
 

   
 

 

Zápisnica zo 4. zasadnutia  

Pracovnej skupiny pre hodnotenie operačného programu Integrovaná infraštruktúra, 

časť výskum a inovácie 
   

 

Dátum: 

10. marec 2020, 10.00 hod. 

Miesto konania zasadnutia: 

Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava, zasadacia miestnosť č. 609 

Adresáti: 

Rastislav Igliar, sekcia štrukturálnych fondov EÚ, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej 

„MŠVVaŠ SR“) predseda Pracovnej skupiny pre hodnotenie operačného programu Integrovaná infraštruktúra, 

časť výskum a inovácie (ďalej „PS“) 

Daniel Pitoňák, sekcia štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR 

členovia, pozorovatelia a prizvané osoby PS 

Predsedajúci: 

Daniel Pitoňák, v zastúpení predsedu PS 

Účastníci zasadnutia: 

podľa prezenčnej listiny (viď príloha č. 1) 

Zapisovateľ: 

Katarína Horváthová, MŠVVaŠ SR 
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Program zasadnutia: 
 

1. Privítanie a úvod 
2. Zmena Štatútu PS (Dodatok č. 3) a Rokovacieho poriadku PS (Dodatok č. 3) – na schválenie 
3. Plán hodnotení OPII pre programové obdobie 2014 - 2020, verzia 4.0 – na schválenie 
4. Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OPII za rok 2019 časť výskum a inovácie – 

na schválenie 
5. Prezentácia odporúčaní zo Záverečnej správy z hodnotenia výskumno-vývojového a inovačného potenciálu 

SR – na vedomie 
6. Rôzne a záver 

 

Priebeh zasadnutia: 

K bodu 1. Privítanie a úvod 

Na základe poverenia predsedu PS predsedal zasadnutiu p. Daniel Pitoňák (ďalej „predsedajúci“). 
Predsedajúci otvoril zasadnutie a privítal všetkých členov, pozorovateľov a prizvané osoby. Zároveň ospravedlnil 
neúčasť predsedu PS p. Rastislava Igliara, z dôvodu iných pracovných povinností. Zároveň informoval o poverení viesť 
4. zasadnutie PS. 
 
Overenie uznášaniaschopnosti:  
Predsedajúci uviedol, že PS je uznášania schopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov s hlasovacím právom. 
Zasadnutia sa zúčastnili 9 členovia z celkového počtu 15 členov. 
 
Záver: PS bola uznášaniaschopná. 
 
Vyjadrenie sa k programu: 
Predsedajúci dal možnosť vyjadriť sa k navrhovanému programu, ktorý bol členom a pozorovateľom PS zaslaný e-
mailom dňa 03.03.2020. K navrhovanému programu sa nikto nevyjadril. 
 
Záver: PS súhlasila s programom 4. zasadnutia. 
 

K bodu 2. Zmena Štatútu PS (Dodatok č. 3) a Rokovacieho poriadku PS (Dodatok č. 3) – na schválenie 

 
Predsedajúci informoval, že návrh na zmenu Štatútu PS (Dodatok č. 3) a Rokovacieho poriadku PS (Dodatok č. 3) bol 

vypracovaný vzhľadom na zlúčenie operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej „OPII“) a operačného 

programu Výskum a inovácie (ďalej „OP VaI“), ktoré bolo schválené vykonávacím rozhodnutím EK č. C(2019) 9078, 

zo dňa 11.12.2019, s účinnosťou od 13.12.2019. Štatút PS a Rokovací poriadok PS zohľadnil tieto zmeny, prevažne 

formálneho charakteru, a taktiež sa zmenil názov PS.  

Štatút PS (Dodatok č. 3), Rokovací poriadok PS (Dodatok č. 3), ako aj konsolidované verzie oboch dokumentov boli 

zaslané všetkým členom a pozorovateľom PS na vyjadrenie dňa 03.03.2020. K upravenému Štatútu PS (Dodatok č. 

3) zaslal vyjadrenie len zástupca Ministerstva hospodárstva SR (ďalej „MH SR“), ktorý mal 2 pripomienky, ktoré boli 

akceptované. 

Predsedajúci otvoril priestor na diskusiu k uvedeným zmenám. Do diskusie sa nikto nezapojil. 

Schválenie návrhu na úpravy Štatútu PS (Dodatok č. 3): 
 
Hlasovanie členov: 
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Prítomných: 9 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
K upravenému Rokovaciemu poriadku PS (Dodatok č. 3) zaslal vyjadrenie len zástupca MH SR, ktorý mal 1 
pripomienku, ktorá bola akceptovaná. 
 
Predsedajúci otvoril priestor na diskusiu k uvedenej zmene. Do diskusie sa nikto nezapojil. 
 
Schválenie návrhu na úpravy Rokovacieho poriadku PS (Dodatok č. 3): 
 
Hlasovanie členov: 
Prítomných: 9 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Záver: PS schválila návrh na úpravu Štatútu PS – Dodatok č. 3 a Rokovacieho poriadku PS – Dodatok č. 3.  
Všetky návrhy na úpravu Štatútu PS a Rokovacieho poriadku PS, budú zapracované formou písomného 
dodatku a predložené p. ministerke na podpis.  
 

K bodu 3. Plán hodnotení OPII pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 4.0 – na schválenie 

 
Predsedajúci informoval, že v súvislosti so začlenením OP VaI do OPII bol vypracovaný Akčný plán pre zlučovanie 
OPII a OP VaI. Jednou z jeho úloh bola príprava aktualizácie Plánu hodnotení OPII za časť výskum a inovácie, ktorej 
obsahom bolo začlenenie pôvodného Plánu hodnotení OP VaI do Plánu hodnotení OPII. Uviedol, že na základe toho 
bola vypracovaná aktualizácia Plánu hodnotení OPII, verzia 4.0, súčasťou ktorej sú aj informácie o procese hodnotenia 
OPII, časti výskum a inovácie v podobnom rozsahu, ako tomu bolo v prípade Plánu hodnotení OP VaI.  
 
Plán hodnotení OPII, verzia 4.0, má sčasti pozmenenú štruktúru v porovnaní s Plánom hodnotení OP VaI. Podstatnou 
časťou dokumentu je Zoznam plánovaných hodnotení OPII na programové obdobie 2014 - 2020 (kapitola 4), 
do ktorého boli začlenené všetky hodnotenia plánované v rámci Plánu hodnotení OP VaI.  
 
Plán hodnotení OPII, verzia 4.0 bol zaslaný všetkým členom a pozorovateľom na vyjadrenie dňa 03.03.2020. 
Pripomienky zaslal zástupca MH SR a zástupca Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, sekcia 
Centrálny koordinačný orgán (ďalej „CKO“). Celkovo bolo vznesených 7 pripomienok, z toho boli 4 akceptované a 3 
neakceptované. V prípade neakceptovaných pripomienok sa jednalo o pripomienky, ktoré nespadajú do pôsobnosti 
PS. Budú preto postúpené riadiacemu orgánu OPII. 
 
Predsedajúci otvoril priestor na diskusiu. Do diskusie sa nikto nezapojil. 
 
Schválenie Plánu hodnotení OPII pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 4.0: 
 
Hlasovanie členov: 
Prítomných: 9 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
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Záver: PS schválila Plán hodnotení OPII pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 4.0, ktorý bude 
predložený Monitorovaciemu výboru OPII spolu s neakceptovanými pripomienkami zástupcu CKO, ktoré 
nespadajú do pôsobnosti PS. 
 

K bodu 4. Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OPII za rok 2019 časť 
výskum a inovácie – na schválenie 

 
Predsedajúci informoval, že Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OPII za rok 2019 bola 
vypracovaná v spolupráci so sprostredkovateľským orgánom MH SR za predchádzajúci kalendárny rok 2019. Na 
základe dohody s riadiacim orgánom pre OPII má byť za rok 2019 spracovaná ešte samostatná správa, zahrňujúca 
len časť výskum a inovácie. Správa obsahuje všetky dôležité informácie, ktoré súvisia s procesom hodnotenia 
realizovaným v rámci bývalého OP VaI v roku 2019. 
 
K Súhrnnej správe o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OPII za rok 2019 časť výskum a inovácie zaslal 
vyjadrenie zástupca MH SR a zástupca MŠVVaŠ SR. Celkovo bolo vznesených 5 pripomienok a všetky boli 
akceptované. 
 
Predsedajúci otvoril priestor na diskusiu. Do diskusie sa nikto nezapojil. 
 
Schválenie Súhrnnej správy o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OPII za rok 2019, časť výskum a inovácie: 
 
Hlasovanie členov: 
Prítomných: 9 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Záver: PS schválila Súhrnnú správu o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OPII za rok 2019, časť 
výskum a inovácie, ktorá bude predložená na CKO.  
 

K bodu 5. Prezentácia odporúčaní zo Záverečnej správy z hodnotenia výskumno-vývojového 
a inovačného potenciálu SR – na vedomie 

 
Predsedajúci privítal zástupcov externého dodávateľa hodnotenia, ktorí boli prizvaní na zasadnutie PS k tomuto bodu 
– p. Holubec, p. Vlasatý, p. Rusznyák, p. Lukáč. 
 
Predsedajúci stručne informoval o zameraní hodnotenia a jeho priebehu. Realizácia hodnotenia prebiehala pomerne 
dlhý čas (15 mesiacov), ktorý bol spôsobený viacerými organizačno-technickými problémami, ktoré musel spracovateľ 
riešiť, ďalej problémami spojenými s nedostatkom vstupných dát, navyše počas realizácie došlo k čiastočnej 
modifikácii zadania (bola vypustená oblasť hodnotenia RIS3). Záverečná správa z hodnotenia bola predmetom 
pripomienkovania a rozhodovania písomnou procedúrou per rollam, Uznesením č. 1/2020 zo dňa 12.02.2020 členovia 
PS s ňou vyjadrili súhlas. 
 
Zástupcovia externého dodávateľa prezentovali priebeh hodnotenia, jeho zadanie (hodnotiace otázky), ako aj 
odporúčania z hodnotenia: 

- v oblasti procesov/ implementácie: zjednodušenie procesov, vytvorenie stratégie vyhlasovania výziev 
s intervenčnou logikou, zamerať sa na podporu väčších a koncentrovanejších projektov výskumných 
infraštruktúr na úkor plošnej podpory malých projektov, zrušiť nelogické rozdelenie infraštruktúry na výskumnú 
a vzdelávaciu, cielene podporovať komplementaritu medzi fondmi EŠIF, programom Horizont 2020 a ďalšími 
aktivitami Európskeho výskumného priestoru; 



   

  

5 

 

- v oblasti spolupráce medzi akademickým prostredím a priemyslom: zabezpečiť maximálnu dostupnosť 
vybudovanej verejnej výskumnej infraštruktúry pre podniky, vytvoriť/ dopracovať metodické pravidlá pre 
aplikovanie pravidla 20 % (vedľajšia hospodárska činnosť), podporovať partnerskú výskumnú spoluprácu 
verejných V&V inštitúcií a podnikov; 

- v oblasti financovania výskumných organizácií v Bratislavskom kraji: pokračovať v tzv. „Bratislavskej 
výnimke“ (ktorá bola aplikovaná pre súčasné programové obdobie), pripraviť programy na zastavenie „úniku 
mozgov“, prilákanie a návrat výskumno-vývojových pracovníkov, resp. študentov; 

- v oblasti udržateľnosti výskumnej infraštruktúry: zamerať sa na podporu udržateľnosti a prevádzky 
výskumných infraštruktúr s využitím systémových nástrojov (štátneho programu, ktorý by bol realizovaný 
prostredníctvom APVV), zohľadniť proces starnutia a vyraďovania výskumných infraštruktúr (životný cyklus), 
zabezpečenie kvalitných odborných kapacít pre efektívne využívanie výskumných technológií a infraštruktúr; 

- v oblasti podpory excelentného výskumu: financovanie projektov, ktoré uspeli v hodnotení ERC, ale nezískali 
financovanie z programu EÚ, z národných zdrojov, vytvorenie národných schém, ktoré by kopírovali schémy 
ERC (typ podpory výskumu, spôsob výberu projektov a pod.), podpora integrovaných veľkých 
infraštruktúrnych projektov ako nástroja pre stimuláciu návratu slovenských vedcov zo zahraničia; 

- v oblasti zlepšenia kvality ľudských zdrojov pre VVaI: zlepšenie kvality univerzitného vzdelávania, zvýšenie 
miery spolupráce s podnikovou sférou na všetkých úrovniach vzdelávania, nástroje na podporu mobility 
kvalitných ľudských zdrojov medzi sektormi (mentoring; výmenné programy a pod.); 

- v oblasti stratégie podpory v budúcom programovom období: adaptácia na zmeny a výzvy v súvislosti s 
Priemyslom 4.0, podpora investícií zvyšujúcich pridanú hodnotu s akcentom na podnikový výskum a inovácie, 
namiesto plošnej podpory podnikov/ MSP koncentrovať podporu do najviac perspektívnych priemyselných 
oblastí, umožniť kombináciu základného a aplikovaného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci jedného 
projektu; 

- v oblasti údajovej základne pre monitorovanie: vyriešiť problém nekonzistentnosti údajov - jednoznačne 
stanoviť metodiku tvorby, zberu, sledovania a hodnotenia ukazovateľov, pravidelne vyhodnocovať plnenie 
ukazovateľov po každej výzve, stanoviť jednoznačný identifikátor príspevku k prioritám/ doménam 
inteligentnej špecializácie na úrovni projektov, stanoviť pravidlo, aby 1 projekt vykazoval príspevok len k 1 
(prevládajúcej) doméne inteligentnej špecializácie (napr. podľa majoritného zamerania projektu), začleniť 
reprezentatívne merateľné ukazovatele v oblasti VVaI do národnej sústavy MU, ktoré bude sledovať ŠÚ SR. 

 
Po skončení prezentácie predsedajúci otvoril diskusiu. Členovia a pozorovatelia PS prezentovali nasledovné 
pripomienky k prezentovaným odporúčaniam: 
 
E. Škorvaga, MH SR – vysvetlil rozdiel medzi podporu oblasti VaV a podporou MSP, ktoré sú obidve zahrnuté v OPII, 
časť výskum a inovácie. Každá z týchto oblastí podporuje iný tematický cieľ politiky súdržnosti EÚ. 
 
J. Wagner, ZPVVO – poukázal na potrebu zabezpečenia vyváženosti hodnotenia medzi VaV infraštruktúrou 
a ľudskými kapacitami. Vyjadril sa taktiež k podpore MSP, v tejto oblasti vníma ako významný problém nedostatočnú 
kapitalizáciu, resp. chýbajúce možnosti kapitálových investícií (rizikový kapitál), ktoré bránia akcelerácii podnikového 
výskumu v tejto kategórii podnikov. Poukázal v tejto súvislosti na potrebu opatrení, ktoré by stimulovali rozvoj výskumu 
a vývoja v podnikovom prostredí. V prípade excelentného výskumu je potrebné analyzovať jeho prieniky 
s aplikovaným výskumom (napr. väzba na Priemysel 4.0), pričom podpora by mala smerovať primárne do týchto 
oblastí. Pripomenul súčasné nastavenie podpory VaV, kedy je výhodnejšie uverejniť článok v karentovanom vedeckom 
časopise ako hľadať možnosti komerčného využitia výsledku výskumného procesu. V prípade odborných kapacít je 
potrebné zamerať sa, popri verejných organizáciách aj na podnikový výskum. Dotkol sa aj problému udržateľnosti 
výskumnej infraštruktúry. Masívne investície, ktoré boli v minulom období vynaložené na jej vybudovanie, neboli 
sprevádzané žiadnymi zdrojmi určenými na prevádzku. Výskumné inštitúcie, ktoré dané infraštruktúry vlastnia, ich, 
z hľadiska financovania prevádzky, väčšinou neintegrovali do svojich štruktúr, čo bez možnosti alternatívneho 
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(komerčného) financovania spôsobuje postupné zastarávanie a degradáciu. Súčasný rozsah podpory zo štátneho 
rozpočtu, poskytovanej prostredníctvom APVV, je absolútne nedostatočný. 
 
R. Szabó, MŠVVaŠ SR – konštatoval, že základný problém podpory výskumnej infraštruktúry na Slovensku je jej 
neadresnosť. Investície sa realizovali plošne, bez nadväznosti na analýzy a stratégie, ktoré by verifikovali špecifické 
potreby v danej výskumnej oblasti. Poukázal na potrebu viaczdrojového financovania verejných univerzít a ostatných 
verejných výskumných inštitúcií, ktorého súčasťou by mali byť aj vlastné zdroje výskumnej inštitúcie. Financovanie 
prevádzky a obnovy výskumných infraštruktúr by malo byť zabezpečené systémovo, prostredníctvom štátnych 
programov. Celkovo je potrebné zmeniť doterajší systém podpory VaV na Slovensku, ktorý nevedie k cieľu zvyšovať 
financovanie výskumu zo strany súkromného sektora. Je potrebné vo väčšej miere uplatňovať nepriame formy 
podpory, najmä vo vzťahu k podpore podnikov. 
 
P. Lukáč, G. Rusznyák, externý dodávateľ – doplnili, že prostredie VaV prechádza dynamickými zmenami, ktoré 
ovplyvňujú potreby a priority podpory. Za účelom overenia úspešnosti realizovaných opatrení je preto potrebné 
realizovať pravidelné hodnotenia efektivity podpory. Pripomenuli v tejto súvislosti problém s nekonzistentnosťou 
údajov, zaznamenaný v rámci realizovaného hodnotenia, ktorý výrazne znižuje možnosti vyhodnotenia efektivity 
realizovaných podporných opatrení. 
 
Predsedajúci – informoval o prebiehajúcom hodnotení medzinárodnej výskumnej a vývojovej spolupráce slovenských 
inštitúcií, súčasťou ktorého je aj analýza možností posilnenia potenciálu výskumno-vývojovej infraštruktúry pre potreby 
rozvoja konceptu Industry 4.0. Hodnotenie v určitých oblastiach nadväzuje na realizované hodnotenie výskumno-
vývojového a inovačného potenciálu SR. Po jeho ukončení bude výsledok hodnotenia predložený na diskusiu členom 
PS. 
 
Predsedajúci poďakoval členom za príspevky a ukončil diskusiu. Konštatoval, že členovia PS sa stotožnili 
s odporúčaniam formulovanými v Záverečnej správe. Záverečná správa spolu s výsledkom diskusie o odporúčaniach 
bude predložená na rokovanie Monitorovacieho výboru OPII. 
 
Záver: PS odporúča predložiť odporúčania zo Záverečnej správy z hodnotenia výskumno-vývojového 
a inovačného potenciálu SR na najbližšie rokovanie Monitorovacieho výboru OPII.  
 

K bodu 6. Rôzne a záver 

Predsedajúci otvoril diskusiu k bodu rôzne. 
 
J. Wagner, ZPVVO – navrhol, aby boli odporúčania z Hodnotenia výskumno-vývojového a inovačného potenciálu 
predložené na rokovanie Riadiaceho výboru pre prioritné osi 9 až 12 OPII. 
 
Predsedajúci podporil návrh zástupcu ZPVVO. Na základe uvedeného PS navrhuje predloženie odporúčaní 
z hodnotenia výskumno-vývojového a inovačného potenciálu na najbližšie rokovanie Riadiaceho výboru pre prioritné 
osi 9 až 12 OPII. 
 
Predsedajúci informoval o vyhotovení zápisnice zo zasadnutia PS a na záver poďakoval všetkým za účasť. 
 
V Bratislave dňa 25.03.2020 
 
Zapísala: Katarína Horváthová, MŠVVaŠ SR  
 
Schválil:  Rastislav Igliar, MŠVVaŠ SR, 

predseda PS  
 

Prílohy: Prezenčná listina 


