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Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

1. Dodatok č. 2 k Štatútu Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum 

a inovácie, verzia 1.0 zo dňa 20. januára 2015 (ďalej len „Dodatok č. 2“) 

vyplýva z potreby zefektívnenia priebehu Monitorovacieho výboru pre operačný 

program Výskum a inovácie (ďalej len „výbor“). 

2. Dodatok č. 2 je uzavretý na základe čl. 11, ods. 2. a 3. a v súvislosti s čl. 10, ods. 2. 

Štatútu výboru zo dňa 20. januára 2015. 

Článok 2 

Schválené úpravy Štatútu MV OP VaI 

1. V článku 4, ods.1 sa pôvodný článok d) v znení “vymenováva a odvoláva 

podpredsedu výboru, na základe návrhu riadiaceho orgánu;“ vypustil, čím sa 

pôvodný článok e) zmenil na d), pôvodný článok f) sa zmenil na e) a pôvodný 

článok g) sa zmenil na f).    

2. V článku 5 sa pôvodný ods. 4 v znení „Výkon funkcie člena výboru je nezlučiteľný 

s funkciou externého alebo interného hodnotiteľa pre projekty operačného 

programu Výskum a inovácie v prípade, že je zamestnancom organizácie 

podávajúcej žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.“ 

upravuje nasledovne: 

„Výkon funkcie člena výboru je nezlučiteľný s funkciou externého alebo 

interného hodnotiteľa pre projekty operačného programu Výskum a inovácie 

v prípade, že 

a) je zamestnancom organizácie podávajúcej žiadosť o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku alebo je s ňou v inom obdobnom vzťahu 

alebo; 

b) je zamestnancom partnera organizácie podávajúcej žiadosť o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku alebo je s ňou v inom obdobnom vzťahu 

alebo; 

c) sa akýmkoľvek spôsobom podieľa na vypracovaní žiadosti o 

poskytnutie nenávratného finančného príspevku, vrátane príloh, alebo je za 

jej vypracovanie zodpovedný. 

3. V článku 5 sa pôvodný ods. 6 písm. c) v znení „na základe návrhov na odvolanie 

uvedených v čl. 4, ods. 1, písm. d), f) a g);.“ upravuje nasledovne: 

„na základe návrhov na odvolanie uvedených v čl. 4, ods. 1, písm. e) a f)“ 

4. V článku 5 ods. 6 sa ruší poznámka pod čiarou v znení „Pričom člen 

monitorovacieho výboru navrhnutý na odvolanie pri hlasovaní o jeho odvolaní 

nehlasuje.“ 

5. V článku 5 sa pôvodný ods. 7 v znení „Po odvolaní niektorého z členov výboru 

navrhne do 10 pracovných dní príslušná organizácia/Komora neziskových 

organizácií Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie nového člena 

v zmysle čl. 4, ods. 1, písm. d), e) a g) tohto štatútu.“ upravuje nasledovne: 

„Po odvolaní niektorého z členov výboru navrhne do 10 pracovných dní príslušná 

organizácia/Komora neziskových organizácií Rady vlády SR pre mimovládne 
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neziskové organizácie nového člena v zmysle čl. 4, ods. 1, písm. d) a f) tohto 

štatútu. Uvedený postup sa uplatňuje aj v prípadoch zániku funkcie člena výboru 

v zmysle čl. 5 ods. 5, písm. b), d) a e).“ 

6. V článku 5, ods.12 d) sa druhá odrážka v znení „- zástupca Agentúry MŠVVaŠ SR 

pre štrukturálne fondy EÚ; “ upravuje nasledovne:  

- „zástupca Výskumnej agentúry;“ 

 

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenie 

Dodatok č. 2 k Štatútu výboru nadobúda platnosť, účinnosť a záväznosť dňom 

schválenia výborom. 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 25. mája 2016 


