
    
 
 
 

 

 

Zápisnica z 15. rokovania 

Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie 

   

Dátum: 

15. 10. 2019, 14:30 - 17:30 h. 

Miesto konania rokovania: 

Hotel Tatra, Bratislava 

Adresáti: 

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

a inovácie (ďalej „MV OP VaI“) 

všetci členovia a prizvaní účastníci MV OP VaI 

Predsedajúci: 

JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD 

Účastníci rokovania: 

podľa prezenčnej listiny (viď príloha č. 1) 

Zapisovateľ: 

Mgr. Petrasová, Mgr. J. Kraushúber, Mgr. P. Weiss, Mgr. M. Divulitová 

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 MV OP VaI – na schválenie 

 

3. Revízia Operačného programu Výskum a inovácie, verzia 7.0 – na schválenie 

 

4. Plán hodnotení OP VaI na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 5.0 - na schválenie 
 

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

 

6. Rôzne 

 

7. Zhrnutie rokovania a závery 
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Priebeh rokovania: 

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

M. Lubyová, predsedajúca MV OP VaI - odovzdala slovo tajomníkovi MV OP VaI, p. R. Igliarovi, ktorý informoval 

o spôsobe hlasovania a o aktuálnom počte prítomných členov - 37 (neskôr sa počet zvýšil) z celkového počtu 66 členov 

a konštatoval, že MV OP VaI bol uznášaniaschopný.  

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

R. Igliar, tajomník MV OP VaI - dal hlasovať členom MV OP VaI o schválení programu 15. rokovania MV OP VaI. 

Hlasovania o schválení programu 15. rokovania MV OP VaI sa zúčastnilo 40 členov. 

Za bolo: 40 

Proti bolo: 0 

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie: MV OP VaI schválil program 15. rokovania MV OP VaI. 

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

hlasovať členom MV OP VaI o schválení tohto návrhu. 

Hlasovania o schválení p. Michala Vážneho (Healthy Life, o.z.) ako overovateľa zápisnice sa zúčastnilo 29 členov. 

Za bolo: 28 

Proti bolo:1 

Zdržalo sa: 0 

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

 

K bodu 2. Zmena Štatútu MV OP VaI – na schválenie 

R. Igliar, tajomník MV OP VaI – informoval o dôvode potreby aktualizácie Štatútu Monitorovacieho výboru pre operačný 

program Výskum a inovácie v zmysle  Dodatku č. 7. Ten vyplynul na základe žiadosti Komory mimovládnych neziskových 

organizácií Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie o zmenu nominovaných zástupcov. Ide o nahradenie 

člena - zástupcu z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť za nového člena zo Slovenskej organizácie pre výskumné 

a vývojové aktivity. Zmena sa taktiež týka zániku jedného zástupcu (z dôvodu vzdania sa členstva zástupcu tretieho 

sektora za Fórum života, n. o.) bez jeho nahradenia. Uvedené má vplyv aj na zníženie počtu členov Monitorovacieho 

výboru pre operačný program Výskum a inovácie, a to zo 66 na 65. Uviedol, že materiál bol predmetom pripomienkového 

konania a pripomienky vznesené neboli. 

 

R. Igliar, tajomník MV OP VaI - otvoril diskusiu k predmetnému bodu, do ktorej sa nik neprihlásil. 

R. Igliar, tajomník MV OP VaI - dal hlasovať členom MV OP VaI o schválení Štatútu Monitorovacieho výboru pre operačný 

program Výskum a inovácie v zmysle Dodatku č. 7. 
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Hlasovania o schválení Štatútu Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle Dodatku č. 7 

sa zúčastnilo 40 členov. 

Za bolo: 39 

Proti bolo: 1 

Zdržalo sa: 0 

R. Igliar, tajomník MV OP VaI - skonštatoval, že MV OP VaI schválil Štatút Monitorovacieho výboru pre operačný program 

Výskum a inovácie v zmysle Dodatku č. 7. 

Uznesenie: MV OP VaI schválil Štatút Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle 

Dodatku č. 7. 

 

K bodu 3. Revízia Operačného programu Výskum a inovácie, verzia 7.0 - na schválenie 

R. Igliar, tajomník MV OP VaI – informoval, že zmena operačného programu VaI, verzia 7.0 bola už avizovaná  

a  predstavená  na 14. rokovaní MV OP VaI. Jej hlavným dôvodom je prerozdelenie výkonnostnej rezervy, ktorú je  

v zmysle legislatívy EÚ potrebné vykonať v nadväznosti na dosiahnutie, resp. nedosiahnutie čiastkových cieľov 

výkonnostného rámca. K splneniu ukazovateľov výkonnostného rámca došlo v prípade prioritných osí 3 a 4 OP VaI, zatiaľ 

čo v prípade prioritných osí 1 a 2 OP VaI k splneniu ukazovateľov výkonnostného rámca nedošlo. Výkonnostná rezerva 

(VR) preto na prioritné osi 1 a 2 nemôže byť pridelená. V zmysle príslušného nariadenia je potrebné predložiť návrh revízie 

OP spojenej s realokáciou nepridelených výkonnostných rezerv Európskej komisii do troch mesiacov od prijatia 

rozhodnutia EK k prideleniu/neprideleniu VR (v prípade OP VaI je to 13.11.2019). Uviedol, že v tejto súvislosti prijala vláda 

SR dňa 27.03.2019 uznesenie č. 130/2019 k Predbežnému návrhu prerozdelenia časti výkonnostnej rezervy v prospech 

Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OP II), v rámci ktorého bola uložená pre ministerku školstva, vedy, 

výskumu a športu úloha B.1 zabezpečiť presun nepridelenej výkonnostnej rezervy PO 1 OP VaI v sume 102 587 866 EUR 

do PO 6 OPII. Ďalším dôvodom navrhovanej zmeny je uznesenie vlády SR č. 220/2019 z 21.5.2019 k Návrhu 

prerozdelenia záväzku 2019 z Integrovaného regionálneho operačného programu a operačného programu Výskum 

a inovácie do Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a z Operačného programu Efektívna verejná správa do 

Operačného programu Ľudské zdroje. V rámci tohto uznesenia bola pre ministerku školstva, vedy, výskumu a športu 

uložená úloha B.1 zabezpečiť presun záväzku 2019 z operačného programu Výskum a inovácie z PO 1 v sume 70 mil. 

EUR do PO 6 OP II. 

Ďalej podrobnejšie  informoval o predmete zmeny operačného programu VaI, verzia 7.0, a to o úpravách súvisiacich: 1. 

s prerozdelením výkonnostnej rezervy, 2. s podporou iniciatív Európskej komisie na podporu dobiehajúcich regiónov 

a  uhoľných regiónov v transformácii a 3. s efektívnym využitím zdrojov ERDF v programovom období 2014 – 2020. 

Taktiež doplnil informáciu o dodatočnom ex ante hodnotení pre využitie finančných nástrojov v rámci OP VaI, ktorá nebola 

súčasťou pripomienkovania pred rokovaním MV OP VaI a jej zaradenie vyplynulo z potreby doplnenia možnosti 

implementácie aktivít OP VaI v rámci PO 1 a 2 aj prostredníctvom finančných nástrojov. Ďalej podrobnejšie uviedol vplyv 

navrhovaných zmien na úpravy programového dokumentu OP VaI a informoval o časovom procese prípravy  

a schvaľovania zmeny OP VaI, verzia 7.0. 

Informoval, že v rámci pripomienkového konania bolo k materiálu vznesených 34 pripomienok (z toho 1 zásadná 

akceptovaná a 33 obyčajných z toho 13 – akceptovaných a 20 neakceptovaných). 
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R. Igliar, tajomník MV OP VaI - otvoril diskusiu k predmetnému bodu. 

M. Zubriczká, Ministerstvo financií SR – sa dotazovala, či rozšírenie finančných nástrojov v rámci PO 1 a PO 2 je nad 

rámec predstavenej revízie OP VaI v rámci pripomienkového konania. 

R. Igliar, tajomník MV OP VaI – uviedol, že zmeny v zasielanej verzii na pripomienkovanie neboli uvedené. Upresnil, 

že ide len o úpravu v podobe možnosti využívať finančné nástroje v PO 1 (v pôsobnosti MŠVVaŠ SR) v nadväznosti 

na doplnenie ex ante analýzy. 

M. Zubriczká, Ministerstvo financií SR – uviedla stanovisko SIH (Slovak Investment Holding, a.s. - implementuje 

finančné nástroje), ktoré vyjadruje nesúhlas s ďalším navyšovaním finančných nástrojov, z dôvodu návratnej finančnej 

pomoci a uviedla, že súčasná alokácia, ktorou SIH disponuje je z absorpčného hľadiska na strope. 

R. Igliar, tajomník MV OP VaI – uviedol, že uvedený návrh otvára túto možnosť aj pre MŠVVaŠ SR a jej možné využitie 

závisí na rokovaní so SIH. Zmena nezaväzuje MŠVVaŠ SR / SIH k využitiu uvedeného nástroja. 

M. Fedák, Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA) – vyslovil poľutovanie nad presunom finančných 

prostriedkov z OP VaI na OP II. Taktiež uviedol, že myšlienky prezentované za SAIA na 14. rokovaní MV OP VaI ohľadom 

možnosti podpory rozvoja mladých výskumníkov, resp. podpory systémových zmien v rámci výskumných organizácií ešte 

v tomto programovom období boli diskutované s RO a CKO. Na základe toho SAIA predložila návrhy v objeme 40 mil. eur, 

ktoré by pomohli vysokým školám a výskumným inštitúciám, avšak prostriedky sa nepodarilo nájsť. SAIA dostala od RO 

OP VaI odpoveď, že námety sú zaujímavé a MŠVVaŠ SR ich predloží pri príprave nového programového obdobia. 

Komentoval, že je na škodu, že sa prostriedky z výskumu a vývoja a vysokých škôl nevyužijú a presúvajú sa. Apeloval 

ešte zvážiť presun týchto finančných prostriedkov.  

R. Igliar, tajomník MV OP VaI – odpovedal, že realizácia predložených návrhov je stále predstaviteľná, avšak rieši sa 

záväzok roku 2016, t. j. nečerpanie zdrojov je spôsobené stavom od roku 2016. Čo nevylučuje, že pri ďalšej revízii OP 

VaI môžu byť navrhnuté aktivity doplnené. V tomto kalendárnom roku by však tieto aktivity už nemali vplyv na čerpanie.  

J. Wagner, Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií – v nadväznosti na rokovanie Rady vlády pre 

vedu, techniku a inovácie (konaná 11.10.2019) sa dopytoval, aká je garancia, že po možných úpravách vzťahov medzi 

OP VaI a OP II budú finančné prostriedky disponibilné pre OP VaI skutočne čerpateľné a nebude znižovaný objem 

prostriedkov pôvodne vyčlenený na výskum, vývoj a inovácie.  

R. Igliar, tajomník MV OP VaI – zopakoval, že predmetná zmena OP VaI, verzia 7.0 nemá súvis s úpravami OP VaI 

prednesenými na Rade vlády SR pre vedu, techniku a inovácie. Predmetom schvaľovania 15. rokovania MV OP VaI sú 

zmeny OP VaI vyplývajúce z uznesenia vlády SR z marca 2019 (o navýšení a realokovaní výkonnostnej rezervy) a z mája 

2019 (o presune 70 mil. eur z OP VaI – v gescii MH SR na OP II).  

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

Výskum a inovácie, verzia 7.0. 

Hlasovania o schválení návrhu Revízie Operačného programu Výskum a inovácie, verzia 7.0. sa zúčastnilo 42 členov. 

Za bolo: 30 

Proti bolo: 5 

Zdržalo sa: 7 
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R. Igliar, tajomník MV OP VaI - skonštatoval, že MV OP VaI schválil Revíziu Operačného programu Výskum a inovácie, 

verzia 7.0. 

Uznesenie: MV OP VaI schválil Revíziu Operačného programu Výskum a inovácie, verzia 7.0 

 

K bodu 4. Plán hodnotení OP VaI na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 5.0 – na schválenie 

R. Igliar, tajomník MV OP VaI – informoval, že dôvodom aktualizácie Plánu hodnotení je potreba časovej a vecnej 

optimalizácie hodnotení v gescii SO MH SR, pri zohľadnení súčasného stavu implementácie, potreby zlepšenia 

implementácie OP VaI, ako aj zabezpečenie vstupov pre potrebu prípravy nového programového obdobia 2021 - 2027. 

Predmetom zmeny Plánu hodnotení, verzia 5.0 je aktualizácia Indikatívneho zoznamu plánovaných hodnotení (kapitola 

4.2.5). V rámci aktualizácie boli vykonané úpravy v Tabuľke č. 3, týkajúce sa napr. - zmeny názvu, úpravy zdôvodnenia 

hodnotenia a hodnotiacich otázok, výberu a zdôvodnenia metód hodnotenia, zdrojov údajov, úprava dĺžky trvania 

realizácie hodnotenia a indikatívneho rozpočtu hodnotení; - zrušenia hodnotení; - úpravy indikatívneho finančného 

rozpočtu hodnotení. Pracovná skupina pre hodnotenie OP VaI, ktorá prijíma stanoviská k Plánu hodnotení, schválila 

Uznesenie č. 2/2019 z rozhodovania písomnou procedúrou per rollam zo dňa 30. 09. 2019, ktorým odporúčala 

na schválenie Monitorovaciemu výboru pre OP VaI aktualizovaný Plán hodnotení, verzia 5.0.  

Informoval, že materiál bol predmetom pripomienkového konania. V rámci pripomienkového konania neboli k materiálu 

vznesené pripomienky. 

R. Igliar, tajomník MV OP VaI - otvoril diskusiu k predmetnému bodu, do ktorej sa nik neprihlásil. 

R. Igliar, tajomník MV OP VaI - dal hlasovať členom MV OP VaI o schválení návrhu Plánu hodnotení OP VaI 

na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 5.0. 

Hlasovania o schválení návrhu Plánu hodnotení OP VaI na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 5.0  sa zúčastnilo 

42 členov. 

Za bolo: 36 

Proti bolo: 2 

Zdržalo sa: 4 

R. Igliar, tajomník MV OP VaI - skonštatoval, že MV OP VaI schválil Plán hodnotení OP VaI na programové obdobie 

2014 – 2020, verzia 5.0.  

Uznesenie: MV OP VaI schválil Plán hodnotení OP VaI na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 5.0. 

 

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

R. Igliar, tajomník MV OP VaI – odprezentoval  súčasný stav implementácie OP VaI (vyhlásené výzvy a vyzvania, 

kontrahovanie a čerpanie k 10. 10. 2019). 
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M. Zubriczká, Ministerstvo financií SR – odprezentovala stav finančnej implementácie OP VaI. Vo svojej prezentácii 

upozornila na nízku úroveň čerpania OP VaI v šiestom roku implementácie, keďže od začiatku programového obdobia 

do 11. 10. 2019 bolo na národnej úrovni vyčerpaných iba 258 mil. eur a do konca roka 2019 je potrebné vyčerpať 

na národnej úrovni 176 mil. eur a na EK predložiť výdavky v objeme 196 mil. eur. Podľa odhadov riadiaceho orgánu hrozí 

v roku 2019 dekomitment vo výške 38,97 mil. eur. Vzhľadom na to, že za rok 2019 bolo vyčerpaných iba 48,15 mil. eur, 

predpoklad čerpania do konca novembra cca 140 mil. eur je nereálny. Z uvedeného dôvodu vníma certifikačný orgán 

situáciu v čerpaní ako kritickú. Už v roku 2018 prišiel OP VaI o prostriedky vo výške 81,45 mil. eur z dôvodu dekomitmentu 

a v roku 2017 o prostriedky vo výške 26,97 mil. eur. Vo vzťahu k finančným nástrojom z alokácie 195,43 mil. eur boli zatiaľ 

poskytnuté len prvé tranže vo výške 48,86 mil. eur, avšak ich zúčtovanie je nulové.  Od posledného monitorovacieho 

výboru v júni pokrok vo finančnej implementácii bol iba 1,33 %, prioritné osi 1 a 2 sú stále pod 10 %. Z dôvodu nízkeho 

čerpania SR musela vrátiť nepoužitú zálohovú platbu v roku 2019. 

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

D. Žiláková, Centrálny koordinančný orgán (CKO) -  nadviazala na odznené informácie certifikačného orgánu a uviedla, 

že cca pred 10 dňami zaslal minister financií na Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a na predsedu 

vlády SR list, v ktorom deklaroval hrozbu dekomitmentu, ktorý môže nastať pri OP VaI. CKO reagovalo predložením idey, 

ktorá hovorí o návrhu na zlúčenie OP VaI s OP II a bola diskutovaná na Rade vlády SR pre vedu, techniku a inovácie. 

Upozornila, že by nešlo o presun finančných prostriedkov na diaľnice, resp. železnice, ale o technické zlúčenie dvoch 

operačných programov, pričom by bolo možné zachrániť dekomitment tohto roku. Uviedla, že situácia je vážna, aj keď 

ocenila prístup, snahu, prácu a pokrok v OP VaI ministerky školstva počas jej funkčného obdobia. Potvrdila informáciu 

prezentácie p. Zubriczkej, že hrozba prepadnutia finančných prostriedkov je kritická a SR je najhoršia v EÚ čo sa týka 

dekomitmentu v oblasti výskumu a inovácií. Odhady CKO na výšku dekomitmentu prezentovanú RO OP VaI sú vyššie. 

Uviedla, že MŠVVaŠ SR musí predložiť žiadosti o platbu v celkovej výške 97 mil. eur, pričom súčasné čerpanie tejto celej 

výšky je na úrovni 0. Argumentovala, že zlúčením týchto OP by finančné prostriedky neprepadli. Je však potrebná dôrazná 

diskusia o vážnych technických záležitostiach, ktoré by sprevádzali toto zlúčenie. Uviedla príklad zlúčenia OP 

s cieľom eliminovania dekomitmentu v krajinách EÚ - Španielsku a Rumunsku. Informovala, že CKO pripravilo materiál 

mimo procesných záležitostí s harmonogramom kľúčových krokov a požiadala MV OP VaI  o prejdenie dvoch pripravených 

alternatív, a to 1. technické zlúčenie OP VaI a OP II (bez presunu financií na cesty a železnice, pričom finančné prostriedky 

by ostali nemenné, t. j. tak, ako boli nadefinované v  prioritných osiach v OP VaI) a 2. alternatívu, ktorú predložilo MŠVVaŠ 

SR na CKO dnes (15. 10. 2019) a z pohľadu CKO je racionálna. Avšak upozornila, že ostáva mesiac a pol, aby výdavky 

vo výške 180 mil. eur boli predložené na certifikačný orgán a schválené, preto vyslovila obavu zo straty finančných 

prostriedkov.  

P. Petrík, Európska komisia – vrátil sa k prezentácii o stave implementácie OP VaI – k odhadu výšky dekomitmentu OP 

VaI.  

R. Igliar, tajomník MV OP VaI – doplnil, že ide o výšku odhadu dekomitmentu ku dňu zasadania MV OP VaI. Predpoklad 

výšky dekomitmentu do konca roka je vyšší, avšak výška je závislá od kľúčového faktora čerpania, konkrétne 27 projektov 

predložených v rámci výziev na podporu výskumno-vývojových kapacít v jednotlivých doménach (s výnimkou kreatívneho 

priemyslu) a ich predloženia žiadostí o platbu a Výskumnej agentúry, ktorá zabezpečí zazmluvnenie všetkých možných 

predložených žiadostí o NFP z uvedených výziev do termínu 15. 11. 2019. Uviedol, že je potrebné, aby už súbežne 

prebiehal proces prípravy žiadostí o platbu zo strany univerzít (27 projektov) a aby všetci prijímatelia v rámci spomínaných 

výziev začali ihneď s prípravou žiadostí o platbu a predložili ich na Výskumnú agentúru do konca novembra 2019, 

aby mohli byť zahrnuté do oprávnených výdavkov na certifikačný orgán. V prípade súbehu týchto dvoch procesov výška 

dekomitmentu neporastie.   
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P. Petrík, Európska komisia – komentoval, že posledné údaje o výške dekomitmentu mala EK k dispozícii z 1. 10. 2019. 

Jeho odhadovaná výška v priebehu roka narastala. EK začala mať pochybnosti o reálnosti odhadu výšky dekomitmentu 

na základe skúseností z priebehu roka. Čo sa týka výziev na podporu výskumno-vývojových kapacít uviedol, 

že odzrkadľujú stav OP VaI. Vyhlásené boli ešte v októbri 2018 s predpokladom nekonfliktných výziev a rýchleho čerpania, 

pôvodne plánovaného ešte na rok 2018.  

M. Lubyová, predsedajúca MV OP VaI – prerušila diskutujúceho a požiadala o zastavenie distribúcie materiálu CKO, 

ktorý súvisí so zlúčením dvoch operačných programov členom počas rokovania a požiadala o dodržanie zaraďovania 

bodov programu v zmysle Rokovacieho poriadku a Štatútu MV pre OP VaI.  

P. Petrík, Európska komisia – pokračoval ohľadom výziev na podporu výskumno-vývojových kapacít. Uviedol, že 

po roku od ich vyhlásenia je nakontrahovaných cca 8,5 mil. eur, čerpaných 0. Tieto výsledky nenapĺňajú pozitívnymi 

očakávaniami EK a tá ma obavy o priebeh spracovania budúcich zložitejších výziev. Ďalej požiadal RO OP VaI 

o vypracovanie prognózy vývoja čerpania na rok 2020. Čo sa týka príspevku zástupcu SAIA a diskusie na 14. rokovaní 

OP VaI ohľadom štipendií navrhol sa vrátiť k téme v bode rôzne. Ohľadom zlúčenia sa OP VaI a OP II, ktoré už bolo 

spomenuté na 15. rokovaní MV OP VaI a v médiách uviedol, že v rámci zabránenia dekomitmentu bol EK predostretý 

jediný zámer, a to zlúčenie OP. Ak by sa stihlo Európskou komisiou uskutočniť zlúčenie OP VaI a OP II do konca roka 

2019, predišlo by sa dekomitmentu. EK žiaden iný konkurenčný návrh na predídenie dekomitmentu nedostala. Z pohľadu 

EK nie je kľúčové zachrániť dekomitment v roku 2019, pretože v SR bude aj iný OP s dekomitmentom, ale vidí potrebu 

radikálnej zmeny implementujúcich štruktúr, tak aby sa vytvorili predpoklady neopakovať dekomitment v ďalších rokoch 

do konca programového obdobia.    

M. Lubyová, predsedajúca MV OP VaI – vrátila sa ku kontextu výziev na podporu výskumno-vývojových kapacít (VVK), 

ktoré ilustrujú stav OP VaI. Oboznámila prítomných s vývojom stavu od zablokovania OP VaI, t. j. cca od 2. polovice roka 

2017. V aktívnej spolupráci s CKO bola prepracovaná riadiaca dokumentácia OP VaI, ktorej proces schvaľovania (MV OP 

VaI, relevantné Rady) a validácie orgánom auditu MF SR trval takmer rok (položila otázku, ak by došlo k zlučovaniu OP 

VaI a OP II, či by sa znovu takýto postup nezopakoval a opäť zdržal implementáciu. Vyslovila názor, že v SR 

ide o experiment, ktorý v danej situácii je mimoriadne riskantnou operáciou). Upozornila na tento časový interval, kedy 

nebolo možné vyhlasovať výzvy a uskutočňovať čerpanie. Výzvy sa začali vyhlasovať až v auguste 2018 a OP VaI ako 

jediný operačný program v SR má dve kolá hodnotenia, medzinárodné a národné, čo je časovo náročný proces. Ďalším 

z problémov je neochota hodnotiť žiadosti o NFP. Predpokladom týchto výziev bolo naštartovanie čerpania v roku 2019. 

Záujem žiadateľov bol enormný (v celkovej výške 122 mil. eur za EÚ zdroj), čo znamenalo, že dekomitment v tomto roku 

by bol eliminovaný. Problémy nastali pri procesoch schvaľovania výziev, keďže podliehajú ďalším kolám schvaľovania 

v Centrálnom koordinačnom orgáne a v Stálej komisii Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie pre implementáciu 

RIS3, ktorá funguje pod Radou vlády SR pre vedu, techniku a inovácie (keďže rozhodnutia prijíma konsenzuálne, 

k dohode o navýšenie výziev došlo po cca 6 mesiacoch). Zhrnula, že RO OP VaI, zrejme ako jediný OP v SR, 

je ovplyvňovaný ďalšími stupňami schvaľovania, rozhodovania v podstate tými istými ľuďmi, ktorí majú zastúpenie v Rade 

Výskumnej agentúry, Rade vlády SR pre vedu, techniku a inovácie a v Stálej komisii Rady vlády SR pre vedu, techniku 

a inovácie pre implementáciu RIS3. Ďalším spomalením implementácie OP VaI v roku 2019 bolo riešenie problému 

s technickou funkcionalitou v systéme ITMS2014+ pri generovaní náhradných hodnotiteľov. Uviedla, že v súčasnej situácii 

je znižovanie dekomitmentu závislé od partnerov vykonávajúcich proces zazmluvňovania a od rýchlosti predkladania, 

stavu, overenia a certifikovania  žiadostí o platbu. Ďalej uviedla, že je podstatné pochopiť ako štrukturálne riešiť problémy 

namiesto krátkozrakého zachraňovania dekomitmentu v roku 2019, ktorý vznikol na základe vyššie uvedených 

procesných problémov. Zopakovala, že je kľúčové, aby sa rezort MŠVVaŠ SR oslobodil od nadbytočných vecí, ktoré 

ho hendikepujú oproti ostatným rezortom a je potrebné zjednodušiť úrovne schvaľovania.  
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Ďalej informovala, že Návrh na zlúčenie OP VaI s OP II bol v ideovej podobe obsiahnutý v liste ministra financií zaslaného 

predsedovi vlády SR a v kópii ministerke školstva, vedy, výskumu a športu, ministrovi hospodárstva, ministrovi dopravy 

a výstavby a podpredsedovi vlády SR pre investície a informatizáciu. Následne bol prednesený ústne zo strany predsedu 

Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie (RVVTI) na jej zasadnutí dňa 11.10. 2019. Členovia RVVTI boli vyzvaní 

k hlasovaniu o tomto návrhu počas diskusie k inému bodu programu, t. j. nemali k dispozícii podkladový materiál k zlúčeniu, 

ani návrh uznesenia. MŠVVaŠ SR nebolo informované o zámere predložiť návrh na rokovanie RVVTI a nemalo možnosť 

k nemu vypracovať stanovisko. Členovia RVVTI hlasovali na základe ústnej diskusie.  

Uviedla, že k zlúčeniu nebola vypracovaná žiadna analýza. Ak by sa zlúčenie OP nestihlo uskutočniť do konca roka 2019 

(garancia nie je), OP VaI sa môže ocitnúť v situácii zvýšeného dekomitmentu, keďže administratívne by sa venovalo 

zlúčeniu programov. Konštatovala, že z tohto dôvodu by bolo lepšie zlučovať OP až v roku 2020. 

Informovala o stretnutí RO OP VaI s CKO dňa 15. 10. 2019, na ktorom MŠVVaŠ SR prezentovalo možnosti na zníženie 

dekomitmentu a kde CKO predmetný návrh o zlúčení nepredložilo.   

S. Sipko, Výskumná agentúra – informoval, ako sa formoval odhad potenciálu čerpania výziev VVK,  o aktuálnom stave 

výziev VVK a výziev na strategické priemyselné výskumno-vývojové centrá. Uviedol, že komplementárne nástroje 

na čerpanie v roku 2019 mali byť VVK, ktoré mali čerpať mzdové aktivity a strategické priemyselné výskumno--vývojové 

centrá, ktoré mali čerpať infraštruktúru v podnikoch s intenzitou 50 %, kde je verejné obstarávanie výrazne zrýchlené. 

Odhad bol teda robený v čase vyhlasovania výziev, nie v čase zazmluvňovania. Uviedol, že výzvy boli tvorené 

participatívnym spôsobom a signál z podnikateľskej sféry predurčoval vysoký záujem o nákup výskumnej infraštruktúry 

v alokácii 100 mil. eur, avšak žiadosti o NFP boli podané vo výške 48 mil. eur. Informoval o globálnom stave Výskumnej 

agentúry, ktorá v čase od augusta 2018 do mája 2019 vyhlásila 21 dopytových výziev, v rámci ktorých prijala 210 žiadostí 

o NFP v alokácii 790 mil. eur, čím sa podarilo obnoviť stratenú dôveru vo výzvy na podporu výskumu a vývoja. Informoval 

o aktuálnom stave 3 typov výziev – teamingové výskumné centrá (infraštruktúrne, t. j . predpoklad generovania čerpania 

v budúcom roku) – dlhodobý strategický výskum, ktorý bol podmienený vytvorením novej databázy hodnotiteľov s prísnymi 

kritériami, databázy špičkových medzinárodných hodnotiteľov. V najbližšom čase je predpoklad procesu hodnotenia 

žiadostí o NFP. Ďalej informoval o aktuálnom stave žiadostí o NFP / zazmluvnených projektov z výziev VVK a komunikácii 

s prijímateľmi o príprave a predložení žiadostí o platbu. Vyslovil potenciál čerpania aj v závislosti od kvality preložených 

žiadostí o platbu. Informoval o pracnosti spracovania a vyhodnocovania žiadostí o NFP na mzdové prostriedky 

v porovnaní s infraštrukturálnymi projektami. 

M. Zubriczká, Ministerstvo financií SR  – uviedla, že by veľmi radi uvítali zlučovanie operačných programov 

s dostatočným množstvom času, avšak v januári až júli tohto roku riadiaci orgán informoval MF SR, že v rámci programu 

neohrozí žiadny dekomitment. MŠVVaŠ SR až v septembri prvý krát informovalo o riziku dekomitmentu v objeme 

20 miliónov eur, v súčasnosti už 38,97 eur s predpokladom jeho rastu do konca roka. Pre MF SR je dôležité, 

aby neprepadlo ani jedno euro. Z tohto dôvodu bol na EK zaslaný email s technickou otázkou, či spojením dvoch 

operačných programov, z ktorých jeden má dobré a jeden horšie čerpanie, sa podarí zachrániť dekomitment a či EK musí 

prijať rozhodnutie v danom roku. Procesy v tomto operačnom programe sú vnímané veľmi komplikovane, ale je úlohou 

riadiaceho orgánu prísť s návrhom, ako tieto procesy zjednodušiť. Skonštatovala, že vítajú akékoľvek riešenie zo strany 

riadiaceho orgánu, aby sa predišlo všetkým dlhodobým schvaľovacím procesom. Minister dopravy bol o zlučovaní 

operačných programov informovaný, nakoľko bol prítomný na poslednom rokovaní vlády SR, kde sa téma diskutovala. 

M. Lubyová, predsedníčka MV OP VaI – uviedla, že téma zlučovania nebola na rokovaní vlády nikdy predložená, bola 

otvorená ústne v bode rôzne a štátna tajomníčka, ktorá bola prítomná, nevedela reagovať, lebo touto témou sa nezaoberá. 

Podobným spôsobom, ústne, to bolo predložené na Rade vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, bez predošlého 

upozornenia. Keďže kolegovia nemali k danému žiadne podklady, neboli pripravení reagovať. Tak isto pre kolegov 

z rezortu dopravy to bude predstavovať množstvo administratívnej práce, čomu pán minister Érsek naklonený nebol. 
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Skonštatovala, že participatívnosť procesov, koordinácia a transparentnosť je na veľmi začiatočníckej úrovni s tým 

rozdielom, že to, čo bolo kedysi v operačnej osi sa teraz transponovalo na úroveň operačného programu a je treba sa 

zamyslieť nad procedúrami pri postupe zlučovania dvoch operačných programov. 

L. Šimko, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – na úvod zdôraznil, že súčasné vedenie 

dopláca na dianie z roku 2017, zrušenie dvoch výziev v hodnote dva krát 300 miliónov eur sa nedá dobehnúť v priebehu 

roka. Druhá vec, ktorú treba zdôrazniť, že refundačné výzvy boli schválené po diskusii s Európskou komisiou. Treba začať 

diskutovať, pretože riziká sú tu vždy ako uviedol pán generálny riaditeľ, že nevie zaručiť bez absolútnej súčinnosti, aby sa 

tá eliminácia dekomitmentu podarila úspešne splniť. Keď EK podáva pomocnú ruku, je potrebné túto možnosť skúsiť.  

P. Petrík, Európska komisia – uviedol, že 1.10.2019 sa konal Close monitoring meeting, kde boli zástupcovia riadiaceho 

orgánu, sprostredkovateľských orgánov, certifikačného orgánu, CKO a tam bola položená otázka so žiadosťou 

o akékoľvek riešenie dekomitmentu. Jediný návrh, ktorý zaznel a bol realizovateľný, bolo zlúčenie OP. 

M. Lubyová, predsedníčka MV OP VaI – skonštatovala, že vzhľadom k tomu, že sa o tom diskutovalo bez vedomia 

riadiaceho orgánu, nemali dostatok času, aby sa vedeli vysporiadať so všetkými eventualitami procesu a bolo žiadúce, 

aby boli súčasťou tejto komunikácie. 

P. Petrík, Európska komisia – len zdôraznil, že na Close monitoring meetingu bola téma ako zabrániť dekomitmentu 

a možnosť zabrániť dekomitmentu zlúčením predmetom diskusie. 

M. Lubyová, predsedníčka MV OP VaI – upresnila, že riadiaci orgán je zodpovedný za vedenie tohto monitorovacieho 

výboru a jeho povinnosťou je informovať ľudí – kľúčových prijímateľov, ako sú univerzity a veľké podniky. 

P. Petrík, Európska komisia – uviedol, že faktom je, že na SWOT analýzu týkajúcu sa zlúčenia nie je čas, ak má byť 

zmena schválená Komisiou pred koncom roka 2019. EK situáciu monitorovala na základe mesačných výkazov 

pripravených riadiacim orgánom, ktoré zahŕňali vyčíslenie hrozby dekomitmentu. Komisia sa musí spoľahnúť na číselné 

údaje, ktoré im predkladá riadiaci orgán na mesačnej báze. V nadväznosti na VVK výzvy sa vyjadril, že je úlohou každého 

manažéra doviezť proces do konca, aj keď sa vyskytnú udalosti a okolnosti, s ktorými sa vopred nerátalo. 

M. Lubyová, predsedníčka MV OP VaI  – zdôraznila, že manažér môže byť zodpovedný len za vlastné rozhodnutia a nie 

za rozhodnutia iných orgánov. Podotkla, že sú veci, ktoré je možné prognózovať a sú veci, ktoré nie je možné prognózovať  

a ktoré nie je možné ovplyvniť. V januári nebola vedomosť o dvojmesačnej nefunkčnosti ITMS, o tom, že podnikatelia 

budú trvať na vyhlásení alokácie sto miliónov eur. Výzva mala vnútornú rivalitu medzi dvomi kruhmi v sebe zabudovanú 

a tým mechanizmom, že to bolo vrátené na konsenzuálne rozhodnutie tohto kruhu, kde prebiehali diskusie a znovu sa 

dospelo k strate určitého množstva času, aby výzvu bolo možné spustiť. Išlo o komplikované veci, ktoré sa nedali 

predpokladať. Vyjadrila sa, že nechce ukončovať diskusiu, ale navrhuje výstup z rokovania MV OP VaI, keďže ide 

o zdieľanú zodpovednosť všetkých, prijímateľov, žiadateľov o platby i tých, ktorí píšu projekty a povinnosťou je znižovať 

dekomitment. Navrhla, aby výbor prijal uznesenie, ktorým zaviaže všetky zúčastnené strany, aby si maximálne plnili svoje 

povinnosti v rámci tohto procesu. Ide o jedinú formálno-právnu možnosť rokovania vyplývajúcu z diskusie. Znenie 

uznesenia zaviaže Výskumnú agentúru, pretože procesy prebiehajú na Výskumnej agentúre a je to na manažérskej 

schopnosti pána generálneho riaditeľa VA, ako manažuje prebiehajúce procesy. Informovala, že pred mesiacmi bola 

diskusia, kde prioritou mali byť výzvy na výskumno-vývojové kapacity (VVK) a ak sú obmedzené kapacity, tak finančné 

prostriedky alokovať na tieto výzvy a nezaoberať sa vyhodnocovaným výziev, ktoré nebudú mať čerpanie v tomto roku. 

Navrhované uznesenie zaviaže VA, aby zazmluvnila všetky projekty z výziev na VVK v doménach RIS3 do 15.11.2019 

s výnimkou kreatívneho priemyslu a aby boli zaviazaní rovnako všetci prijímatelia výziev na podporu VVK v jednotlivých 

doménach RIS3 k príprave žiadostí o platbu a aby predložili žiadosti do 20.11.2019. Zdôraznila, že z  pohľadu zástupcov 
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OP VaI by malo fatálne následky, ak by dekomitment rezultoval o zrušení operačného programu. Je potrebné si uvedomiť 

vážnosť situácie a usilovať sa prekladať žiadosti o platbu tento rok a v dostatočnej kvalite. Informovala, že z dopoludňajšej 

diskusie na CKO vyplynulo, že sa zvažujú obe možnosti ako znižovať dekomitment a ako zlučovať operačné programy. 

Navrhla, aby Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Ministerstvo financií SR v prípade predloženia 

návrhu na zlúčenie OP VaI a OP II v rámci programového obdobia 2014 – 2020 predložilo sekretariátu MV a členom MV 

časový harmonogram krokov súvisiacich so zlúčením operačných programov. Je potrebné vedieť, ako by sa určil nový 

sprostredkovateľský orgán, prechod kompetencií, prenastavenie dezignovaných postupov a procesov, analýza rizík. 

Potvrdila, že ide o neznáme postupy, a preto je potrebné mať predstavu o nasledujúcich procesoch, aby bolo možné 

dospieť k rozhodnutiu. Navrhla, aby MV prijal uznesenie, ktorým zaviaže jednotlivých aktérov ku konkrétnym konaniam. 

Ide o aktuálne jedinú možnosť, pretože čerpanie finančných prostriedkov závisí aj od všetkých zúčastnených. Odovzdala 

slovo p. Gregorovi.  

T. Gregor, Klub 500 – potvrdil, že súhlasí s tvrdeniami p. Šimka, že problémy vychádzajú z dvoch výziev, ktoré mali byť 

kľúčové pre OP VaI – výzvy DSV v objeme 300 miliónov eur a PVVC vo výške 300 miliónov eur. Keď sa pripravovala 

stratégia inteligentnej špecializácie neuvažovalo sa o kapacitných výzvach a preplácaní prostriedkov spätne za určité 

obdobie. Je to hľadanie riešení vážneho problému, ktorý nastal v minulosti a riešenia museli prísť v krátkom čase. Keďže 

v diskusii boli zmieňovaní podnikatelia, ktorí mali blokovať túto výzvu, zdôraznil, že nikdy nebola spochybňovaná potreba 

dofinancovania vysokých škôl. Kapacitné výzvy vníma ako dofinancovanie vysokých škôl, ktoré boli finančne podvýživené. 

Podotkol, že na druhej strane ani podnikatelia nemali možnosť uchádzať sa o výzvy a celá diskusia viedla k tomu, ako 

na jednej strane umožniť verejnému výskumnému sektoru čerpať a na druhej strane, aký priestor vytvoriť pre súkromný 

sektor. Všetky návrhy, ktoré boli v celom procese, boli konsenzuálne, nikdy nikto nič nevetoval. Jediný problém bol v čase, 

keď meškala výzva na strategické PVVC, bolo povedané, že sa počká, kým výzva bude vyhlásená, a potom sa navýši 

alokácia. Zdôraznil, že ak by bol dodržaný pôvodný termín, ktorý bol dohodnutý, žiadne zdržanie by nenastalo. Uviedol, 

že celý proces hodnotenia kapacitných výziev mohol bežať paralelne a mohla byť urobená dôkladná príprava. Obava 

z diskusie vo vzťahu ku kapacitným výzvam bola vedená v smere, akým spôsobom budú vysoké školy používať 

prostriedky, ktoré neplánovali. Reagoval na vyjadrenie EK, že výzva nebola problematická, išlo o to, že nemenovaná 

univerzita predložila projekty za 36 miliónov eur, plénum diskutovalo o tom, ako tieto prostriedky využiť v prospech vedy, 

výskumu, infraštruktúry a študenta. Hľadali sa spôsoby, ako zaviazať univerzity, aby boli prostriedky za projekty 

zmysluplne využité. Bolo nájdené riešenie, ktoré sa odsúhlasilo vo februári 2019 v znení, že finančné prostriedky budú 

použité na infraštruktúru a mladých vedeckých pracovníkov. Žiadne blokovanie výziev, všetko bolo na základe dohody 

univerzít a Stálej komisie. Súhlasí s tvrdeniami, že procesy sú komplikované, prebehlo však niekoľko diskusií na Stálej 

komisii, kde bol vyzývaný RO, aby predložil komisii procesy, ktoré môžu byť zjednodušené. Podotkol, že do dňa 

15. rokovania MV nebol predložený žiadny návrh zo strany RO. 

M. Lubyová, predsedníčka MV OP VaI  – reagovala, že podmienkou navýšenia alokácie pre školy bolo spätné vykázanie, 

ako majú využívať prostriedky. To, že sa dospelo k takému rozhodnutiu konsenzuálne, trvalo dlhší čas a museli byť 

splnené podmienky všetkých, ktorí dali konsenzuálny súhlas. Podotkla, že finančné prostriedky už mohli byť dávno 

scertifikované. Školy sa zaviazali k činom inominátnymi zmluvami, aby boli splnené všetky želania a podmienky 

zúčastnených strán a všetky školy sa zaviazali, že dodržia určených 25 %, len to procesne trvalo dlhý čas. Potvrdila, 

že vníma, že každý si háji svoje záujmy, podnikateľov nevynímajúc, proces je však dlhý a iteratívny na to, aby sa dalo 

operatívne konať. Je to jeden z návrhov RO na zjednodušenie štruktúry, pokiaľ bude RO podliehať schvaľovaniu komisií 

a iných orgánov, nie je možné operatívne implementovať. K problematike budúcnosti sa vyjadrila, že by bolo vhodné 

vedieť, v prípade spojenia operačných programov, aké sú riziká dekomitmentov najmä na úrovni rokov 2020 – 2023, 

pretože i ministerstvo dopravy zaznamenáva určité problémy. Zlúčenie operačných programov nebude jednoduchá vec 

a môže nastať zabrzdenie procesov implementácie. Zaujímala sa, aké sú v súčasnosti odhadované dekomitmenty a ako 
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toto zlúčenie môže prispieť k dekomitmentu zlúčeného programu v období 2020 – 2023 a čo sa ide robiť s inými 

operačnými programami v SR, ktoré tiež majú riziko dekomitmentu, pretože aj z vyjadrení iných MV aj EK sú takéto 

operačné programy, ktoré majú riziká dekomitmentu v tomto roku a mali ich aj v minulosti. Zaujímala sa, či sa k takémuto 

radikálnemu rozhodnutiu bude pristupovať aj pri iných operačných programoch.  

P. Šajgalík, Predseda Rady predsedov pre priority výskumu a vývoja – reagoval, že si s počudovaním vypočul 

informáciu, že RO pripravil návrhy za účelom zníženia dekomitmentu, ktoré odzneli aj na rokovaní Rady vlády SR pre 

vedu, techniku a inovácie. Na rokovaní sa plénum dozvedelo, že existujú ďalšie materiály, pričom ani prvý materiál 

vypracovaný Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu nebol doručený na preštudovanie. Zdôraznil, 

že na základe takého prístupu sa veľmi ťažko pracuje s faktami, pretože sú rozporuplné a spochybňované. Podporil návrh 

p. Šimka s cieľom zmeniť rokovací poriadok MV z dôvodu výnimočnej situácie, obdržať materiály na preštudovanie 

a následne sa môže dospieť k legitímnemu hlasovaniu. Zdôraznil, že bez zmeny rokovacieho poriadku sa dostaneme 

do časového sklzu. Je potrebné sa zamyslieť, čo treba robiť za účelom získania kvalifikovaných odpovedí na položené 

otázky.  

M. Fedák, Slovenská akademická informačná agentúra – reagoval, že v Štatúte MV OP VaI sa táto možnosť nachádza 

– v mimoriadnych prípadoch, keď zvolá predseda MV zasadnutie, môžu byť zmieňované lehoty skrátené. Túto 

problematiku netreba riešiť, ide o vec tretiny členov alebo predsedajúceho alebo podpredsedajúceho MV.  

R. Igliar, tajomník MV OP VaI  – doplnil, že momentálne sa to nachádza v čl. 9 rokovania výboru v bode 5, kde mimoriadne 

rokovanie zvoláva predseda výboru z vlastnej iniciatívy alebo iniciatívy podpredsedu výboru, na základe uznesenia výboru 

alebo na základe písomnej a riadne zdôvodnenej žiadosti najmenej jednej tretiny členov MV. V prípade mimoriadneho 

rokovania výboru môžu byť v odôvodniteľných prípadoch lehoty súvisiace s prípravou rokovania a zaslaním podkladov 

výboru skrátené. Uviedol, že táto možnosť je v platnom Štatúte MV pre OP VaI. Rozumie požiadavke pána Šimka, že 

to nie je preklopené do Rokovacieho poriadku v tejto citácii, čo ale nebráni možnosti pokračovať v zmysle platného Štatútu. 

M. Lubyová, predsedníčka MV OP VaI – navrhla vrátiť sa k navrhovaným uzneseniam, ktoré zabezpečia podklad 

pre budúce rokovanie, aby boli odsúhlasené v znení ako navrhuje RO. 

R. Igliar, tajomník MV OP VaI  – zhrnul, že prvé uznesenie je vo vzťahu k VA, ktorú MV zaväzuje zazmluvniť všetky 

projekty výziev na podporu výskumno-vývojových kapacít v jednotlivých doménach RIS3 v termíne do 15.11.2019 

s výnimkou znalostnej oblasti Kreatívny priemysel. Druhé uznesenie je vo vzťahu k prijímateľom, aby všetci prijímatelia 

výziev na podporu výskumno-vývojových kapacít v jednotlivých doménach RIS3 začali s prípravou žiadostí o platbu 

a predložili ich VA do 20.11.2019. Tretie uznesenie vo vzťahu k návrhu MF SR a Úradu podpredsedu vlády SR 

pre investície a informatizáciu, aby predložili Sekretariátu MV OP VaI časový harmonogram krokov súvisiacich so zlúčením 

operačných programov a spôsobu určenia sprostredkovateľských orgánov, prechod kompetencií a prenastavenie 

dezignovaných procesov a postupov, ako aj analýzu rizík súvisiacu s vyššie uvedenými procesmi v čo možno najkratšom 

čase. 

L. Šimko, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – zdôraznil, že na prebiehajúce procesy je veľmi 

málo času a v predloženom materiáli, ktorý bol dnes (pozn. 15.10.2019, o 14.02 ) doručený na Sekretariát MV OP VaI 

je harmonogram kľúčových krokov a tie kroky je potrebné realizovať do 31. októbra, pokiaľ sa chcú zlučovať operačné 

programy. Zdôraznil, že MV prijal v predchádzajúcom bode rokovania revíziu presunu 70 miliónovej alokácie v prospech 

betónu a ciest, ale v prípade zlúčenia operačných programov je to spojenie operačných programov a rovnakého záväzku. 

Revízia je v tom prípade irelevantná. Navrhol, že by bolo optimálne zvolať MV k tomuto bodu programu najneskôr 

do 30. októbra. 
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M. Fedák, Slovenská akademická informačná agentúra – podotkol, že diskusia v pléne je o zvolaní ďalšieho MV, 

ale nikto nevie k akému bodu. Prebiehajúcu diskusiu označil za debatu ústredných orgánov štátnej správy o tom, kto akú 

kompetenciu porušil a kto mal čo urobiť. Zdôraznil, že predmetná vec nie je záležitosťou monitorovacieho výboru. Podľa 

Štatútu MV schvaľuje zmeny operačného programu predtým, ako sú odoslané na EK. V tejto chvíli je bezpredmetné 

zvolávať MV, ak nebudú dodržané termíny a nebudú odkomunikované veci medzi ústrednými orgánmi. 

M. Lubyová, predsedníčka MV OP VaI  – informovala, že ďalší termín rokovania MV bude určený hneď ako budú 

odoslané materiály, aby mal každý dostatok času na oboznámenie sa s materiálom. 

P. Petrík, Európska komisia –  uviedol, že aby mala EK možnosť zmeny schváliť do konca roka 2019, je potrebné, 

aby bola verzia oficiálne doručená Európskej komisii do 31. 10. 2019. Z toho vyplýva, že verzia zlúčeného operačného 

programu  musí byť v priebehu budúceho týždňa najneskôr do 25. 10. 2019 k dispozícii.  

R. Igliar, tajomník MV OP VaI  – uvedené zobral ako odporúčanie navrhovaného časového harmonogramu. Navrhol sa 

najprv oboznámiť s materiálom a poslať ho všetkým členom MV a nezvolať MV v konkrétnom dátume, ale 

až po oboznámení sa s materiálom zo strany členov MV.  Následne by sa dohodol termín ďalšieho konania MV v zmysle 

Štatútu MV OP VaI, v prípade, ak príde požiadavka na zvolanie MV tak, aby sa to vedelo zabezpečiť v priebehu tohto 

mesiaca, t. j. do konca októbra.  

P. Šajgalík, Predseda Rady predsedov pre priority výskumu a vývoja – opýtal sa, či sa MV stretne do konca mesiaca 

október? Po diskusii s R. Igliarom sa zhodli, že áno. R. Igliar uviedol, že ho môže zvolať tretina členov alebo predseda MV 

OPVaI. P. Šajgalík uviedol, že ide o vážnu vec, jedná sa tu o niekoľko desiatok mil. eur a požiadal o bezemočné riešenie. 

Uviedol, že bez ohľadu na to, aký variant sa vyberie, bez odsúhlasenia tohto MV nemôže ísť akákoľvek zmena na EK. 

Navrhol dohodu, aby sa MV ešte stretol a hlasoval o variante, ktorý budú členovia MV považovať za optimálny. 

R. Igliar, tajomník MV OP VaI  – uviedol, že prvý variant je riešenie problému, to je nedostatok žiadostí o platbu 

v existujúcich projektoch a znižovanie dekomitmentu. Druhý variant je materiál, ktorý bol predložený, t. j. zlučovanie 

operačných programov a s ktorým je potrebné sa oboznámiť. Túto variantu nevylučuje, je možné sa k materiálu vrátiť 

do konca mesiaca. Návrh uznesení bol v súvislosti s týmito variantami. 

P. Šajgalík, Predseda Rady predsedov pre priority výskumu a vývoja - položil otázku, či členovia MV dostanú dva 

návrhy? Uviedol, že chce vidieť riešenia, ktoré by viedli k zníženiu dekomitmentu. Podotkol, že sa dopočul, že na dnešnom 

rokovaní s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu sa predostreli riešenia na zníženie 

dekomitmentu, ktorý by mohol smerovať k nule. Rád by tieto návrhy riešení videl.  

R. Igliar, tajomník MV OP VaI  – reagoval, že k návrhu na zníženie dekomitmentu pribudne aj návrh zo strany z úradu 

vicepremiéra.  

P. Šajgalík, Predseda Rady predsedov pre priority výskumu a vývoja  - opýtal sa, či sa budú členovia vyjadrovať 

v pléne na rokovaní MV alebo formou emailu? 

M. Lubyová, predsedníčka MV OP VaI  – uviedla, že v konečnom dôsledku sa bude hlasovať o návrhoch, ktoré budú. 

Tento MV rozhoduje hlasovaním, potrebuje mať dve alternatívy a vyberie sa najlepšia možnosť. Prvá alternatívna 

je zlúčenie operačných programov, teda materiál, ktorý navrhol p. Raši a p. Kamenický, a teda zlučovanie operačných 

programov. Podklad bude zaslaný úradom podpredsedu vlády. Druhou alternatívou je cesta bez zlučovania, opatrenia na 

zníženie dekomitmentu, ktoré vypracuje RO a tieto podklady dostanú členovia MV. Členovia si môžu tieto návrhy 

preštudovať, následne o týchto návrhoch diskutovať a potom hlasovať.  
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P. Šajgalík, Predseda Rady predsedov pre priority výskumu a vývoja  - uviedol, že podporuje toto riešenie. Navrhol 

zvážiť aj časové hľadisko tak, aby ďalšie stretnutie z časového hľadiska neohrozilo nejakú alternatívu. 

M. Lubyová, predsedníčka MV OP VaI  – reagovala, že 31. október je hraničný dátum, je teda potrebné sa zísť 

do 30. októbra a týždeň pred tým treba mať pripravené materiály.  

P. Šajgalík, Predseda Rady predsedov pre priority výskumu a vývoja  - poďakoval za vysvetlenie. 

P. Petrík, Európska komisia –  zopakoval, že je potrebné mať návrhy v priebehu ďalšieho týždňa, do 25.10 (piatok). 

resp. 28., 29.10 (pondelok, utorok) tak, aby MV OP VaI vedel o nich rokovať a schválený materiál by bol predložený 

do 31. októbra.  

M. Lubyová, predsedníčka MV OP VaI  – smerovala otázku na EK, keďže tá ma kľúčovú rolu pri schválení, v akej lehote 

vedia schváliť prípadné zlučovanie operačných programov.  

P. Petrík, Európska komisia –  uviedol, že ak sa predloží návrh, ktorý nemá výrazné nedostatky do 31. októbra, je veľká 

šanca ho schváliť do 31. decembra 2019. 

M. Lubyová, predsedníčka MV OP VaI  - vyjadrila sa, že je potrebné zvážiť proces, aby sa predišlo nedostatkom 

a aby sa nestalo to, že sa odhlasuje niečo, čo bude mať vážne nedostatky a vzniknú problémy. Je potrebné 

zosynchronizovať procesy, aby nenastala situácia „loss - loss“. EK by mala za týždeň vedieť zaujať nejaké stanovisko 

a vyjadriť sa potom, že tento materiál je v poriadku alebo nie, pretože EK je kľúčový orgán.  

P. Petrík, Európska komisia –  uviedol, že GR pre regionálnu a mestskú politiku je kľúčový orgán na strane Komisie, 

ale na procese sa zúčastňujú aj iné generálne riaditeľstvá. Ak sa bude jednať o jednoduchý návrh zlúčenia tak, že sa 

zoberú osi OP VaI a zrkadlovo sa presunú do operačného programu Integrovaná infraštruktúra, je možné predpokladať, 

že návrh bude možné schváliť. V EK bude snaha návrh schváliť do konca decembra. Dve veci môžu byť problematické, 

po prvé, ak by sa do návrhu miešali veci nad rámec zrkadlového presunu operačných programov. Po druhé, ak obsahoval 

návrh administratívno- formálne chyby, napríklad v tabuľkách a súčtoch, tieto technické chyby by sa mohli proces spomaliť 

alebo znemožniť. 

D. Žiláková, Centrálny koordinačný orgán -  opýtala sa, prečo nemôže byť uznesenie s konkrétnym dátumom stretnutia 

MV? V uznesení by bolo, že sa predložia materiály členom MV riešenia, o ktorých sa ráno rokovalo a druhý návrh 

na zlučovanie. MV by o tomto diskutoval a hlasoval. Ale v uznesení by sa uviedol konkrétny termín konania MV. 

M. Lubyová, predsedníčka MV OP VaI  - navrhla, že sa môže dať dátum do 30. októbra. Radšej tento variant, ako dať 

konkrétny dátum, a potom ho zmeniť. 

D. Straka, Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity – položil otázku, či do konca októbra potrebuje 

mať EK návrh nového OP a o tom sa bude hlasovať? O tom návrhu má hlasovať aj MV OP Integrovaná infraštruktúra? 

Kto to zabezpečí? Je to vlastne tretia vec. Do 30. októbra je tak potrebné vyriešiť tri veci. Dve alternatívy, ale aj hlasovanie 

MV Integrovaná infraštruktúra. Upozornil, že na uvedené je 15 dní. Kto zabezpečí hlasovanie OP Integrovaná 

infraštruktúra?  

M. Lubyová, predsedníčka MV OP VaI  - konštatovala, že otázka súčinnosti je veľmi dôležitá. Ak by bolo RO Ministerstvo 

dopravy a výstavby SR, ako by vyzeral nový zlúčený MV, aké by bolo zloženie členov, či by náš MV mal zachovaný počet 

členov a aké by boli hlasovacie pomery? Či by mal MV OP VaI zabezpečené paritné hlasovanie? Odvolala sa na slová 

p. Wagnera, ktorý uviedol, že je dôležité vedieť, ako bude možné obhajovať záujmy rezortu školstva v prípade zlúčenia 
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operačných programov. Poďakovala p. Strakovi za tento podnet. Je dôležité vedieť, akú váhu by mali členovia MV OP VaI 

v prípadnom novom monitorovacom výbore. 

J. Méry, Ministerstvo dopravy a výstavby SR - upozornil, že plánovaný termín mimoriadneho MV OP Integrovaná 

infraštruktúra je  stanovený na 30. 10. 2019 v poobedňajších hodinách. V materiáli, ktorý bude schválený MV OP, by mali 

byť odpovede na otázky, ktoré tu zazneli, napr. zloženie nového MV, kedy sa ustanoví a kedy bude prvýkrát zasadať.  

Uviedol, že konanie MV OP VaI 30. 10. 2019 bude zrejme neskoro, keďže 30. 10. 2019 bude MV OP Integrovaná 

infraštruktúra.  

M. Lubyová, predsedníčka MV OP VaI  - uviedla, že o to menej času bude na prípravu a zváženie materiálov. Sú tu nové 

otázky, napríklad, čo sa stane ak jeden MV schváli niečo a druhý MV niečo iné? Nemá, ale problém so skorším termínom 

konania MV OP VaI. 

J. Méry, Ministerstvo dopravy a výstavby SR - uviedol, že je to na členoch oboch MV, ako budú hlasovať, je to ich 

právo a zodpovednosť.  

R. Igliar, tajomník MV OP VaI  – zosumarizoval diskusiu, uviedol, že termín mimoriadneho MV OP VaI bude najneskôr 

29. októbra 2019, s tým, že stále platí požiadavka, aby sa obdržali všetky potrebné údaje a materiály pre členov MV – 

spôsob rozhodovania, časový harmonogram, zachovanie členstva, riziká, právne nadväznosti, nastavenie procesov, atď.  

Vo vzťahu k materiálu na zníženie dekomitmentu v rámci projektov výskumno-vývojových kapacít, kde sú prijímateľmi 

univerzity, ktorých je 27 vrátane SAV, aby sa vyvinulo maximálne úsilie a predložili sa všetky žiadosti o platbu 

do 20.11.2019. A povinnosť zazmluvniť všetky projekty najneskôr do 15.11, s výnimkou znalostnej oblasti Kreatívny 

priemysel. Pokiaľ nie je žiadny ďalší návrh na takto naformulované uznesenia, navrhol prejsť k overeniu 

uznášaniaschopnosti MV.   

Na základe výsledkov, konštatoval, že sa prezentovalo 30 členov, to znamená, že MV OP VaI nie je uznášaniaschopný. 

Po pripomienke R. Igliar zopakoval overenie uznášaniaschopnosti. Po troch pokusoch, ktoré mali rozdielne výsledky, 

navrhol overenie prostredníctvom fyzického zrátania hlasov. Vyšiel počet 29 prítomných členov MV, ktorý súhlasil 

s posledným overovaním zúčastnených cez elektronický systém. Na základe tohto počtu konštatoval, že nie je prítomná 

väčšina členov MV na odhlasovanie uznesení. Uzavrel diskusiu k bodu č. 5 Informácia o aktuálnom stave implementácie 

OP VaI.  

Uznesenie: MV OP VaI vzal na vedomie informáciu o aktuálnom stave implementácie OP VaI.  

K bodu 6. Rôzne  

 

K bodu 7. Zhrnutie rokovania a závery 

M. Zubriczká, Ministerstvo financií SR - sa opýtala, čo to znamená, keď sa neprijali uznesenia, bude sa konať MV OP 

VaI 29. 10. 2019 ? 

R. Igliar, tajomník MV OP VaI  – reagoval, že sa neprijali nové uznesenia. Ak bude záujem, na základe písomnej žiadosti, 

môže p. predsedníčka zvolať mimoriadny MV OP VaI. Bude to iba procedurálne iný postup. V tomto momente to znamená 

to, že uznesenia navrhnuté v rámci bodu rôzne, neboli prijaté.  

R. Igliar, tajomník MV OP VaI - poďakoval všetkým zúčastnením a ukončil rokovanie MV.  
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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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