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Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Dodatok č. 3 k Štatútu Pracovnej skupiny pre hodnotenie operačného programu 

Integrovaná infraštruktúra, časť výskum a inovácie vydaného Príkazom ministra školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 10/2017 na vznik pracovnej skupiny pre 

hodnotenie operačného programu Výskum a inovácie zo dňa 06. marca 2017 (ďalej len 

„Dodatok č. 3“) bol vypracovaný v nadväznosti na vykonávacie rozhodnutie EK č. 

C(2019) 9078 vydané dňa 11.12.2019, ktorým došlo k zlúčeniu operačného programu 

Integrovaná infraštruktúra a operačného programu Výskum a inovácie s účinnosťou od 

13.12.2019 a v súlade s Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 522 zo dňa 23.10.2019, 

kedy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prestalo byť 

riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a inovácie a stalo sa 

sprostredkovateľským orgánom pre operačný program Integrovaná infraštruktúra. 

 

2. Dodatok č. 3 je uzavretý na základe čl. 9, ods. 2 a 3 platného Štatútu Pracovnej skupiny 

pre hodnotenie operačného programu Integrovaná infraštruktúra, časť výskum a inovácie. 

 

Článok 2 

Úpravy Štatútu Pracovnej skupiny pre hodnotenie operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra, časť výskum a inovácie 

 

 

1. Pôvodný názov pracovnej skupiny v znení Pracovná skupina pre hodnotenie operačného 

programu Výskum a inovácie sa v celom dokumente mení nasledovne: „Pracovná skupina 

pre hodnotenie operačného programu Integrovaná infraštruktúra, časť výskum 

a inovácie“. 

 

2. Zmeny v článku 1 

 

ods. 1 v znení: 
 

„ Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) na 

účely zabezpečenia výkonu funkcie Riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a 

inovácie (ďalej len „OP VaI“) v rámci programového obdobia 2014 – 2020 podľa čl. 48 ods. 

2 písm. a) bod 5 Organizačného poriadku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky (ďalej len „Organizačný poriadok“) zriaďuje na základe čl. 11 ods. 2 

písm. b) bod 5 Organizačného poriadku a v súlade s bodom 12 kapitoly 4.2.3 Systému 

riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 

2020 v platnom znení a na základe kapitoly 1.3.2 Plánu hodnotení operačného programu 

Výskum a inovácie na programové obdobie 2014 – 2020 pracovnú skupinu pre hodnotenie 

operačného programu Výskum a inovácie (ďalej len „pracovná skupina“).“ 

 

sa upravuje nasledovne: 

 

„Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) na 

účely zabezpečenia výkonu funkcie Riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a 

inovácie (ďalej len „OP VaI“) v rámci programového obdobia 2014 – 2020 podľa čl. 48 ods. 

2 písm. a) bod 5 Organizačného poriadku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
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Slovenskej republiky (ďalej len „Organizačný poriadok“) zriadil na základe čl. 11 ods. 2 

písm. b) bod 5 Organizačného poriadku a v súlade s bodom 12 kapitoly 4.2.3 Systému 

riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 

2020 v platnom znení a na základe kapitoly 1.3.2 Plánu hodnotení operačného programu 

Výskum a inovácie na programové obdobie 2014 – 2020 pracovnú skupinu pre hodnotenie 

operačného programu Výskum a inovácie.“ 

 

doplňuje sa nový ods. 2 v nasledovnom znení: 

„V nadväznosti na vykonávacie rozhodnutie EK č. C(2019) 9078 vydané dňa 11.12.2019, 

ktorým došlo k zlúčeniu operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len 

„OPII“) a OP VaI s účinnosťou od 13.12.2019 a v súlade s Uznesením vlády Slovenskej 

republiky č. 522 zo dňa 23.10.2019 prestalo byť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) riadiacim orgánom pre OP VaI 

a stalo sa sprostredkovateľským orgánom pre OPII. Vzhľadom na špecifiká oblasti 

výskumu a inovácií, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že MŠVVaŠ SR a Ministerstvo 

hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“) sa spolupodieľajú na implementácii prioritných 

osí 9, 10, 11, 12 a 13 OPII (časť výskum a inovácie), bola zachovaná činnosť osobitnej 

pracovnej skupiny pre hodnotenie tejto oblasti. V dôsledku zlúčenia operačných 

programov sa pôsobnosť pracovnej skupiny modifikuje a zároveň sa mení jej názov na 

„Pracovná skupina pre hodnotenie operačného programu Integrovaná infraštruktúra, 

časť výskum a inovácie“ (ďalej len „pracovná skupina“).“ 

Doterajší ods. 2 sa zmení na ods. 3. 

3. Zmeny v článku 2 

ods. 1 v znení: 

„Systém hodnotenia v rámci riadiaceho orgánu (ďalej aj „RO“) operačného programu 

Výskum a inovácie (ďalej len „OP VaI“) zastrešuje sekcia štrukturálnych fondov EÚ 

MŠVVaŠ SR, a to v úzkej spolupráci so sekciou štrukturálnych fondov EÚ Ministerstva 

hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“) ako sprostredkovateľským orgánom (ďalej aj „SO“) a 

za participácie Výskumnej agentúry (ďalej aj „VA“) ako druhého SO. Riadiaci orgán 

a sprostredkovateľské orgány boli určené vládou SR v súlade s § 4 písm. a) bod 1 a bod 2 

zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a 

investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ 

 

sa upravuje nasledovne: 

 

„Pracovná skupina zastrešuje oblasť hodnotenia v rámci OPII, časť výskum a inovácie. 

Táto časť OPII je implementovaná sprostredkovateľskými orgánmi MŠVVaŠ SR a MH 

SR. Činnosť pracovnej skupiny koordinuje MŠVVaŠ SR.“ 

 

4. Zmeny v článku 3 

 

ods. 1 v znení: 

 

„Pracovná skupina plní najmä nasledovné úlohy:  
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a) participuje na budovaní:  

i. hodnotiacich kapacít, 

ii. údajovej základne pre potreby hodnotenia z externých databáz 

či monitorovacieho systému, 

b) prerokováva informácie o:  

i. možnostiach ďalšieho vzdelávania v oblasti monitorovania 

a hodnotenia, 

ii. možnostiach získania relevantných údajov, 

iii. návrhoch zmien v rámci Plánu hodnotenia OP VaI, 

iv. priebehu prípravy zadávacích podmienok verejného obstarávania 

externých hodnotení OP VaI v zmysle predmetu hodnotenia, t. 

j. obsahovej náplne, 

c) rozhoduje o participácii na príprave hodnotenia ucelenej časti OP VaI 

implementovanej spoločne, napr. povinné hodnotenie prioritnej osi 1 alebo 

2 pozostávajúcej z intervencií RO a SO, 

d) monitoruje vykonávanie interného hodnotenia v zmysle schváleného Plánu 

hodnotenia OP VaI a pripomienkuje a prijíma stanovisko k pripravovaným 

analýzam a dokumentom minimálne v záverečnej fáze vypracovania, 

v prípade prijatia odporúčania hodnotenia dohliada na vypracovanie 

akčného plánu implementácie tohto odporúčania,  

e) prerokováva a prijíma stanoviská k materiálom a dokumentom súvisiacim 

s hodnotením, najmä k: 

i. Plánu hodnotení OP VaI pre programové obdobie 2014 – 2020 a jeho 

zmenám, a to pred jeho predložením Monitorovaciemu výboru 

OP VaI na schválenie,  

ii. Súhrnným správam o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení 

OP VaI pred ich predložením CKO, 

iii. Súhrnnej správe o vykonaných hodnoteniach v programovom období 

2014 – 2020 za OP VaI pred jej predložením na EK, 

iv. údajom potrebným na hodnotenie horizontálneho princípu (ďalej len 

„HP“) pred ich poskytnutím príslušným gestorom HP.“ 

 

sa upravuje nasledovne: 

 

„Pracovná skupina plní najmä nasledovné úlohy:  

 

a) participuje na budovaní:  

iii. hodnotiacich kapacít, 

iv. údajovej základne pre potreby hodnotenia z externých databáz 

či monitorovacieho systému, 

b) prerokováva informácie o:  

v. možnostiach ďalšieho vzdelávania v oblasti monitorovania 

a hodnotenia, 

vi. možnostiach získania relevantných údajov, 

vii. návrhoch zmien v rámci Plánu hodnotení OPII, časť výskum 

a inovácie, 

viii. priebehu prípravy zadávacích podmienok verejného obstarávania 

externých hodnotení OPII, časť výskum a inovácie, v zmysle 

predmetu hodnotenia, t.j. obsahovej náplne, 



5 

 

c) rozhoduje o participácii na príprave hodnotenia ucelenej časti OPII 

v prípade priorít  implementovaných spoločne, napr. povinné hodnotenie 

prioritných osí 9, 10 alebo 13 OPII, pozostávajúcich z intervencií 

MŠVVaŠ SR a MH SR, 

d) monitoruje vykonávanie interného hodnotenia v zmysle schváleného Plánu 

hodnotení OPII a pripomienkuje a prijíma stanovisko k pripravovaným 

analýzam a dokumentom minimálne v záverečnej fáze vypracovania, 

v prípade prijatia odporúčania hodnotenia dohliada na vypracovanie 

akčného plánu implementácie tohto odporúčania,  

e) prerokováva a prijíma stanoviská k materiálom a dokumentom súvisiacim 

s hodnotením, najmä k: 

v. Plánu hodnotení OPII pre programové obdobie 2014 – 2020 a jeho 

zmenám, a to pred jeho predložením Monitorovaciemu výboru OPII 

na schválenie,  

vi. Podkladom do súhrnných správ o aktivitách hodnotenia a 

výsledkoch hodnotení OPII za časť výskum a inovácie pred ich 

predložením riadiacemu orgánu OPII, 

vii. Podkladom do Súhrnnej správy o vykonaných hodnoteniach v 

programovom období 2014 – 2020 za OPII, časť výskum a inovácie, 

pred ich predložením riadiacemu orgánu OPII, 

viii. údajom potrebným na hodnotenie horizontálneho princípu (ďalej len 

„HP“) pred ich poskytnutím riadiacemu orgánu OPII a príslušným 

gestorom HP.“ 

 

ods. 2 v znení: 

 

„Závery a stanoviská prijaté pri plnení úloh podľa ods. 1 tohto článku predkladá pracovná 

skupina na využitie príslušným organizačným zložkám RO a SO.“ 

 

sa upravuje nasledovne: 

 

„Závery a stanoviská prijaté pri plnení úloh podľa ods. 1 tohto článku predkladá pracovná 

skupina riadiacemu orgánu OPII, ako aj príslušným organizačným útvarom MŠVVaŠ SR 

a MH SR.“ 

 

ods. 4 v znení: 

 

„Na účely plnenia úloh podľa ods. 1 tohto článku môže pracovná skupina požiadať iné orgány 

alebo iné útvary MŠVVaŠ SR alebo MH SR, prípadne útvary Výskumnej agentúry, 

Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry alebo Slovak Business Agency, o vypracovanie 

stanovísk k prerokovávanej problematike.“ 

 

sa upravuje nasledovne: 

 

„Na účely plnenia úloh podľa ods. 1 tohto článku môže pracovná skupina požiadať iné orgány 

alebo iné útvary MŠVVaŠ SR alebo MH SR, prípadne iné inštitúcie zastúpené v pracovnej 

skupine, o vypracovanie stanovísk k prerokovávanej problematike.“ 
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5. Zmeny v článku 5 

 

ods. 3 v znení: 

 

„Člen pracovnej skupiny s hlasovacím právom podľa čl. 4 ods. 2 musí vykonávať funkciu 

manažéra hodnotenia OP VaI, manažéra monitorovania OP VaI alebo byť iným vecne 

príslušným zamestnancom subjektu.“ 

 

sa upravuje nasledovne: 

 

„Člen pracovnej skupiny s hlasovacím právom podľa čl. 4 ods. 2 musí vykonávať funkciu 

manažéra hodnotenia OPII, manažéra monitorovania OPII alebo byť iným vecne príslušným 

zamestnancom subjektu.“ 

 

ods. 4 v znení: 

 

„Predstavitelia orgánov podľa ods. 2 tohto článku predkladajú nominácie 

členov/pozorovateľov ministrovi prostredníctvom generálneho riaditeľa sekcie štrukturálnych 

fondov EÚ písomne formou listu, ktorého sken súčasne predkladajú prostredníctvom 

elektronickej pošty.“ 

 

sa upravuje nasledovne: 

 

„Predstavitelia inštitúcií podľa ods. 2 tohto článku predkladajú nominácie 

členov/pozorovateľov ministrovi prostredníctvom generálneho riaditeľa sekcie štrukturálnych 

fondov EÚ písomne formou listu, ktorého sken súčasne predkladajú prostredníctvom 

elektronickej pošty.“ 

 

ods. 10 v znení: 

 

„Pri výkone funkcie člena, pozorovateľa a tajomníka pracovnej skupiny je potrebné 

zachovávať princípy objektívnosti a nestrannosti, použiť informácie a skutočnosti týkajúce sa 

procesu hodnotenia Operačného programu Výskum a inovácie výlučne v súlade za účelom 

tohto procesu a zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, najmä zdržať sa ich 

zverejnenia, postúpenia alebo akéhokoľvek iného sprístupnenia tretej osobe, a to aj po 

ukončení pracovného pomeru so zamestnávateľom. V prípade, ak člen, pozorovateľ alebo 

tajomník sa v priebehu činnosti pracovnej skupiny ocitne v situácii nasvedčujúcej konfliktu 

záujmov, ihneď túto skutočnosť oznámi predsedovi pracovnej skupiny a bezodkladne sa vzdá 

ďalšej účasti na činnosti pracovnej skupiny. Výkon funkcie je nezlučiteľný s výkonom 

funkcie v kolektíve, ktorý vyhral v súťaži na výber riešiteľa analýzy, hodnotenia, ktorým sa 

zaoberá táto pracovná skupina.“ 

sa upravuje nasledovne: 

„Pri výkone funkcie člena, pozorovateľa a tajomníka pracovnej skupiny je potrebné 

zachovávať princípy objektívnosti a nestrannosti, použiť informácie a skutočnosti týkajúce sa 

procesu hodnotenia OPII výlučne v súvislosti s týmto procesom a zachovávať mlčanlivosť o 

všetkých skutočnostiach, najmä zdržať sa ich zverejnenia, postúpenia alebo akéhokoľvek 
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iného sprístupnenia tretej osobe, a to aj po ukončení pracovného pomeru so zamestnávateľom. 

V prípade, ak člen, pozorovateľ alebo tajomník sa v priebehu činnosti pracovnej skupiny 

ocitne v situácii nasvedčujúcej konfliktu záujmov, ihneď túto skutočnosť oznámi predsedovi 

pracovnej skupiny a bezodkladne sa vzdá ďalšej účasti na činnosti pracovnej skupiny. Výkon 

funkcie je nezlučiteľný s výkonom funkcie v kolektíve, ktorý vyhral v súťaži na výber 

riešiteľa analýzy, hodnotenia, ktorým sa zaoberá táto pracovná skupina.“ 

6. Zmeny v článku 8 

ods. 2 v znení: 

„Prizvanými osobami môžu byť externí hodnotitelia, zástupcovia vecných sekcií MŠVVaŠ 

SR, MH SR alebo VA, gestorov horizontálnych princípov, prípadne ďalší prizvaní 

zástupcovia z iných relevantných inštitúcií, resp. experti na jednotlivé oblasti a témy.“ 

 

sa upravuje nasledovne: 

 

„Prizvanými osobami môžu byť externí hodnotitelia, zástupcovia vecných sekcií MŠVVaŠ 

SR, MH SR alebo splnomocnených organizácií, gestorov horizontálnych princípov, 

prípadne ďalší prizvaní zástupcovia z iných relevantných inštitúcií, resp. experti na jednotlivé 

oblasti a témy.“ 

 

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenie 

 

Dodatok č. 3 nadobúda platnosť, účinnosť dňom podpisu dodatku ministrom. 

 

 

 

V Bratislave dňa 11. mája 2020     

 

 

 

                                             

............................................................. 

   Mgr. Branislav Gröhling 

           minister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


