
                                           

              
  

                                                                       

Zápisnica z rozhodovania písomnou procedúrou per rollam mimo zasadnutia 

Pracovnej skupiny pre hodnotenie operačného programu Integrovaná infraštruktúra, 

časť výskum a inovácie (ďalej aj „PS pre hodnotenie OPII“)  

Uznesenie č. 1/2020 k Záverečnej správe „Hodnotenie výskumno-vývojového 

a inovačného potenciálu SR“ 

 

Hodnotenie je súčasťou Plánu hodnotení OP Integrovaná infraštruktúra (OPII), časť výskum 

a inovácie na programové obdobie 2014 – 2020. Jeho cieľom bolo stanovenie 

východiskových hodnôt pre posúdenie konečných výsledkov a dopadov OPII, časť výskum 

a inovácie v roku 2023, a zmapovanie príspevku podpory, realizovanej prostredníctvom 

fondov EÚ v predchádzajúcom programovom období v rámci operačných programov 

Výskum a vývoj a Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, k rastu výskumno-vývojového 

a inovačného potenciálu a ekonomickému rastu SR. Výsledkom hodnotenia sú zistenia 

a odporúčania v záujme zlepšenia inovačného potenciálu SR. 

 

Finálna Záverečná správa „Hodnotenie výskumno-vývojového a inovačného potenciálu SR“ 

bola predmetom pripomienkového konania členov PS pre hodnotenie OPII. Vyhodnotenie 

vznesených pripomienok bolo súčasťou materiálov zasielaných členom PS pre hodnotenie 

OPII v rámci rozhodovania písomnou procedúrou per rollam.  

 

Návrh Uznesenia č. 1/2020 k Záverečnej správe „Hodnotenie výskumno-vývojového 

a inovačného potenciálu SR“ bol predložený na schválenie mimo rokovania PS 

pre hodnotenie OP VaI prostredníctvom rozhodovania písomnou procedúrou per rollam, 

v súlade s článkom 6 ods. 3 Rokovacieho poriadku PS pre hodnotenie OPII.  

 

Termín odoslania podkladov: 29. január 2020 

Termín doručenia podkladov: 5. február 2019 

Počet členov PS pre hodnotenie OPII (hlasovacie právo) ................................................     15 

Stanovisko predložili  ............................................................................................................    6 

Z toho súhlasné stanovisko zaslali  .......................................................................................    6 

Z toho nesúhlasné stanovisko zaslali  ...................................................................................    0  

Konkludentný prejav súhlasu (nevyjadrili sa).......................................................................    9 

Spolu súhlas............................................................................................................................ 15 

 

ZÁVER  

Pracovná skupina pre hodnotenie operačného programu Integrovaná infraštruktúra, časť 
výskum a inovácie schválila Uznesenie č. 1/2020 a súhlasí s finálnou verziou Záverečnej správy 
„Hodnotenie výskumno-vývojového a inovačného potenciálu SR“. 
 

V Bratislave dňa 12. februára 2020 

 

Zapísala: Katarína Horváthová, tajomníčka PS pre hodnotenie OPII 

Schválil: Rastislav Igliar, predseda PS pre hodnotenie OPII 
Príloha č. 1: Vyhodnotenie schvaľovacieho procesu (písomnou procedúrou per rollam) – zaslané stanoviská  

Príloha č. 2: Uznesenie č. 1/2020 PS pre hodnotenie OPII 

Príloha č. 3: E-mailová komunikácia so stanoviskami členov PS pre hodnotenie OPII 



 

 

Príloha č. 1 

 

Vyhodnotenie schvaľovacieho procesu (písomnou procedúrou per rollam) – zaslané stanoviská 
(Návrh Uznesenia č. 1/2020 k Záverečnej správe „Hodnotenie výskumno-vývojového a inovačného potenciálu SR“) 
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Člen Pracovnej skupiny pre hodnotenie OPII 

Návrh Uznesenia č. 1/2020 k Záverečnej správe „Hodnotenie výskumno-

vývojového a inovačného potenciálu SR“ 

 

súhlas nesúhlas nevyjadril sa⃰ 

1. Rastislav Igliar, predseda, MŠVVaŠ SR, SŠF EÚ X   

2. Andrea Polková, MŠVVaŠ SR, SŠF EÚ X   

3. Daniel Pitoňák, MŠVVaŠ SR, SŠF EÚ X   

4. Róbert Szabó, MŠVVaŠ SR, SVaT X   

5. Andrea Uhrínová, VA   X 

6. Edmund Škorvaga, MH SR, SŠF EÚ X   

7. Martin Svoboda, MH SR, SPPaI    X 

8. Marián Letovanec, SBA   X 

9. Michal Fiala, SIEA   X 

10. Eva Majková, SAV   X 

11. Tatiana Čorejová, ZVTOU SR X   

12. Ľuboš Lopatka, AZZZ SR   X 

13. Ľubomír Šmida, Klub 500   X 

14. Jozef Buday, RÚZ   X 

15. Juraj Wagner, ZPVVO   X 

 
*Poznámka: V zmysle čl. 6 ods. 4 Rokovacieho poriadku PS pre hodnotenie OPII: „Za súhlasné stanovisko sa považuje stanovisko tých členov, ktorí prejavili svoj súhlas 

s návrhom materiálu výslovne alebo konkludentne.“ 



 

 

Príloha č. 2 

 

 

 

 

 

 
UZNESENIE č. 1/2020 

 

mimo zasadnutia Pracovnej skupiny pre hodnotenie operačného programu Integrovaná 
infraštruktúra, časť výskum a inovácie zo dňa 12. februára 2020 – rozhodovanie písomnou 

procedúrou per rollam 

 
 
k záverečnej správe „Hodnotenie výskumno-vývojového a inovačného potenciálu SR“ 
 
Pracovná skupina pre hodnotenie operačného programu Integrovaná infraštruktúra, časť výskum 
a inovácie 
 
súhlasí s finálnou verziou Záverečnej správy „Hodnotenie výskumno-vývojového a inovačného 
potenciálu SR“ 
 

 

V Bratislave dňa 12. februára 2020 
 

 

 

 

Rastislav Igliar 
predseda Pracovnej skupiny pre hodnotenie operačného 

programu Integrovaná infraštruktúra, 
 časť výskum a inovácie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


