra + zmena Partnerskej dohody tak, aby 70 mil. eur, ktoré MH SR identifikovalo ako disponibilné, 

sa vedeli presunúť na  prioritnú os 6 OP Integrovaná infraštruktúra (diaľnice). Toto bolo prijaté vládou SR a MŠVVaŠ SR 

je týmto rozhodnutím viazané. V prvom prípade rozhoduje EK v auguste, v druhom prípade je rozhodnutie členov oboch 

MV. V tomto momente je to informácia, že tie uznesenia na vláde SR už prijaté boli.  

Alena Kuruczová, Centrálny koordinačný orgán - doplnila informáciu k uzneseniu vlády SR č. 220 z 21.5.2019 

o zabezpečení finančného záväzku roku 2019 z PO 1 OP VaI v sume 70 mil. eur do PO 6 OP II. Uznesenie bolo prijaté 

na základe analýz RO/SO a požiadavky na presun prostriedkov v gescii MH SR, ktoré OP nevie využiť. Presun predstavuje 

možnosť zníženia decommitmentu, ku ktorému by mohlo dôjsť v roku 2022. K výkonnostnej rezerve uviedla, že OP VaI 

nesplnil výkonnostnú rezervu na PO 1 ani na PO 2. Absorpčná kapacita PO 3 nedokáže prijať 102 mil. eur. Aby sa 

prostriedky využili, je potrebné ich presunúť tam, kde je dostatočná absorpčná kapacita.  

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI - krátko zareagoval, že pokiaľ bude preukázaná absorpčná kapacita a budú splnené 

podmienky, RO dá o tom hlasovať členom MV OP VaI. Nikto nespochybnil fakt, že výkonnostná rezerva nebude pridelená. 

To je však rozhodnutie Európskej komisie, ktoré bude RO rešpektovať.   

B. Jermol Marcincak, Európska komisia - upresnila, že rozhodnutie o výkonnostnej rezerve bude prijaté koncom 

augusta. EK uvedie zoznam prioritných osí v prílohe 1, kde budú uvedené prioritné osi zo všetkých slovenských OPz ESF, 

ERDF a KF, kde bude 6 % výkonnostná rezerva alokovaná. Čo sa týka PO 1 a PO 2, tieto budú uvedené v druhej prílohe, 

ktorá zahrnie PO, ktoré nedosiahli míľniky. Táto príloha bude faktická a vychádza sa z výročnej správy. Nasledujúce 

mesiace budeme spolu s členmi MV diskutovať o tom, kde tieto peniaze presunúť. Začne sa diskusia s CKO na 

horizontálnej úrovni budúci týždeň. Diskusia sa bude niesť v duchu partnerstva, dobrej spolupráce a zdieľaného riadenia. 

 R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI - vrátil sa k skôr spomínaným podkladom, na základe ktorých bolo prijaté uznesenie 

vlády SR č. 220 z 21.5.2019 a potvrdil, že MH SR má k dispozícii 70 mil. eur, ktoré boli navrhnuté realokovať na dopravnú 

infraštruktúru. Bude to predmetom hlasovania členov MV OP VaI. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI - ukončil diskusiu o tomto bode programu. 
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K bodu 7. Rôzne  

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI - vyzval p. Sipka k prezentovaniu Výzvy na podporu teamingových výskumných centier 

( ďalej len „TVC“). 

S. Sipko, Výskumná agentúra - skonštatoval, že podpora medzinárodných TVC bola prioritou VA, žiaľ vzhľadom na 

medializované problémy dvoch iných výziev priemyselných výskumno-vývojových centier a dlhodobého strategického 

výskumu a vývoja, bol z Európskej komisie zaslaný Slovensku varovný list, kde súčasťou tohto listu boli aj prvotne 

vyhlásené výzvy na medzinárodné TVC uvedené spolu so spomínanými problematickými výzvami. EK nespochybnila 

pozíciu teamingových výziev, ale vzhľadom na to, že sa tieto výzvy dostali do procesu so spomínanými problémovými 

výzvami, boli zrušené a v rámci nových pravidiel a procesov boli opätovne vyhlásené dve výzvy na podporu 

medzinárodných TVC. SR chcela podporiť všetky TVC, ktoré v rámci programu Horizont 2020 prešli do druhého kola. Na 

koniec do druhého kola prešli 4 inštitúcie: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka (ktorá bola najúspešnejšia), SAV, 

Národné lesnícke centrum a Slovenská technická univerzita. Zazmluvnené sú dve z nich: Trenčianska Univerzita v marci 

a SAV v júni. Pri ostatných dvoch projektoch je ukončená administratívna kontrola a v priebehu septembra budú informácie 

o termíne podpisu zmlúv. Z kvalitatívnej a obsahovej stránky sú tieto projekty považované za metalón slovenského 

výskumu. Vyjadril podporu zjednodušeniu procedúr zo strany štrukturálnych fondov. Projekt Trenčianskej univerzity bol 

prvý projekt, ktorý bol hodnotený v zmysle nových pravidiel, a preto proces hodnotenia zo strany VA bol dlhší a podľa 

nových pravidiel aj komplikovanejší. Vyzval prítomných na doplňujúce otázky. 

T. Telemachos, Európska komisia - poďakoval pánovi Sipkovi za jeho prejav. V súvislosti s podpisom zmluvy 

Trenčianskej univerzity v mesiaci marec sa spýtal, kedy sa začnú čerpať finančné prostriedky, aké sú očakávania, 

vzhľadom ku skutočnosti, aby si vedeli predstaviť, aké sú nasledujúce kroky. Spomenul nakontrahované „Centrá 

excelentnosti“ od SAV. Ďalej chcel vedieť, či tam budú náklady na infraštruktúru alebo sa budú čerpať aj prostriedky 

z Horizontu 2020? Posledná otázka sa týkala poslednej prezentácie – čo sú Nadnárodné strediská excelentnosti a či to 

nie je duplicita s Centrami excelentnosti. Poďakoval za vzájomnú dlhoročnú spoluprácu. 

S. Sipko, Výskumná agentúra - skonštatoval, že pri projekte Trenčianskej univerzity „FunGlass“ bolo možné výdavky 

deklarovať spätne, čiže projekt mohli v plnej miere realizovať už po vyhlásení výzvy. Ostatné inštitúcie chceli počkať na 

podpis zmluvy. V týchto dňoch sa očakáva prvá žiadosť o platbu na personálne výdavky od Trenčianskej univerzity. 

Skonštatoval, že  všetky teamingové centrá majú možnosť deklarovať personálne výdavky aj spätne, je to na ich vlastnom 

rozhodnutí. Prvá očakávaná žiadosť o platbu z Trenčína má byť vo výške niekoľkých 10.000 eur. Trenčín je v záverečnej 

fáze prípravy verejného obstarávania na infraštruktúru v projekte – stavebné práce a výskumnú infraštruktúru pre 

výskumné laboratóriá. Keďže proces verejného obstarávania trvá približne 6-8 mesiacov, tieto fin. prostriedky budú 

zazmluvnené a čerpané v priebehu budúceho roka. Samotný nákup technológií a stavebné práce si bude Trenčín riadiť 

podľa svojho harmonogramu. Keďže projekt je už zazmluvnený, „soft“ výdavky, ktoré nepodliehajú verejnému 

obstarávaniu, už môžu čerpať okamžite aj spätne a investičné výdavky po skončení verejného obstarávania. Systém 

platieb v rámci ŠF je iný ako v programe Horizont 2020, t. z., náš systém neumožňuje zálohové platby, univerzity uplatňujú 

tzv. „systém predfinancovania“. Tento systém funguje dlhodobo a neohrozuje disponibilitu zdrojov pre Trenčiansku 

univerzitu. Druhá otázka sa týkala zvyšných troch inštitúcií, ktorých projekty sú hradené výhradne zo ŠF, v tomto prípade 

ide o reorientáciu projektu, čo vypísané výzvy umožňovali.  Štruktúra oprávnených nákladov pri týchto projektoch pokrýva 

aj výskumnú infraštruktúru, aj realizáciu výskumno-vývojových aktivít. Z týchto prostriedkov boli hradené mzdové náklady 

nielen domácich, ale aj zahraničných výskumníkov, čo tieto inštitúcie aj využívali, napr. SAV chce naďalej pokračovať 

v spolupráci s fínskymi partnermi. Šírka oprávnenosti nákladov pokrýva všetko tak, aby zámer bol realizovateľný v plnej 

miere, ako bol predložený v rámci Horizontu 2020 a alokácie rešpektujú záväzné listy, ktoré boli posielané ministrom 

školstva. Posledná otázka „Nadnárodné centrá excelentnosti“. Jedná sa o špeciálnu výzvu, ktorá siaha do roku 2013. Ide 
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o špeciálny typ zmiešaných výskumných centier v Bratislavskom kraji medzi podnikateľskými subjektami a akademickými 

inštitúciami, kde je požiadavka, aby leadrom takéhoto výskumného centra bola nadnárodná výskumne intenzívna 

korporácia, t. z. podnikateľský subjekt. V rámci tejto výzvy bolo ešte v r. 2013 vybratých 5 takýchto centier a teraz bola 

vyhlásená výzva na druhú etapu podpory týchto centier. Uviedol, že sa jedná o slovenské špecifikum. 

T. Telemachos, Európska komisia - spýtal sa, koľko prostriedkov dostane každý z ostávajúcich troch projektov v rámci 

tejto výzvy? 

S. Sipko, Výskumná agentúra - skonštatoval, že tento návrh alokácie rešpektoval prísľubový list, ktorý vydal vtedajší 

minister. Ten sa zaviazal prideliť 30.000.000 eur na projekt SAV, takže táto výzva rešpektovala tento „Letter of 

commitment“. Ten istý princíp platil aj pre ďalší projekt, kde každý dostane 10.000.000 eur na základe tohto prísľubu.  

S. Ondrejčáková, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti - skonštatovala, že na úrovni 

eurofondov sa vedie diskusia o programovaní nového programového obdobia. Podľa posledných informácií od CKO by 

mali jednotlivé ministerstvá do konca tohto kalendárneho roka zadefinovať priority na ďalšie programové obdobie. Položila 

otázku, ako nad tým uvažuje riadiaci orgán a aké kroky podnikne na to, aby tie priority boli zadefinované participatívne, 

v širokom spektre zainteresovaných, aj hlavne z pohľadu ľudí, ktorí sedia v tomto monitorovacom výbore. Uviedla, že je 

problematické schvaľovanie výziev a problémy sú i s administráciou projektov. Zjednodušenie, resp. nastavenie úplne 

nového systému spravovania eurofondov je veľmi potrebné. Informovala, že na úrade splnomocnenca v spolupráci s CKO 

je projekt, kde sa cez skúsenosti mimovládnych neziskových organizácií monitoruje zrozumiteľnosť komunikácie s RO, 

náročnosť administratívy pri projektoch a pod. Vyzvala k diskusii alebo spolupráci aj iných prijímateľov. Problémy 

s realizáciou projektov majú všetci prijímatelia. Vyjadrila obavu, že v ďalšom programovom období sa nebude mať kto 

hlásiť na realizáciu projektov na základe negatívnych skúsenosti a záujem prijímateľov v ďalšom programovom období 

bude veľmi slabý. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI - vyjadril súhlas s potrebou zjednodušenia systému. Uviedol, že je potrebné hľadať 

každé zjednodušenie, ktoré pripadá do úvahy. RO bude hľadať spôsoby pre zjednodušenie a iniciovať rokovania s tými, 

ktorých sa to týka. Čo sa týka prípravy nového programového obdobia, MŠVVaŠ SR nebolo určené za koordinátora 

prípravy pre nové programové obdobie. MŠVVaŠ SR bolo oslovené zo strany CKO na prípravu priorít. Na mesačnej báze 

dochádza k informovaniu  členov MV OP VaI o stave operačného programu. Je vytvorených niekoľko pracovných skupín, 

kde sa priority tvoria a následne budú distribuované členom MV OP VaI. Uviedol, že informácie budú dostupné, ale v tomto 

momente je proces koordinovaný zo strany CKO  a  RO zatiaľ nebol delegovaný. Zdôraznil, že iniciatíva zjednodušovania 

musí byť spoločná. Pokiaľ sa systém nezmení, príde k strate prijímateľov ochotných čerpať. Budúce obdobie je potrebné 

nastaviť podľa nových priorít a cieľov tak, aby bolo čerpanie reálne zjednodušené. Uviedol, že systém je pre malého 

prijímateľa takmer neimplementovateľný.  

M. Zubriczká, Ministerstvo financií SR - z pohľadu MF SR vyzvala vo vzťahu k príprave nového programového obdobia 

na kvalitnú prípravu, tak aby sa neopakovali tie isté chyby, ktoré sa robili doteraz. Zdôraznila, že v súvislosti s ukončovaním 

PO 2007 – 2013 sa neskôr začalo s prípravou na implementáciu PO 2014 – 2020, čo malo za následok neskorý nábeh 

čerpania a s tým súvisiace decommitmenty. Operačné programy je potrebné pripravovať čo najrýchlejšie a najkvalitnejšie, 

s čo najširším zapojením všetkých subjektov. Podotkla, že oprávnené obdobie sa začína o rok a pol. Z pohľadu MF SR je 

to úloha, ktorú je potreba riešiť v najbližších týždňoch.  

L. Šimko, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu - uviedol, že pred týždňom sa prezentoval 

prístup k príprave nového programového obdobia na Monitorovacom výbore pre operačný program Integrovaná 

infraštruktúra na konferencii k informatizácii miest a obcí. Všetky relevantné orgány štátnej správy sú už zapojené do 

prípravy nového programového obdobia. Systém ide v takom zmysle, ako bolo nastavených 5 prioritných cieľov pre nové 
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programové obdobie, v zmysle všeobecného nariadenia. Upozornil, že vychádzame zo skúseností tohto obdobia 

Širokospektrálna ochota financovať všetko a potom nefinancovať nič.  Podotkol, že vychádzame aj z odporúčaní zo správy 

o  krajine, ktorú zverejnila EK vo februári 2019, ktorá bola prezentovaná na Rade vrátane guidance Annex D. V prípade 

koncentrovaných investícii sa vyhodnocuje dotazník, do konca leta budú výsledky. Porovnajú sa strategické dokumenty  

a výstupy dotazníkového zberu, teda nie iba wishlistov. Základný odkaz je koncentrovať a priorizovať zdroje. Na prioritnú 

tému Inteligentnejšia Európa je zatiaľ v zmysle platnej legislatívy predbežná alokácia 45 % zdrojov. Slovensko v takomto 

implementačnom modeli, kedy nebolo schopné v tomto období vyčerpať 2,7 miliardy eur, tak vyčerpať plánovaných 4,5 

miliardy eur, pri nezmenenej legislatíve ERDF, by mohlo byť ešte horšie. Základnou vecou je zamerať sa na 

konkurencieschopnosť SR, táto klesá a je ohrozené jej udržanie, vzhľadom na to aj udržanie kvality života. Jednotlivé 

gesčné rezorty komunikujú s pracovnými skupinami, ktoré boli vytvorené, ako aj s expertami pre všetkých 5 tematických 

oblastí.  

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI - poďakoval za informácie, uviedol, že proces sa vie implementovať. 

B. Jermol Marcincak, Európska komisia - uviedla, že nechce ako zástupca Komisie vstupovať do systému prípravy 

nového programového obdobia, do toho ako národný koordinačný orgán koordinuje tento proces. Z pohľadu EK sú jasné 

priority pre post-2020: Sú uvedené v Správe o Slovensku 2019, v Prílohe D a v Odporúčaniach pre jednotlivé krajiny, ktoré 

boli nedávno publikované a ktoré zahŕňajú aj investičné odporúčanie. Pri príprave sú všetky členské krajiny viazané 

kódexom správania ohľadne partnerstiev. O  procese bude treba riadne informovať. K otázke časového horizontu máme 

protichodné informácie. Prvý návrh Partnerskej dohody, ktorá bude pokrývať Európsky kohézny fond, ERDF, ESF, 

Európsky námorný a rybársky fond, aj fondy DG HOME, očakávame v septembri. Počas leta budú na Slovensku intenzívne 

debaty. Ako uviedol p. Šimko, návrh Komisie na tematickú koncentráciu pre priority, ktoré Váš program momentálne 

pokrýva pre výskum a vývoj a malých a stredných podnikateľov, rozhodne zostáva vysoký. Informovala, že treba  počkať 

na celkovú alokáciu pre Slovensko po tom, ako Rada a Európsky parlament ukončia diskusie o ďalšom finančnom rámci. 

Uviedla, že je potrebná sondáž potrieb tak, aby boli pripravení na ďalšie programové obdobie včas tak, aby boli presne 

zamerané na potreby výskumnej komunity a  malých a stredných podnikov na Slovensku. Čo sa týka tematických 

základných podmienok, bez ohľadu na rozdelenie povinností v ďalšom programovom období, podmienky vo vzťahu ku 

stratégii pre inteligentnú špecializáciu musia byť naplnené. Zhrnula, že je treba pracovať tak, aby boli všetky orgány už na 

začiatku ďalšieho programového obdobia pripravené.  

M. Antošová, Ministerstvo zdravotníctva SR - uviedla, že má do diskusie ešte tri body. V prvom bode sa zaujímala o 

výzvu na systémovú infraštruktúru v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie. Potreba tejto systémovej 

infraštruktúry bola identifikovaná už pred tromi rokmi cez proces EDP. Následne sa MZ SR pokúšalo túto potrebu pretlačiť 

cez národný projekt, ktorý sa však nakoniec zrušil a bolo povedané, že sa nebude realizovať. Následne boli oslovení 

potenciálni prijímatelia v tejto oblasti, či by boli schopní a majú dopyt na to, aby mohli žiadať o peniaze v rámci podpory 

tejto systémovej infraštruktúry.  Uviedla, že viacerí z nich už zrealizovali verejné obstarávania, ktoré sú aktuálne v procese 

kontroly. Tieto prostriedky sa dali vyčerpať už v minulom roku a dajú sa čerpať aj dnes. V rámci verejného obstarávania 

nie je možné neustále predlžovať lehoty viazanosti ponúk atď. Zaujímala s a o konkrétny termín vyhlásenia. Podotkla, že 

tieto výzvy boli uvedené v harmonograme, teraz sa v harmonograme už neuvádzajú. Uviedla, že sa jedná o relatívne 

jednoduché typy projektov, ktoré si nevyžadujú ani náročný systém na hodnotiteľov, ani na hodnotenie metodických 

postupov. V druhej otázke sa zaujímala o projekty na dlhodobý strategický výskum. Potvrdila, že ešte je obdobie 

udržateľnosti. Výstupy ale musia žiadatelia deklarovať do doby ukončenia projektu. Tam sa žiadna doba udržateľnosti 

nezarátava. Ak je projekt DSV na 7 až 10 rokov, prijímateľ môže ten výstup dosiahnuť za spomínaných 7 až 10 rokov,  ale 

prečo ho má deklarovať po troch rokoch? Uviedla, že takáto situácia nie je možná.  Ďalej uviedla, že je potrebné vytvoriť 

pracovnú skupinu, ktorá ma reálne skúsenosti s čerpaním eurofondov, a to v rámci celého životného cyklu projektu. To 

znamená od jeho prípravy až po jeho uzavretie a monitoring. Uviedla, že pri tvorbe operačných programov a pri tvorbe 
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akýchkoľvek strategických dokumentov sa oslovujú prijímatelia, aby zadefinovali nosné témy. Zdôraznila, že oni 

neimplementujú projekty, ale zadajú témy.  

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – reagoval na prvú otázku, potvrdil, že jedná sa o biobanku. Zdôraznil, že 

v harmonograme bude výzva naplánovaná a následne bude výzva vyhlásená. Projekt nie je závislý od vyhlásenia výzvy. 

Pokiaľ sa jedná o kvalitný projekt, môže byť implementovaný aj bez vyhlásenia výzvy a podania projektu. Uviedol, že 

v prípade 70 miliónovej realokácie finančných prostriedkov, ktoré sú disponibilné na MH SR by bolo tak možné podporiť 

aj vedecké parky. Uviedol, že v tomto momente disponujú zostatkovou alokáciou, ktorú plánujú využiť. Je zverejnený 

zoznam výziev, ktoré už uzatvárame tak, aby bolo možné parky, ktoré boli v harmonograme, opätovne zaradiť do 

harmonogramu a výzvu následne vyhlásiť. V reakcii na tretí bod ohľadom pracovnej skupiny uviedol, že RO a SO určí 

kontaktné osoby, ktoré majú reálnu skúsenosť s implementáciou. V situácii, ak bude známy návrh priorít za MŠVVaŠ SR 

a MH SR, budú poskytnuté členom MV OP VaI. Uviedol, že môžu byť distribuované akejkoľvek osobe alebo osobám, ktoré 

môžu byť potenciálnym prijímateľom a nastavia sa správne ciele v podmienkach, ktoré budú dané pre MŠVVaŠ SR a MH 

SR. Uviedol, že aktuálne ani on nedisponuje ďalšími informáciami o programovaní budúceho programového obdobia. 

Členom MV OP VaI však vie sprostredkovať alternatívu, že po dokončení prvotnej fázy identifikácie absorpčných kapacít 

v jednotlivých témach zašle členom MV OP VaI informáciu o prvotnom návrhu. Následne budú mať členovia možnosť 

diskutovať o predloženom návrhu.  

M. Fedák, Slovenská akademická informačná agentúra – uviedol niekoľko postrehov pre CKO, ktoré by mohli byť 

zohľadnené pri plánovaní budúceho programového obdobia. Reagoval, že konkurencieschopnosť Slovenska má byť 

prioritou. Uviedol príklad z Poľska, kde Poliaci majú schému na podporu celého štúdia pre zahraničných študentov, snažia 

sa zatraktívniť ich vysokoškolské inštitúcie pre zahraničných študentov. Program financuje množstvo vecí. Iné krajiny 

podporujú mladých výskumníkov, napríklad Estónsko má zo štrukturálnych fondov schémy na podporu individuálnych 

osôb, od absolvovania konferencií s možnosťou publikovania, tým pádom získavania kontaktov a relevantných výsledkov, 

až po vlastné vzdelávanie formou letných škôl, podporujú individuálne mobility. Uviedol, že Slovensko potrebuje nielen 

rozvíjať infraštruktúru a technické vybavenie, ale dotiahnuť ľudské zdroje a venovať tomu najväčšiu možnú podporu 

v budúcom programovom období. Inak Slovensko stráca konkurencieschopnosť voči ostatným krajinám. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI - poďakoval za podnety, uviedol že sa nimi budú zaoberať za účelom kvalitného 

nastavenia budúceho programovacieho obdobia. Opätovne uviedol, že sa uskutoční bilaterálne rokovanie s p. Fedákom.  

L. Šimko, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu - uviedol, že si treba pozrieť dokumenty, ktoré 

boli schválené už pred šiestimi rokmi. Zdôraznil, že nedochádza k ich plneniu a obsahujú nerealizované úlohy 6 rokov 

dozadu. Presne tie témy, ktoré sa spomínali, štipendiá, racionalizácia ZŠ a SŠ, skvalitnenie vysokého školstva, vybranie 

excelentných univerzít. Bolo na to vyčlenené obrovské množstvo zdrojov, ale neriešilo sa to. Vyhlásil, že úplne postačí 

plniť dokumenty, ktoré sa prijali na vládnej a strategickej úrovni. 

Ľ. Majláthová, Zastúpenie EK na Slovensku – krátko zareagovala k tejto diskusii. Operačný program bol nastavený tak, 

aby umožňoval aj pritiahnutie výskumníkov zo zahraničia späť na Slovensko. Zdôraznila, že nie je potrebné čakať na nové 

programové obdobie, ale využiť to, čo ponúka aktuálne programové obdobie.  

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI - uviedol, že pritiahnutie expertov nechcú riešiť až v ďalšom programovom období, ale 

už v rámci aktuálneho programového obdobia. Aj na základe diskusie, ktorá odznela, si vie si predstaviť financovanie 

nielen z OP VaI, ale aj z operačného programu Ľudské zdroje, kde sú voľné kapacity. Kombináciu ESF a ERDF nájsť také 

riešenie, aby to bolo možné podporiť ešte v tomto programovom období. Táto myšlienka nie je viazaná na časový faktor 

programového obdobia. Treba ju zrealizovať čím skôr, ideálne už v septembri. 
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P. Petrik, Európska komisia - otvoril otázku k téme, ktorá bola otvorená na minulom MV OP VaI, a to rozpočtové 

obmedzenia. Opýtal sa, či táto otázka blokuje včasné vyhlasovanie výziev. Do témy vstúpili aj MF SR a CKO. Uvoľnenie 

obmedzení nesie v sebe nejaké riziká, ale zo strany EK sa zdá, že prípadná výnimka by mohla pomôcť operačnému 

programu. Spýtal sa, či je potrebné tému zo strany EK riešiť, a či pomôže takáto výnimka. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – reagoval, že RO môže poslať zoznam vecí, ktoré by bolo potrebné urgentne riešiť, 

medzi ktoré patrí napr. čerpanie finančných prostriedkov. Rozpočtové alokácie medzi ne nepatria. 

M. Zubriczká, Ministerstvo financií SR - v reakcii na otázku P. Petríka uviedla, že v súčasnosti má Slovenská republika 

v súvislosti s implementáciou OP VaI pred sebou na riešenie iné problémy ako nadkontrahovanie. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI - ukončil diskusiu k bodu rôzne.  

 

K bodu 8. Zhrnutie rokovania a závery  

R. Igliar, tajomník MV OP VaI - ukončil 14 rokovanie MV OP VaI 

Zhrnul, že sa schválil  program 14. rokovania Monitorovacieho výboru pre OP Výskum a inovácie a overovateľa zápisnice. 

Schválila sa Výročná správu o vykonávaní OP VaI za rok 2018, kritériá na výber dopytovo-orientovaných projektov OP 

VaI pre vybrané oblasti podpory v gescii Ministerstva hospodárstva SR, verzia 4.0.  

MV OP VaI zobral na vedomie informáciu o aktuálnom stave implementácie OP VaI, informáciu o aktuálnom stave 

finančnej implementácie OP VaI a informáciu o pripravovanej revízii operačného programu Výskum a inovácie, verzia 7.0. 

Na záver poďakoval za hodnotnú diskusiu, spoluprácu a účasť, aj s konkrétnymi závermi na niekoľko bilaterálnych 

stretnutí. Ponúkol priestor na neformálnu diskusiu. 

 

V Bratislave dňa 19. 07. 2019 

 

Zapísal: Mgr. G. Kopcová, Mgr. J. Kraushúber, Mgr. P. Weiss, Mgr. M. Divulitová, Mgr. Ľ. Garanová 

 

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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