Zápisnica zo 16. mimoriadneho rokovania
Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie

Dátum:
29. 10. 2019, 14:30 - 16:30 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. D. Petrasová, Mgr. J. Kraushúber
Overovateľ zápisnice:
Ing. Michal Vážny, Healthy Life, o. z.

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. Návrh na zlúčenie Operačného programu Výskum a inovácie s Operačným programom Integrovaná
infraštruktúra implementovaných v rámci programového obdobia 2014 – 2020 – na schválenie
3. Rôzne
4. Zhrnutie rokovania a závery
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Priebeh rokovania:
K bodu 1.

Úvod (privítanie, schvaľovanie programu, schvaľovanie overovateľa zápisnice)

R. Igliar, tajomník MV OP VaI – privítal prítomných a otvoril 16. mimoriadne rokovanie MV OP VaI. Informoval o spôsobe
hlasovania a o aktuálnom počte prítomných členov - 46 (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, tajomník MV OP VaI - dal hlasovať členom MV OP VaI o schválení programu 16. mimoriadneho rokovania MV
OP VaI.
Hlasovania o schválení programu 16. mimoriadneho rokovania MV OP VaI sa zúčastnilo 53 členov.
Za bolo: 53
Proti bolo: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie: MV OP VaI schválil program 16. mimoriadneho 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.) za overovateľa zápisnice sa zúčastnilo 52 členov.
Za bolo: 52
Proti bolo:0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie: MV OP VaI schválil za overovateľa zápisnice p. Michala Vážneho (Healthy Life, o.z.).

K bodu 2.

Návrh na zlúčenie Operačného programu Výskum a inovácie s Operačným programom
Integrovaná infraštruktúra implementovaných v rámci programového obdobia 2014 – 2020
– na schválenie

R. Igliar, tajomník MV OP VaI – informoval o Návrhu na zlúčenie Operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI)
s Operačným programom Integrovaná infraštruktúra (OP II). Ten bol iniciovaný Úradom podpredsedu vlády SR
pre investície a informatizáciu s cieľom zamedzenia hrozby straty časti finančných zdrojov (tzv. dekomitment). V zmysle
článku 136 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1303/2013 Európska komisia automaticky zruší finančný
záväzok, alebo jeho časť, pridelený na operačný program, v prípade, ak tento nie je vyčerpaný do 31.12. tretieho roku
nasledujúceho po roku jeho prijatia. V aktuálnom roku bolo za OP VaI v súhrnných žiadostiach o platbu (do 25. 10. 2019)
schválených 62,33 mil. EUR (zdroje EÚ), čo predstavuje (po prepočítaní podľa SFC intenzity) cca 27 % z objemu, ktorý
je potrebné vyčerpať do konca r. 2019 pre naplnenie pravidla n+3. To znamená, že do konca r. 2019 je v rámci OP VaI
potrebné zo strany RO/VA a SO MH SR predložiť a zo strany certifikačného orgánu schváliť žiadosti o platbu v minimálnej
výške 168,87 mil. EUR (za zdroj EÚ, po prepočítaní podľa SFC intenzity). Vzhľadom na tento vysoký objem a nízky trend
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čerpania v predchádzajúcich rokoch je identifikované vysoké riziko nesplnenia finančného záväzku (dekomitment) r. 2019
(v zmysle pravidla n+3 ku koncu roka 2019), prípadne finančných záväzkov v ďalších rokoch. V záujme eliminácie
uvedeného rizika dekomitmentu v r. 2019 bolo rozhodnuté vládou SR o včlenení OP VaI do OP II. OP II je jedným
z najvýkonnejších OP v rámci SR s čerpaním na úrovni 38,8 % (v porovnaní s 12,9 % čerpaním v rámci OP VaI).
Už v súčasnom období dosiahol tento program čerpanie vo výške 369,22 mil. EUR nad rámec minimálnej ročnej hranice
čerpania, ktorá predstavuje 402,69 mil. EUR. Z minimálnej ročnej hranice čerpania na rok 2020, ktorá predstavuje 417,38
mil. EUR, zostáva na národnej úrovni vyčerpať už iba 48,16 mil. EUR. Vzhľadom na neuspokojivý stav implementácie OP
VaI a vzhľadom na aktuálne plnenie záväzkov OP II predstavuje zlúčenie OP VaI s OP II riešenie pre odvrátenie
hroziaceho dekomitmentu OP VaI. Zlúčenie operačných programov bolo navrhnuté ako technicko-účtovné opatrenie
a nemá vplyv na výšku alokácie určenú na realizovanie projektov v rámci OP VaI. Účel, ako aj finančné prostriedky
vyčlenené na vedu a výskum, ostávajú nezmenené. Podrobnosti sú uvedené v materiáli Návrh na zlúčenie OP II s OP VaI
implementovaných v rámci programového obdobia 2014 – 2020, schválenom vládou SR 23. 10. 2019, ktorý bol členom
MV OP VaI zaslaný dňa 25. 10. 2019. Spolu s uvedeným materiálom bolo zaslané aj Zdôvodnenie Zmeny OP Výskum
a inovácie v súvislosti so zlúčením s OP II s vysvetlením konkrétnych zmien a dopadov týkajúcich sa implementácie OP
VaI, ako aj Dôvodová správa vypracovaná k Zmene Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, verzia 7.0,
zahrňujúcej zlúčenie s OP VaI. Ako už uviedol návrh zlúčenia OP VaI s OPII, bol schválený vládou SR dňa 23. 10. 2019.
Dňa 29. 10. 2019 bol predložený na rokovanie MV OP VaI a následne bude 30. 10. 2019 prerokovaný aj na MV OP II.
V súvislosti s realizovaním vyššie uvedeného včlenenia OP VaI do OP II, ktoré sa uskutoční formou rozšírenia OPII o 5
prioritných osí, ktoré v súčasnosti tvoria OP VaI, je potrebné uskutočniť súvisiacu úpravu OP VaI v systéme SFC2014 –
zníženie na nulové hodnoty. To znamená, že technicky nedochádza k zrušeniu OP VaI. Úprava OP VaI musí byť
v systéme SFC2014 vykonaná v rovnakom čase ako bude predložená zmena OP II obsahujúca zlúčené operačné
programy. Táto úprava vyžaduje odsúhlasenie zo strany MV OP VaI a MV OP II. V súvislosti so zmenou OP VaI, verzia
7.0 informoval o prebiehajúcom procese zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Výsledok
zisťovacieho konania bude podkladom pre predloženie zmeny OP VaI, verzia 7.0 na schválenie EK len v prípade, ak návrh
na zlúčenie operačných programov nebude EK schválený.
Ďalej informoval o ďalšom postupe zlučovania OP. Dňa 31. 10. 2019 RO OP II predloží EK prostredníctvom systému
SFC2014 návrh revízie OP II 6.0, zahrňujúcej zlúčenie s OP VaI, avšak bez zmien OP VaI schválených v rámci zmeny
OP VaI, verzia 7.0. Zároveň bude v tomto termíne zo strany RO OP VaI predložená aj úprava OP VaI na nulové hodnoty.
Nakoľko navrhovaný postup zlúčenia operačných programov má vplyv na plnenie termínov vyplývajúcich z legislatívy EÚ
vzťahujúcej sa k prerozdeleniu výkonnostnej rezervy, podľa ktorej je potrebné predložiť revíziu OP VaI súvisiacu
s prerozdelením nepridelených výkonnostných rezerv EK do 13. 11. 2019, bude zo strany RO OP VaI zaslaný EK do tohto
termínu list s informáciou, že nie je možné zaslať revíziu OP, ktorá zahŕňa zmenu výkonnostnej rezervy, až do momentu
vyjadrenia EK k zlúčeniu operačných programov. Analogicky bude postupovať aj Riadiaci orgán OP II.
V prípade schválenia revízie OP II 6.0 zo strany EK, predloží RO OP II bezprostredne po jej schválení EK návrh revízie
OPII 7.0, ktorý zahŕňa prerozdelenie výkonnostnej rezervy a všetky zmeny schválené v rámci zmeny OP VaI, verzia 7.0.
Ďalej uviedol, že v prípade neschválenia revízie OP II 6.0 zo strany EK budú postupovať riadiace orgány samostatne,
zo strany RO OP VaI bude predložená EK zmena OP VaI, verzia 7.0, ktorá bola schválená MV OP VaI dňa 15. 10. 2019,
zo strany RO OP II bude predložená EK zmena OP II, zahrňujúca prerozdelenie výkonnostnej rezervy.
Ďalej informoval, že k zaslaným materiálom boli zo strany členov MV OP VaI v rámci pripomienkovania doručené
3 obyčajné pripomienky, z ktorých boli 2 akceptované a 1 čiastočne. Na sekretariát MV OP VaI bolo dňa 25. 10. 2019
elektronicky
predložené
osobné
stanovisko
člena
MV
OP
VaI,
ktorý
vzhľadom
na identifikované technické, časové a administratívne riziká celého procesu a v podstate chýbajúcu záväznú garanciu
využitia alokovaných prostriedkov v OP VaI na projekty VaV po zlúčení OP, nejasný postoj a neisté záruky zo strany EK,
s predloženým návrhom nesúhlasil. Elektronicky bola tiež predložená žiadosť zástupcu CEPTA o vysvetlenie k materiálu
(príčiny; očakávané dopady, zmeny v administratíve).
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D. Lešinský, Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy – požiadal o vysvetlenie, ako bude vyzerať v praxi
administrovanie schválených projektov, a taktiež požiadal o vypracovanie (do konca roka 2019) analýzy
čo najkonkrétnejších príčin pomalého čerpania OP VaI vo všetkých prioritných osiach spolu s vypracovaním návrhov
na riešenie.
R. Igliar, tajomník MV OP VaI – vo vzťahu k položeným praktickým otázkam odpovedal, že je potrebné dodržať taký
postup, aby bolo možné pokračovať v existujúcich procesoch, t. j. nevyhnutná je zmena legislatívy v rozsahu novely
zákona o EŠIF, aby existoval právny rámec na zlúčenie týchto programov, a aby konania / procesy, ktoré boli začaté,
mohli pokračovať. Po schválení zlúčenia OP Európskou komisiou sa riadiacim orgánom stáva MDV SR, z čoho vyplýva,
že MV pri OP VaI už nebude ďalej fungovať, ale sa pretransformuje do Riadiaceho výboru pri MV OP II. Čo sa týka
technických otázok, tie budú postupne riešené v spolupráci s CKO, certifikačným orgánom, RO OP II tak, aby dopad
na stranu žiadateľa / prijímateľa bol minimálny. V súvislosti s požiadavkou na analýzu problémov uviedol, že podkladom
môže byť aj výsledok procesného auditu, ktorý bude vykonaný v súvislosti so schváleným zlúčením OP v zmysle
uznesenia vlády SR.
M. Húska, Ministerstvo hospodárstva SR – doplnil, že po zlúčení programov nenastane vo vzťahu k prijímateľom žiadna
zmena. MH SR bude aj naďalej v pozícii sprostredkovateľského orgánu, ale už pod MDV SR. Technické otázky v súvislosti
s dokumentáciu (zmena sprostredkovateľa) sú v štádiu riešenia s CKO.
G. Gottgeisl, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu – opýtal sa, aký dopad bude mať zlučovanie OP
na plánovaný harmonogram výziev na rok 2020.
R. Igliar, tajomník MV OP VaI – odpovedal, že za MŠVVaŠ SR to nebude mať dopad, keďže žiadne výzvy plánované
neboli.
M. Húska, Ministerstvo hospodárstva SR – potvrdil, že plánované výzvy v gescii MH SR uvedené v harmonograme
nebudú menené, vrátane ich alokácií.
R. Igliar, tajomník MV OP VaI – dodal, že prípadné schválenie zlúčenia OP bude mať za následok pozitívnu zmenu
harmonogramu, keďže pribudnú výzvy, s ktorými sa nepočítalo aj vzhľadom na prípadný dekomitment.
M. Lubyová, predsedajúca MV OP VaI – doplnila, že pôvodná výška alokácie OP VaI bola vo výške 2,2 mld. EUR,
po úprave vzhľadom na dekomitment z roku 2018 bola upravená na 2,1 mld. EUR, z čoho je 95 % už alokovaných
vo výzvach a vyzvaniach a 5 % alokácie je voľná.
A. Gera, Únia klastrov Slovenska – sa zaujímal, či proces zlučovania OP z časového hľadiska ovplyvní žiadosti o NFP,
ktoré sa práve nachádzajú v odbornom hodnotení.
M. Lubyová, predsedajúca MV OP VaI – uviedla, že v súčasnom období prebieha v gescii VA proces hodnotenia žiadostí
o NFP z výziev na podporu výskumno–vývojových kapacít a na dlhodobý strategický výskum (DSV). DSV majú špecifikum
v SR (na rozdiel od iných operačných programov v SR), a to povinnosť medzinárodného hodnotenia a následne národné
hodnotenie, čo sa odráža v časovej náročnosti.
S. Sipko, Výskumná agentúra (VA) – informoval o aktuálnom stave hodnotiacich procesov v rámci výziev na podporu
výskumno–vývojových kapacít. Aktuálne VA pracuje s 21 schválenými projektmi v alokácii cca 30 mil. EUR (za EÚ zdroj),
z toho je 14 účinných zmlúv, s predpokladom účinnosti k 30. 10. 2019 sú 4 zmluvy a k 31. 10. 2019 ďalšie 3 zmluvy.
Tiež informoval, že VA začiatkom 45. týždňa očakáva prvé žiadosti o platbu a bez ohľadu na proces zlučovania OP VaI
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a OP II sa VA snaží o maximálne možné naštartovanie procesu čerpania v tomto roku. Uviedol, že aktuálne prebieha
aj proces hodnotenia dištančnou formou troch sád projektov, kde sa začiatkom novembra očakáva vydanie nových výziev
k rozhodnutiam a je snaha prispieť z týchto projektov k čerpaniu ešte v tomto roku. Tak, ako už bolo spomenuté
na predchádzajúcom MV, v priebehu novembra (s výnimkou niekoľkých projektov na Kreatívny priemysel) plánuje VA
uzatvoriť zmluvy a v najvyššej možnej miere nakumulovať žiadosti o platbu a skontrolovať ich. Informoval, že v oblasti
DSV bolo vyhlásených 5 výziev. 3 výzvy budú pripravené na zahájenie hodnotiaceho procesu v 2. polovici novembra (DSV
v doménach – Doprava pre 21. storočie, Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, Zdravé potraviny a životné
prostredie), zvyšné 2 domény budú predmetom dožiadávaní v priebehu novembra.
M. Fedák – Slovenská akademická informačná agentúra – reagoval na vypracovaný návrh zlučovania operačných
programov, kde sa v dokumente definuje Výskumná agentúra ako subjekt spolupracujúci na implementácii namiesto
súčasnej definície - sprostredkovateľský orgán. Zaujímal sa o právnu istotu dokumentu a či podpísané zmluvy medzi VA
a prijímateľmi prejdú pod MŠVVaŠ SR, pretože VA stratí postavenie sprostredkovateľského orgánu a definícia
ako subjektu spolupracujúcom na implementácii pôsobí v predloženom dokumente vágne.
R. Igliar, tajomník MV OP VaI – vysvetlil, že v aktuálnej štruktúre je MŠVVaŠ SR riadiacim orgánom a MH SR a VA
sú sprostredkovateľské orgány. V prípade zlúčenia neexistuje legislatíva upravujúca definíciu sprostredkovateľského
orgánu pod sprostredkovateľským orgánom, a preto sa uvádza definícia - spolupracujúci subjekt. Zmenou MŠVVaŠ SR
na sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorým bude MDV SR, tretí stupeň bude označovaný termínom
spolupracujúci subjekt.
M. Fedák – Slovenská akademická informačná agentúra – doplnil otázku, či zmluvné vzťahy prejdú pod MŠVVaŠ SR
alebo bude uzavretá mandátna zmluva s VA, aby mali oprávnenie uzatvárať zmluvy, keďže nebude VA definovaná
ako sprostredkovateľský orgán.
R. Igliar, tajomník MV OP VaI – odpovedal, že všetky zmluvy zostávajú v platnosti a po zlúčení OP budú uzatvárané pod
hlavičkou spolupracujúceho subjektu. Uviedol, že tento model sa uplatňuje aj na MH SR vo vzťahu k Slovenskej inovačnej
a energetickej agentúre (SIEA), ktorá má štatút spolupracujúceho subjektu. Upresnil, že nejde o vytváranie nového
subjektu a tento model je používaný pri viacerých riadiacich orgánoch operačných programov. Podotkol, že právne vzťahy
zostávajú zachované.
P. Samuely, Slovenská akadémia vied – zaujímal sa o výzvu zameranú na univerzitné parky a vedecko-výskumné
centrá II., keďže na ostatnom MV bolo zmienené, že vypísať túto výzvu nebolo možné, pretože neexistovali alokovateľné
finančné zdroje a uvažovalo sa o žiadosti o výnimku na MF SR. Uviedol, že z kuloárnych informácií sa dozvedel,
že hlavným problémom sú chýbajúce strategické dokumenty k univerzitným parkom a centrám. Požiadal o vysvetlenie
tejto informácie.
R. Igliar, tajomník MV OP VaI – reagoval, že nemá vedomosť, aké strategické dokumenty má predchádzajúci rečník
na mysli. Uviedol, že výzva sa môže začať pripravovať vo VA a procesy súvisiace s prípravou a predložením výzvy
na príslušné orgány ako sú Rada VA, Stála komisia, CKO a pod. nepodliehajú zmene. Proces prípravy výzvy nie je zmenou
dotknutý. Podotkol, že nevidí obmedzenie v podobe chýbajúcich strategických dokumentov. Navrhol bilaterálne stretnutie
vo vzťahu k výzve.
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G. Gottgeisl, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu – zaujímal sa o systém ITMS, keďže žiadatelia
predkladajú ŽoP cez systém ITMS. Položil otázku, či nebude zmenou ovplyvnená kontinuita predkladania ŽoP. Zaujímal
sa o technické hľadisko preprogramovania systému a či sa nespôsobí časové zdržanie.
D. Žiláková, Centrálny koordinačný orgán – informovala, že v prípade schválenia predloženého materiálu zlúčenia
operačných programov sa ITMS2014+ hneď začne zodpovedne pripravovať a bude prebiehať komunikácia s iným
systémom používaným na Certifikačnom orgáne zabezpečujúcim žiadosti o platbu pod názvom ISUF. Deklarovala právnu
istotu a naplnenie záväzku v zmysle ITMS2014+ a ISUF.
M. Hakel, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja – v prípade zlúčenia operačných programov sa zaujímal o ďalšie
zloženie a pokračovanie rokovaní MV OP VaI.
R. Igliar, tajomník MV OP VaI – reagoval, že na základe diskusie s predstaviteľmi MDV SR členovia MV OP VaI budú
členmi riadiaceho výboru pri MV OP II, dôjde k úprave členov z pohľadu duplicít, nakoľko viacerí členovia MV OP VaI
sú aj členmi MV OP II. Požiadal o vyjadrenie p. Méryho – generálneho riaditeľa z MDV SR.
J. Méry, Ministerstvo dopravy a výstavby SR – potvrdil, že otázka počtu a zastúpenia členov v MV nie je doriešená.
Pred plénom prehlásil, že bude vytvorený spravodlivý model rozdelenia MV. Informoval, že v interných diskusiách
sa uvažovalo nad kľúčom, ktorý by reflektoval alokácie určené na dopravu a výskum a inovácie. Zdôraznil, že táto otázka
ešte nie je vyriešená.
L. Šimko, gestor horizontálneho princípu pre udržateľný rozvoj – doplnil, že táto otázka už bola prezentovaná
na predchádzajúcich rokovaniach, OP II má vo svojej vnútornej podstate tzv. riadiace výbory pre jednotlivé prioritné osi.
Odborná časť zástupcov zo segmentu výskumu a inovácií by bola členmi samostatného riadiaceho výboru a úvodný MV,
ktorý pracovne nazval Valné zhromaždenie, by musel byť zvolaný v komplexnej zostave s cieľom nastaviť zmeny
podmienky štatútu. Zdôraznil, že celá procedúra bude aktuálna až po schválení revízie Európsku komisiou.
D. Lešinský, Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy – uviedol, že prerokovávaná zmena je za účelom zachránenia
300 miliónov EUR a zabráneniu dekomitmentu. Zaujímal sa, či tieto finančné prostriedky budú využité na účel výskumu
a inovácií, alebo budú použité na uhradenie integrovanej infraštruktúry, čo by mohlo následne spôsobiť problémy
vo vykazovaní indikátorov, ktoré sú v OP VaI.
R. Igliar, tajomník MV OP VaI – odpovedal, že je garancia, že tieto zdroje budú využívané naďalej v prospech a výhradne
na účely vedy, výskumu a inovácií. Potvrdil, že touto operáciou sa zachraňuje výška dekomitmentu v roku 2019, technicky
aj v následnom roku 2020. Výška tejto sumy je diskutabilná, ide predovšetkým o zabránenie prepadu týchto finančných
prostriedkov a naštartovanie procesu čerpania, aby boli disponibilné zdroje využité na účel, kam patria.
M. Zubriczká, certifikačný orgán – reagovala, že v revidovanej verzii operačného programu je vidieť priložené prioritné
osi OP VaI pod prioritné osi OP II s rovnakým názvom a rovnakou alokovanou výškou finančných prostriedkov. Vysvetlila
dôvod zlučovania operačných programov tým, že alokácia, ktorá má byť deklarovaná a schválená z pozície certifikačného
orgánu na Európsku komisiu je vo výške 168 miliónov EUR. Podotkla, že ide o vysokú sumu a spojením s OP II, ktorý
v súčasnosti má zo svojej minimálnej hranice nad rámec vyčerpaných viac ako 460 miliónov eur, sa zápočtom pri
spojenom OP pohybuje finančná čiastka v plusových hodnotách 295 miliónov EUR v roku 2019, čím bude zabránené
hroziacemu dekomitmentu. Rovnako v budúcom roku má OP II vyčerpanú minimálnu hranicu vo výške 47 miliónov EUR
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nad rámec. V budúcom roku je potrebné v OP VaI vyčerpať 236 miliónov eur. Zdôraznila, že projekty dopravy dokážu
zabrániť dekomitmentu, ak by hrozil i v budúcom roku.
R. Igliar, tajomník MV OP VaI – doplnil, že na poslednom MV bol schválený presun 70 miliónov EUR do OP II. Tento
presun by nebol predmetom zmeny, pretože bude predmetom schvaľovania následného MV. Informoval, že i táto vec
bude predmetom úprav a dohôd už nového MV.
M. Lubyová, predsedajúca MV OP VaI – doplnila, že na ostatnom MV boli odsúhlasené dve veci – presun výkonnostnej
rezervy a presun 70 miliónov EUR na rezort dopravy. V prípade schválenia predloženého návrhu zlúčenia OP bude táto
revízia anulovaná a predmetných 70 miliónov EUR zostáva v systéme a bude sa o tom rokovať po prípadnom zlúčení
programov.
R. Igliar, tajomník MV OP VaI – ukončil diskusiu k tomuto bodu programu a dal hlasovať členom MV OP VaI o schválení
Návrhu na zlúčenie operačného programu Výskum a inovácie s operačným programom Integrovaná infraštruktúra
implementovaných v rámci programového obdobia 2014 – 2020.
Hlasovania o schválení Návrhu na zlúčenie Operačného programu Výskum a inovácie s Operačným programom
Integrovaná infraštruktúra implementovaných v rámci programového obdobia 2014 – 2020 sa zúčastnilo 54 členov.
Za bolo: 48
Proti bolo: 4
Zdržalo sa: 2
R. Igliar, tajomník MV OP VaI - skonštatoval, že MV OP VaI schválil Návrh na zlúčenie Operačného programu Výskum
a inovácie s Operačným programom Integrovaná infraštruktúra implementovaných v rámci programového obdobia 2014
– 2020.
Uznesenie: MV OP VaI schválil Návrh na zlúčenie Operačného programu Výskum a inovácie s Operačným programom
Integrovaná infraštruktúra implementovaných v rámci programového obdobia 2014 – 2020.
K bodu 3.

Rôzne

R. Igliar, tajomník MV OP VaI – otvoril bod Rôzne a diskusiu k tomuto bodu programu.
D. Lešinský, Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy – požiadal hlasovať za vypracovanie analýzy príčin pomalého
čerpania spolu s vypracovaním návodu na odstránenie príčin nedostatočného čerpania. Považuje za potrebné vykonanie
technicko-účtovnej operácie a systémový posun dopredu. Žiada hlasovať a zaviazať RO OP VaI k vypracovaniu analýzy
príčin zahŕňajúcu príčiny a riešenia. Žiada o kvalitatívnu analýzu, ktorá môže odhaliť ďalšie procesy, napr. potrebu
legislatívnej zmeny.
R. Igliar, tajomník MV OP VaI – zaujímal sa, či nebude postačovať uznesenie vlády SR o procesnom audite, ktorým
zaviazala RO – MDV SR.
D. Lešinský, Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy – uviedol, že procesný audit považuje za rozsiahly materiál.
Ako člena MV ho zaujímajú hlavne príčiny nedostatočného čerpania a navrhuje vypracovanie tejto analýzy, ktorá následne
môže tvoriť jednu z kapitol výstupu procesného auditu. Žiada, aby všetci členovia MV obdržali do konca roka 2019
samostatný materiál o príčinách problémov nedostatočného a pomalého čerpania finančných prostriedkov.
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M. Lubyová, predsedajúca MV OP VaI – potvrdila, že v zmysle Rokovacieho poriadku MV OP VaI je možné zaradiť
do rokovania takýto návrh so súhlasom predsedajúceho. Vyjadrila svoj súhlas, avšak podotkla, či je efektívne vytvárať dva
podobné materiály. Navrhla, aby predmetný materiál bol súčasťou väčšej správy ako jedna z kapitol, ktorá by kvalitatívne
opisovala situáciu a analýzu príčin, aby neboli vytvárané dva rovnaké materiály.
D. Lešinský, Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy – uviedol, že si nie je istý, že procesný audit a analýzu
nedostatkov bude robiť rovnaký subjekt. Procesný audit môže vypracovať externá firma. Žiada, aby MŠVVaŠ SR
vypracovalo materiál z vlastného uhla pohľadu o aktuálnych príčinách pomalého čerpania a možnostiach odstránenia
týchto príčin.
J. Méry, Ministerstvo dopravy a výstavby SR – reagoval, že procesný audit bude vykonaný nezávislým odborníkom
o stave operačného programu a navrhovaný dokument bude ako sebareflexia RO.
M. Lubyová, predsedajúca MV OP VaI – doplnila, že navrhovaný dokument sa bude zameriavať na rezort školstva a nie
na rezort dopravy. Vníma to ako zhodnotenie historických skutočností vo vnímaní riadiaceho orgánu. Navrhla,
že MŠVVaŠ SR vypracuje analýzu, ktorá môže slúžiť ako materiál procesnému auditu, ak to bude vyžadovať audítor.
Uviedla, že na minulom MV bola o tejto problematike príčin rozsiahla diskusia o aktuálnom čerpaní, diskusia prebehla
aj na Rade vlády SR pre vedu, techniku a inovácie a v rámci medzirezortného pripomienkového konania.
R. Igliar, tajomník MV OP VaI – navrhol, že súčasťou zápisnice bude, že MV OP VaI zaväzuje MŠVVaŠ SR vypracovať
analýzu príčin nedostatočného čerpania a predložiť analýzu na rokovanie nového MV.
M. Hakel, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja – reagoval na požiadavku p. Lešinského a zaujímal sa o časový
rámec predmetnej analýzy. Uviedol, že termín do konca roka 2019 s ukončením procesného auditu je nereálny.
Predpokladá trvanie procesného auditu počas roka 2020. Zaujímal sa, či je efektívne robiť takúto analýzu, ak závery auditu
budú vykonané v roku 2021, kedy bude nové programové obdobie a celá pozornosť bude smerovaná na správne
nastavenie nového programového obdobia. Položil otázku, v akom časovom rámci sa očakáva procesný audit, ktorý
by zahrnul analýzu požadovanú p. Lešinským.
J. Méry, Ministerstvo dopravy a výstavby SR – odpovedal, že z uznesenia vlády SR vyplýva vykonanie auditu
do 31.12.2020.
D. Lešinský, Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy – zdôraznil, že trvá na vypracovaní analýzy v termíne
31.12.2019, aby bolo možné poučiť sa a vykonať systémové opatrenia aj pre budúce programové obdobie. Zastáva názor,
že súčasný RO OP VaI má vedomosť o slabých a silných stránkach a problémoch.
M. Húska, Ministerstvo hospodárstva SR – požiadal o predĺženie termínu do konca januára 2020. Koniec roka považuje
za najsilnejší aj vo vzťahu k prijímateľom a dochádza k zvýšenému množstvu predkladania ŽoP. V systéme je aktuálne
predložených ŽoP v hodnote 60 miliónov eur, ktoré je potrebné schváliť. Pri zlúčení operačných programov bude potrebné
podnikať administratívne kroky vo vzťahu k prijímateľom. Dôležité je zabezpečiť maximálne čerpanie finančných
prostriedkov v roku 2019. Uviedol, že posledná súhrnná žiadosť o platbu v roku 2019 je zasielaná 05. 12. 2019.
R. Igliar, tajomník MV OP VaI - dal hlasovať členom MV OP VaI o uložení úlohy riadiacemu orgánu OP VaI vypracovať
Analýzu príčin pomalého čerpania zdrojov v rámci OP VaI, vrátane definovania návrhov na elimináciu identifikovaných
problémov, v termíne do 31. januára 2020.
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Hlasovania o uložení úlohy riadiacemu orgánu OP VaI vypracovať Analýzu príčin pomalého čerpania zdrojov v rámci OP
VaI, vrátane definovania návrhov na elimináciu identifikovaných problémov, v termíne do 31. januára 2020 sa zúčastnilo
51 členov.
Za bolo: 44
Proti bolo: 4
Zdržalo sa: 3
R. Igliar, tajomník MV OP VaI - skonštatoval, že MV OP VaI uložil úlohu riadiacemu orgánu OP VaI vypracovať Analýzu
príčin pomalého čerpania zdrojov v rámci OP VaI, vrátane definovania návrhov na elimináciu identifikovaných problémov,
v termíne do 31. januára 2020.
Uznesenie: MV OP VaI ukladá Riadiacemu orgánu Operačného programu Výskum a inovácie vypracovať do 31. januára
2020 Analýzu príčin pomalého čerpania zdrojov v rámci OP VaI, vrátane definovania návrhov na elimináciu
identifikovaných problémov.
K bodu 4.

Zhrnutie rokovania a závery

R. Igliar, tajomník MV OP VaI - ukončil 16. mimoriadne rokovanie MV OP VaI a zopakoval uznesenia.
Na záver poďakoval za hodnotnú diskusiu, spoluprácu a účasť a odovzdal záverečné slovo predsedníčke MV OP VaI.
M. Lubyová, predsedajúca MV OP VaI – poďakovala všetkým za spoluprácu v MV OP VaI a uviedla, že bude očakávať
rozhodnutie MV OP II a následne EK. V prípade, ak príde k zlúčeniu operačných programov, zasadol MV OP VaI
poslednýkrát v tomto zložení. Po rozhodnutí MV OP II sa bude čakať na rozhodnutie Európskej komisie. Uviedla,
že nastávajúca situácia je pre všetkých nová a nedisponuje analýzou procesov, ktoré budú nasledovať. Požiadala
všetkých zúčastnených o súčinnosť a snahu využiť všetky potrebné kapacity. Poďakovala všetkým prítomným za účasť
a ukončila rokovanie.

V Bratislave dňa 13.11. 2019
Zapísal:

Mgr. J. Kraushúber, Mgr. D. Petrasová

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

Prílohy:

Prezenčná listina
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