
 
 

  

ZÁZNAM 

z 2. rokovania Riadiaceho výboru prioritných osí 9 – 12 OP II 

 

Dátum konania:  10. marca 2022 

Forma konania:  videokonferencia 

Predmet rokovania:       2. rokovanie Riadiaceho výboru prioritných osí 9 – 12 OP II („Riadiaci výbor“) 

Predsedajúca:   Mgr. Dagmar Augustinská, predsedníčka 

Prítomní:   35 členov, 5 prizvaní 

Príloha:   prezentácia 

prezenčná listina (prehľad prihlásených na videokonferenciu) 

   Uznesenie 

 

Program rokovania: 

1. Úvod – privítanie, schvaľovanie programu 

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

3. Zhodnotenie roka 2021 

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 MŠVVaŠ SR, pani Dagmar Augustinská, ktorá privítala členov, pozorovateľov 
a prizvaných Riadiaceho výboru. Uviedla, že rokovanie bude mať informatívny charakter a bude 
zameraný na prezentáciu informácií osobitne v gescii MŠVVaŠ SR a v gescii MH SR o aktuálnom stave 
operačného programu Integrovaná infraštruktúra, časť výskum a inovácie, jeho výsledkoch za uplynulý 
rok a tiež na predstavenie aktuálneho stavu nového Programu Slovensko a Partnerskej dohody v 
programovom období 2021 – 2027. 
 
Predsedníčka Riadiaceho výboru konštatovala jeho uznášaniaschopnosť, keďže zo 61 členov 
Riadiaceho výboru bolo prítomných 31 (neskôr sa počet zvýšil na 35). Ďalej oboznámila zúčastnených 
s návrhom programu 2. rokovania Riadiaceho výboru a dala hlasovať členom o jeho schválení. Zo 
zúčastnených 31 členov (s hlasovacím právom 30) bolo za 30, proti 0, zdržalo sa 0, t. j. skonštatovala, 
že program 2. rokovania Riadiaceho výboru 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; pokrok v 
aktivitách za posledný rok piatich národných projektov prijímateľa CVTI SR a veľkého projektu 
„ACCORD“ prijímateľa STU a UK Bratislava). 
 
Pre informácie o stave implementácie OPII v gescii MH SR predsedníčka Riadiaceho výboru odovzdala 
slovo p. Zuzane Fáberovej zo sekcie podporných programov MH SR. 
 
p. Fáberová prezentovala stav kontrahovania, čerpania, počet schválených/v konaní/neschválených 
žiadostí o NFP, počet implementovaných/ukončených projektov celkovo a jednotlivo podľa prioritných 
osí, nárast/pokles alokácii na jednotlivých prioritných osiach za posledný rok ; aktuálne vyhlásené výzvy 
v jednotlivých prioritných osiach). Ďalej informovala o stave implementácie COVID – 19 opatrení SIHAZ, 
SIHAK. 
 

3. Zhodnotenie roka 2021 

 
D. Augustinská, predsedníčka Riadiaceho výboru zhodnotila a porovnala úroveň čerpania a 
kontrahovania v roku 2021 OPII časť VaI v gescii MŠVVaŠ SR; informovala o 2 výzvach vyhlásených v 
roku 2021. 
Z. Fáberová, zástupkyňa SO MH SR zhodnotila a porovnala úroveň čerpania a kontrahovania v roku 
2021 OPII časť VaI v gescii MH SR; informovala o 4 výzvach vyhlásených v roku 2021. 
 

4. Informácia o Pláne hodnotení OPII, časť VaI 

 
D. Augustinská, predsedníčka Riadiaceho výboru stručne informovala o schválení Plánu hodnotení 
OPII, verzia 5.0 Monitorovacím výborom pre OPII a dôvode potreby aktualizácie Plánu hodnotení OPII, 
verzia 6.0. Taktiež informovala o Záverečnej hodnotiacej správe hodnotenia ukončeného v roku 2021.  
 

5. Aktuálny stav prípravy nového programového obdobia 2021 – 2027  

 
D. Augustinská, predsedníčka Riadiaceho výboru oboznámila zúčastnených o najaktuálnejšej informácii 
v súvislosti s novým programovým obdobím, o Návrhu Partnerskej dohody Slovenskej republiky na 
roky 2021 – 2027 predkladateľa - Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, 
ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, s termínom ukončenia 10. 03. 2022. Taktiež 
vyzdvihla úzku a intenzívnu spoluprácu s MH SR pri príprave čo najlepších podmienok pre výskum 
a inovácie v novom programovom období, v spolupráci s národnou a európskou legislatívou 
a riadiacim orgánom MIRRI SR. V krátkosti oboznámila s časovým harmonogramom a postupom 
príprav a pripomienkovaní návrhu Partnerskej dohody s EK. 
 
Ľ. Grznárik, tajomník Riadiaceho výboru informoval o 4 podporovaných oblastiach v rámci výskumu 
a inovácií v novom programovom období 2021 - 2027 v Programe Slovensko. V niektorých opatreniach 
ide o spoluprácu rezortov MŠVVaŠ SR, MH SR, resp. MZ SR a MIRRI SR. Prezentoval hlavné ciele a 
predstavy MŠVVaŠ SR v rámci jednotlivých podporných oblastiach. Prioritnou bude podpora medzi-
sektorovej spolupráce v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a zvyšovanie výskumných a inovačných 
kapacít v podnikoch. Snahou je vyhlásiť ako prvé výzvy na dlhodobý strategický výskum, v súlade 
s RIS3SK a s dôrazom na zvýšenie počtu vedeckých pracovníkov v podnikoch resp. akademickej sféra. 
Taktiež prostredníctvom MŠVVaŠ SR sa predpokladá podpora akademickej sféry, najmä podpora 



študentov VŠ / doktorandov vo výskume; podpora návratu slovenských výskumníkov zo zahraničia. 
V rámci medzinárodnej spolupráce budú podporované slovenské subjekty akademickej 
a podnikateľskej sféry v európskych programoch. Tiež informoval o podpore na zlepšenie, dokončenie, 
optimalizáciu a rozvoj výskumnej infraštruktúry, ktorá bude veľmi limitovaná. Upozornil, že podpora 
nie je určená pre základný výskum vrátane infraštruktúry.     
 
Z. Fáberová, zástupkyňa SO MH SR prezentovala návrh typov aktivít, ktoré by boli podporované 
prostredníctvom MH SR v aktuálnom štádiu prípravy Programu Slovensko. V novom programovom 
období je MH SR sprostredkovateľským orgánom pre 2 oblasti: 1. Rozšírenie výskumných a inovačných 
kapacít a využívania pokročilých technológií zameranej na podporu orientovanú na podnikateľský 
sektor v 3 opatreniach (medzi-sektorová spolupráca v oblasti VVaI a zvyšovanie inovačných kapacít v 
podnikoch; podpora ľudských zdrojov; podpora medzinárodnej spolupráce). Navrhované aktivity 
v mnohom nadväzujú podporu realizovanú v súčasnom programovom období, avšak s nastavením 
jednoduchšieho a flexibilnejšieho modelu implementácie. Ďalej oboznámila s opatreniami v rámci 2. 
oblasti - Posilnenie rastu a konkurencieschopnosti MSP, kde bude dôraz kladený na využitie finančných 
nástrojov pri podpore investícií, ale aj na poskytovanie služieb pre MSP.  
 
 

6. Rôzne 

J. Wagner, Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií požiadal z dôvodu zrušenia výziev 
explicitne zameraných na dlhodobý strategický výskum a vývoj, resp. budovanie strategických 
výskumno-vývojových priemyselných centier, o informáciu ohľadom počtu realizovaných projektov 
základného / aplikovaného výskumu a vývoja, resp. budovania technickej infraštruktúry VaV a výšky 
čerpania.   
 
D. Augustinská, predsedníčka Riadiaceho výboru upresnila, že k zrušeniu výziev dlhodobého 
strategického výskumu došlo v 2 doménach, v ďalších 3 doménach boli žiadosti o NFP zazmluvnené, 
avšak z dôvodu neprimerane dlhého procesu hodnotenia žiadostí o NFP a pandémie, implementácia 
napreduje pomaly. Informovala, že aj v ďalšom programovom období je záujem podporovať aplikovaný 
výskum. Požiadala p. Wagnera o zaslanie špecifikovanej požiadavky emailom. 
 
M. Zajac, Komora neziskových organizácií Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie – 
reagoval na to, čo odznelo v súvislosti s ukončením MPK Partnerskej dohody a zároveň stále 
prebiehajúcou  úpravou Partnerskej dohody a zaujímal sa, či následne prebehne ďalšie MPK k aktuálne 
upravovanému návrhu Partnerskej dohody. 
 
D. Augustinská, predsedníčka Riadiaceho výboru upresnila, že v prebiehajúcom procese MPK 
uvedeného dokumentu sa jednotlivé rezorty vysporiadajú s pripomienkami zaslanými EK. Tiež uviedla, 
že pokiaľ nie je sfinalizovaný dokument Partnerská dohoda, dokument Program Slovensko je stále 
v pracovnej verzii. Z  časového hľadiska prebiehajú tieto procesy súčasne.   
 
M. Fedák, Slovenská akademická informačná agentúra opýtal sa, či sa zvažuje využitie nevyčerpaných 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov, resp. prostriedkov v novom programovom období na podporu 
ukrajinských výskumníkov a vysokoškolských učiteľov. Zaujímal sa najmä o podporu mzdových 
prostriedkov pre vysokokvalifikovaných výskumníkov a štipendií pre vysokoškolských študentov (pre 
potreby magisterského štúdia) a doktorandov. V prípade neposkytnutia vyhovujúcich podmienok zo 
strany SR budú hľadať lepšie podmienky v iných krajinách.  
 
D. Augustinská, predsedníčka Riadiaceho výboru odpovedala, že prebiehajú intenzívne diskusie na 
rezortnej, medzirezortnej i národnej úrovni. Na rezortnej úrovni ide o riešenie otázky akceptácie 
získaného vzdelania mimo územia SR. V oblasti eurofondov táto diskusia prebieha v koordinácii MIRRI 



SR a v úzkej spolupráci s Európskou komisiou. Jednotlivé rezorty za všetky operačné programy majú 
identifikovať voľné finančné zdroje, ktoré by mohli byť využité na  problematiku utečeneckej krízy. 
Uviedla, že v novom programovom období je priestor na začlenenie zahraničných výskumníkov 
a zapájanie vysokoškolských študentov v rámci jedného z opatrení tak, ako bolo prezentované v bode 
5 rokovania. Aktuálne špecifické opatrenia len pre výskumníkov z Ukrajiny vytvárané nie sú.  
 
P. Sovák,  Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít SR informoval, že Slovenská 
rektorská konferencia vyzvala MŠVVaŠ SR k urýchlenému, flexibilnému a administratívne 
nenáročnému procesu riešenia situácie na získanie dotácií na prijímanie zamestnancov z radov 
utečencov na slovenské univerzity, a to z prostriedkov európskych štrukturálnych fondov. Ako príklad 
uviedol prijímanie zamestnancov univerzít v okolitých krajinách. Tiež vyzdvihol už prebiehajúce 
legislatívne procesy v SR ohľadom prijímania utečeneckých stredoškolských  a vysokoškolských 
študentov do škôl.  
 
 

7. Záver 

 
D. Augustinská, predsedníčka Riadiaceho výboru stručne zhrnula závery a predniesla uznesenie 
z rokovania. Poďakovala za pozornosť, podnety, aktívnu diskusiu a účasť. 
 
 
 
 
Vypracovala:  
 
Mgr. Diana Petrasová             v.r. 
 
Dátum: 15. 03. 2022  
 
 
 
Schválila: 
 
Mgr. Dagmar Augustinská              v.r. 
predsedníčka riadiaceho výboru 
 
Dátum:  31. 03. 2022  
 
 
 


