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Dátum konania: 11. marca 2021 

Forma konania: videokonferencia 

Predmet rokovania: 1. rokovanie Riadiaceho výboru prioritných osí 9 – 12 OP II („Riadiaci výbor“) 

Predsedajúci:  Mgr. Dagmar Augustinská, predsedníčka 

Prítomní:  42 členov, 1 pozorovateľ, 3 prizvaní 

Príloha:  prezentácia 

   prezenčná listina (prehľad prihlásených na videokonferenciu) 

 

 

Program rokovania: 

1. Úvod – privítanie, schvaľovanie programu 
2. Informácia o aktuálnom stave implementácie OP II časť Výskum a inovácie 
3. Zhodnotenie roka 2020 
4. Informácia o Pláne hodnotení OP II, časť VaI 
5. Aktuálny stav prípravy nového programového obdobia 2021 - 2027 
6. Rôzne 
 

1. Úvod  

Rokovanie riadiaceho výboru otvorila predsedníčka Riadiaceho výboru, generálna riaditeľka sekcie 
štrukturálnych fondov EÚ, pani Dagmar Augustinská, ktorá privítala členov, pozorovateľov a prizvaných 
Riadiaceho výboru a vysvetlila príčiny, pre ktoré sa rokovanie v roku 2020 nekonalo. Na úvod 
oboznámila zúčastnených s technickými inštrukciami videokonferencie (spôsob hlasovania, prihlásenie 
sa do diskusie) a uviedla, že rokovanie bude mať informatívny charakter a bude zamerané na činnosti 
sprostredkovateľských orgánov OPII - MŠVVaŠ SR a MH SR v roku 2020. Taktiež účastníkov 
informovala, že o stave implementácie OPII časť Výskum a inovácie boli informovaní členovia 
Monitorovacieho výboru OPII na roky 2014-2020 na mesačnej báze, z ktorých viacerí majú zastúpenie 
aj v Riadiacom výbore. Uviedla, že rok 2021 je ťažiskovým rokom z hľadiska implementácie končiaceho 
programového obdobia 2014 – 2020, ako aj prípravy nového programového obdobia 2021 – 2027 
a jeho optimálneho nastavenia. 

Predsedníčka Riadiaceho výboru konštatovala jeho uznášaniaschopnosť, keďže zo 61 členov 
Riadiaceho výboru bolo prítomných 38 (neskôr sa počet zvýšil na 42). 

Ďalej oboznámila zúčastnených s návrhom programu 1. rokovania Riadiaceho výboru a dala hlasovať 
členom o jeho schválení. Zo zúčastnených 38 členov bolo za 33, proti 0, zdržalo sa 0 (5 nezahlasovali), 
t. j. skonštatovala, že program  1. rokovania Riadiaceho výboru prioritných osí 9 – 12 OP II bol 
schválený. 

 



2. Informácia o aktuálnom stave implementácie OP II časť Výskum a inovácie 

D. Augustinská, predsedníčka Riadiaceho výboru prezentovala stav implementácie OPII v gescii 
MŠVVaŠ SR (kontrahovanie, čerpanie, počet schválených/v konaní/neschválených žiadostí o NFP, 
počet implementovaných/ukončených projektov celkovo a jednotlivo podľa prioritných osí + 
plánované realokácie; stav implementácie národných projektov prijímateľa CVTI SR, stav 
implementácie veľkého projektu „ACCORD“ prijímateľa STU a UK Bratislava).  

Pre informácie o stave implementácie OPII v gescii MH SR predsedníčka Riadiaceho výboru odovzdala 

slovo podpredsedovi Riadiaceho výboru p. Borisovi Škodovi, generálnemu riaditeľovi sekcie 

podporných programov MH SR. 

B. Škoda, podpredseda Riadiaceho výboru zopakoval súčasné priority, a to dokončenie implementácie 

prebiehajúceho a príprava nového programového obdobia, v ktorom boli na MH SR vytýčené hlavné 

smery, a to zjednodušovanie a odstraňovanie nepotrebných byrokratických bariér a včasná 

a synergická podpora. Ďalej odprezentoval stav implementácie OPII v gescii MH SR (kontrahovanie, 

čerpanie, počet schválených/v konaní/neschválených žiadostí o NFP, počet 

implementovaných/ukončených projektov celkovo a jednotlivo podľa prioritných osí + plánované 

realokácie; plán výziev v roku 2021). 

E. Škorvaga, zástupca MH SR informoval o stave implementácie COVID – 19 opatrení SIHAZ, SIHAK. 

 

3. Zhodnotenie roka 2020 

D. Augustinská, predsedníčka Riadiaceho výboru zhodnotila a porovnala úroveň čerpania 
a kontrahovania v roku 2020 OPII časť VaI v gescii MŠVVaŠ SR; informovala o 2 COVID výzvach 
vyhlásených v roku 2020. 

B. Škoda, podpredseda Riadiaceho výboru zhodnotil a porovnal úroveň čerpania a kontrahovania 
v roku 2020 OPII časť VaI v gescii MH SR; informoval o 7 výzvach vyhlásených v roku 2020. 

 

4. Informácia o Pláne hodnotení OP II, časť VaI 

D. Augustinská, predsedníčka Riadiaceho výboru informovala o dôvode potreby aktualizácie Plánu 
hodnotení OPII, verzia 5.0  a o ukončených hodnoteniach v roku 2020. 

 

5. Aktuálny stav prípravy nového programového obdobia 2021 – 2027 

D. Augustinská, predsedníčka Riadiaceho výboru oboznámila zúčastnených o participácii na 
konzultáciách s Ministerstvom investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pri príprave nového 
programového obdobia 2021 -2027 a Partnerskej dohody a súčasne pri príprave navrhovaného 
jedného spoločného operačného programu Slovensko (vrátane nastavenia zjednodušovania procesov 
a vykazovania výdavkov). Ďalej informovala o predpokladanom časovom harmonograme schvaľovania 
Partnerskej dohody.  

Ľ. Grznárik, tajomník Riadiaceho výboru predstavil základné tézy pripravovaného nového 
programového obdobia 2021 – 2027 v gescii MŠVVaŠ SR. 

B. Škoda, podpredseda Riadiaceho výboru informoval o nastavení priorít a nástrojov v budúcom 
programovom období, ktoré budú pod vplyvom dosahovania synergií ako s ostatnými rezortmi, tak aj 
interne v rámci MH SR, s cieľom komplexnej  podpory podnikateľov. 

E. Škorvaga, zástupca MH SR prezentoval oblasti zamerania sa MH SR v rámci pripravovaného nového 
programového obdobia 2021 – 2027. 



6. Rôzne 

B. Škoda, podpredseda Riadiaceho výboru, odpovedal na položenú otázku, či je už pripravené nejaké 
konkrétne opatrenie, ktoré prinesie zrýchlenie a odbúranie byrokracie, a to, že niektoré opatrenia sú už 
aj implementované (napr. pri SIHAZ a SIAK a v rámci pripravovaných výziev), očakáva sa jednoduchší 
proces nielen schvaľovania, ale aj implementácie a celkovej komunikácie so žiadateľmi o NFP. 
Opatrenia majú dva aspekty, a to zjednodušovanie v prebiehajúcom programovom období 
a v pripravovanom novom programovom období. 

D. Augustinská, predsedníčka Riadiaceho výboru reagovala na otázku p. Wagnera, - prečo neboli 

zrušené výzvy pred aktom zrušenia predmetom rokovania Riadiaceho výboru, a to, že bol dodržaný 

postup v zmysle zákona 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a 

investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 17 bod 8) a v zmysle Štatútu 

Riadiaceho výboru. 

Ďalšia položená otázka sa týkala - záruky zabezpečenia finančných prostriedkov v budúcom 

programovom období aspoň tých projektov DSV, ktoré boli zazmluvnené, keďže ich zazmluvnenie sa 

značne oneskorilo. Odpovedala, že predmetné projekty sú financované z programového obdobia 2014  

- 2020, preto majú povinnosť ukončiť svoje aktivity a vyčerpať (v zmysle zmluvy) poskytnuté 

prostriedky ešte v tomto programovom období, najneskôr do roku 2023. 

B. Škoda, podpredseda Riadiaceho výboru odpovedal na otázku - pri podpore projektov VaV 

zameraných  na oblasť batérií z OPII časť VaI, aká je koordinácia s programom zameraným na VaV  v 

oblasti batérií priamo financovaným EK. V gescii MH SR je v pláne v tomto programovom období a aj 

v budúcom, financovať projekty strategicky významné pre spoločný európsky záujem (IPCEI). Aktuálne 

ide o projekty v rámci IPCEI European Battery Innovation, ktorých hodnotenie a notifikácia 

individuálnej štátnej pomoci prebehla na úrovni EK, avšak financovanie so zvýhodnenou intenzitou 

pomoci zabezpečujú členské štáty.  

D. Augustinská, predsedníčka Riadiaceho výboru reagovala na otázku p. Fedáka ohľadom databázy 

slovenských výskumníkov v zahraničí a plánu obnovy s tým, že odpoveď mu bude zaslaná elektronicky, 

keďže nie je prítomný zástupca CVTI SR, ktorý by relevantne odpovedal. 

D. Straka, Komora mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády SR pre mimovládne neziskové 

organizácie požiadal o zaslanie analýzy, ktorá sa uskutočnila pred zrušením DSV výziev a realokovaním 

prostriedkov vo výške 100 mil. €, čo odznelo v prezentácii na rokovaní.  

D. Augustinská, predsedníčka Riadiaceho výboru uviedla, že ide o internú analýzu stavu predložených 

žiadostí o NFP v rámci DSV výziev, s ďalšími internými údajmi, preto nebola poskytnutá členom RV. 

MŠVVaŠ SR pripraví informatívne zhrnutie, ktoré bude členom Riadiaceho výboru zaslané. 

D. Straka, Komora mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády SR pre mimovládne neziskové 

organizácie položil otázku GR p. Augustínskej - aký je plán v novom programovom období v synergiách 

medzi Horizont 2020 a štrukturálnymi fondami („ŠF“). 

D. Augustinská, predsedníčka Riadiaceho výboru uviedla, že legislatíva na nové programové obdobie 

je ešte len v štádiu príprav, preto nevie zaujať presné stanovisko na synergie medzi Horizon Europe 

a štrukturálnymi fondami na obdobie 2021-2027, avšak je plán aj naďalej, ako bolo uvedené 

v prezentácii, podporovať zapájanie sa slovenských výskumných inštitúcií do medzinárodných 

programov. 

E. Škorvaga, zástupca MH SR zdôraznil jednoznačne synergiu medzi Horizon Europe a ŠF a doplnil, že 

samotné opatrenie v rámci špecifického cieľa 1.1 je zamerané na podporu zapájania sa do EÚ 



programov. Novinkou bude zavedenie transferu 5%, avšak aktuálne chýbajú ďalšie informácie. Ak bude 

výhodné, SR ho uplatní, ak nie, bude pokračovať v rámci EŠIF výziev v obdobných podmienkach ako 

v komunitárnych programoch EÚ aj za pomoci pripravovanej zmeny legislatívy v nariadení o blokových 

výnimkách. 

D. Straka, Komora mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády SR pre mimovládne neziskové 

organizácie položil otázku GR p. Škodovi ohľadom výzvy - Podpora projektov IPCEI  - kde sa očakáva 

podpora strategicky významných projektov spoločného európskeho záujmu (ktoré sú súčasťou projektu 

European Battery Innovation) 4 slovenských inštitúcií vo výške 50 mil. € - či nie je riziko nevyčerpania 

týchto prostriedkov.  

B. Škoda, podpredseda Riadiaceho výboru uviedol, že riziko nevyčerpania zdrojov je v každej výzve, 

avšak riziko tejto výzvy je eliminované stimulačným účinkom (výdavky už môžu vznikať), skráteným 

procesom schvaľovania projektov, zjednodušením procesov implementácie a pravidelným meraním 

rizika v rámci kontrahovania a čerpania. 

D. Straka, Komora mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády SR pre mimovládne neziskové 

organizácie položil otázku GR p. Škodovi, či sa v novom programovom období plánuje podpora 

výskumných inštitúcií (TRL5 a viac v spojení  s výskumnými inštitúciami, univerzitami, SAV) aj z gescie 

MH SR? 

B. Škoda, podpredseda Riadiaceho výboru uviedol, že podpora spolupráce výskumných inštitúcií 

s podnikateľmi (keď výskum a vývoj prejde do podnikovej časti) bude pokračovať v rámci prekryvu 

medzi MŠVVaŠ SR a MH SR a spolupráce oboch rezortov.  

D. Straka, Komora mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády SR pre mimovládne neziskové 

organizácie upozornil na situáciu, ktorá môže nastať v rámci vyhlásenej výzvy na teaming v Horizon 

Europa s deadline 9. 9. 2021, ktorá vyžaduje kofinancovanie z národných zdrojov na budovanie 

infraštruktúry a kde žiadatelia musia predložiť od relevantnej štátnej autority, že budú mať financie aj 

z národných zdrojov. Ak to inštitúcie nestihnú predložiť, príde sa o možnosť uchádzania sa o 200 mil. € 

z EK.  

D. Augustinská, predsedníčka Riadiaceho výboru uviedla, že legislatíva na nové programové obdobie 

je ešte len v štádiu príprav v zmysle prezentovaného časového harmonogramu a je v kompetencii 

Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. 

E. Škorvaga, zástupca MH SR upozornil na možnosť zapájania sa do Plánu obnovy najmä 

v medziobdobí, kedy končí programové obdobie 2014 -2020 a začína nové 2021 – 2027. 

J. Wagner, Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií položil otázku, či sa v novom 

programovom období neočakáva podpora budovania priemyselných výskumných a vývojových 

centier. 

D. Augustinská, predsedníčka Riadiaceho výboru uviedla, že sa bude riešiť len ich optimalizácia 

a v rámci toho sa budú realizovať aktivity v závislosti od alokácie. 

J. Wagner, Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií položil otázku, či sa rieši 

problém možnosti využívania UVP a VC na vysokých školách a SAV pre potreby podnikateľského 

sektora. 

D. Augustinská, predsedníčka Riadiaceho výboru uviedla, že na MIRRI SR bola vytvorená pracovná 

skupina, ktorá sa bude tejto problematike venovať. 



L. Šimko, MIRRI SR na úvod poďakoval MH SR za pripravené výzvy v rámci uhoľného regiónu Horná 

Nitra a Catching up regiónov. Informoval o stave a krokoch programovania nového obdobia a 

o harmonograme schvaľovania európskej legislatívy s predpokladom jej účinnosti v mesiaci jún 2021. 

Ďalej informoval o prebiehajúcich rokovaniach o možnostiach transferov v rámci KF, ESF a EFRR; 

o transferoch v rámci menej rozvinutých regiónov a rozvinutých regiónov. Taktiež informoval o 4 

princípoch nového programového obdobia: CPR – európskom všeobecnom nariadení synergií, Pláne 

obnovy, potrebe výziev na „teamingy“ a riešení systému kofinancovania. Na záver dodal, že oprávnené 

výdavky nového programového obdobia sa začnú od 1.1.2022 s možnosťou vyhlásenia výziev, ktoré 

budú spätne uznané. 

D. Ács, Únia klastrov Slovenska ocenil spoluprácu klastrov Slovenska s MH SR, SIEA, SBA pri príprave 

pilotnej výzvy pre klastre a požiadal, aby v budúcnosti boli výzvy v rámci Európskeho výskumného 

priestoru („EVP“) otvorené pre všetky organizácie, ktoré sú oprávnenými žiadateľmi EVP. Položil 

otázku, či potvrdenia o výskumnej činnosti, ktoré už boli predkladané, budú vyžadované aj do budúcna, 

resp. či bude možná výnimka pre klastre. Ďalej požiadal MŠVVaŠ SR / Výskumnú agentúru o väčšiu 

spolupatričnosť pri implementovaní projektov (uviedol príklady) a hľadanie riešenia ako umožniť ich 

rýchlejšiu implementáciu. 

D. Augustinská, predsedníčka Riadiaceho výboru dodala, že záujmom MŠVVaŠ SR je ústretovosť voči 

prijímateľom, keďže spoločným cieľom je realizácia projektu. Vysvetlila, že zdĺhavé procesy a postupy 

sú výsledkom aplikácie prijatých opatrení z auditných zistení, ako následok predchádzajúcich 

pochybení. 

Juraj Waczulík, Výskumná agentúra uviedol, že parametre uvedené v zmluve a v prílohe rozpočtu sú 

chápané ako minimálne požadované a je možnosť ich zvyšovať v rámci schváleného rozpočtu. Ďalej 

uviedol, že v problematike verejných obstarávaní (záleží od konkrétnej situácie), môže byť uplatnený 

jednoduchší spôsob obstarávania.  Ak to vyhovuje žiadateľovi a financovanie zo ŠR bude menej ako 

50%, je možná úprava zmluvy a v tom prípade je možné obstarávať nie podľa zákona o verejnom 

obstarávaní, ale podľa MP CKO č. 12 verzia 8.  

Tibor Gregor, Klub 500 sa vrátil k otázke, ktorá už odznela a týkala sa podnikových priemyselných 

výskumno-vývojových centier. Uviedol, že v prebiehajúcom programovom období nebol podporený 

jeden z hlavných cieľov podnikateľov, a to podpora výstavby, resp. dobudovania priemyselných 

a podnikových výskumno-vývojových centier, z dôvodu zrušenia výzvy. Z tohto dôvodu apeluje na 

nápravu a podporu súkromného sektora v novom programovom období.  

B. Škoda, podpredseda Riadiaceho výboru uviedol, že podpora ľudských zdrojov v rámci výskumu 

a vývoja v podnikovej časti a taktiež podpora inovatívnych činností je zakomponovaná v novom 

programovom období, preto podpora technologických centier - okrem stavebnej činnosti, t. z. 

technológia, softwér, PC, ľudské zdroje - bude možná. MH SR chce podporiť v novom programovom 

období aj etablovaných menších investorov v SR a podporovať rozvoj ich aktivít do výskumu a vývoja 

(„R&D“ zamerané na produktové / procesné inovácie a investície do technológií). 

Tibor Gregor, Klub 500 uviedol, že podpora tejto aktivity bola v prebiehajúcom programovom období 

v gescii MŠVVaŠ SR, navrhol v novom programovom období zjednotiť viaceré opatrenia (zvyšovanie 

pridanej hodnoty PVVC, ľudské zdroje a pod.) zrozumiteľne do jedného opatrenia tak, ako v 

programovom období 2014 -2020.  

D. Augustinská, predsedníčka Riadiaceho výboru dodala, že navrhované bude predmetom ďalších 

diskusií. Upozornila na záujem EK, ktorá má preferencie podporovať aktivity a ľudské zdroje než 

infraštruktúru. 



J. Wagner, Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií ozrejmil, že ide výskumno-

vývojové centrá na SAV a VŠ, výskumno-vývojové centrá v podnikateľských výskumno-vývojových 

inštitúciách (v podnikoch, ktoré sa zaoberajú VaV) a SF road map a záujmom je ich súčasné budovanie 

vo vzájomnej prepojenosti a koordinácii tak, aby sa v rámci optimalizácie nebudovali viacnásobné 

pracoviská rovnakého charakteru, ale aby bolo využitie už existujúcich VVC. Poznamenal, že okrem 

ľudských zdrojov je potrebná aj podpora prevádzky a údržby týchto zariadení. Podporil návrh p. 

Gregora, a to zjednotiť opatrenia z dôvodu zabezpečenia koordinácie pod jedno riadenie (inštitúciu) 

a nie ich rozdeľovať medzi viaceré inštitúcie tak, aby bola podporená integrácia výskumu a vývoja 

akademického a podnikateľského sektora. 

D. Augustinská, predsedníčka Riadiaceho výboru, B. Škoda, podpredseda Riadiaceho výboru vyslovili 

podporu koordinácie uvedených aktivít PVVC. 

P. Samuely, Slovenská akadémie vied položil otázku v súvislosti s prediskutovaním realokácie 

finančných prostriedkov z DSV výziev na Rade vlády pre vedu a techniku a inovácie, kde bolo navrhnutá 

možnosť zásobníka projektov, ktorý by sa v prípade nedočerpania prostriedkov využil. Zaujímal sa, či 

sa počíta s touto možnosťou. 

D. Augustinská, predsedníčka Riadiaceho výboru odpovedala, že vzhľadom na to, že výzva bola 

zrušená, nie je možné použiť zásobník projektov. Jeho použitie je možné v prípade, keď je výzva 

aktuálna, avšak nedisponuje dostatočnou alokáciou. 

D. Augustinská, predsedníčka Riadiaceho výboru zhrnula závery a predniesla uznesenie z rokovania.  
Na záver vzdala úctu dvom zosnulým členom Riadiaceho výboru a poďakovala za pozornosť, aktívnu 
diskusiu a účasť. 
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