Zápisnica zo 4. zasadnutia
Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie

Dátum:
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MŠVVaŠ SR“), predseda Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej aj „MV“
alebo „MV OP VaI“) v zastúpení
Rastislav Chovanec, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR (ďalej aj „MH SR“), podpredseda MV OP
VaI v zastúpení
všetci členovia a prizvaní účastníci Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie
Predsedajúci:
Vladimír Kováčik, riaditeľ KM MŠVVaŠ SR, predseda MV OP VaI v zastúpení
Účastníci rokovania:
podľa prezenčnej listiny (viď príloha č. 1)
Zapisovateľ:
Róbert Pauliček (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ďalej aj „MŠVVaŠ SR“)
Overovateľ zápisnice:
Igor Chovan, Republiková únia zamestnávateľov (ďalej aj „RÚZ“)

Program zasadnutia:
Program zasadnutia bol oficiálne zaslaný všetkým členom a prizvaným účastníkom vrátane zástupcov z Európskej
komisie (ďalej aj „EK“).
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Priebeh zasadania:
K bodu 1.

Úvod

Zasadnutie MV OP VaI otvoril predsedajúci MV p. V. Kováčik, riaditeľ KM MŠVVaŠ SR.
V. Kováčik, riaditeľ KM MŠVVaŠ SR – v úvode privítal všetkých účastníkov 4. zasadnutia MV OP VaI a uviedol, že
na začiatku rokovania bolo prítomných 49 členov MV OP VaI, pričom konštatoval, že MV OP VaI je
uznášaniaschopný (počet prítomných členov sa v predloženej zápisnici líši z dôvodu ich priebežného príchodu, resp.
odchodu).
Uznesenie: MV OP VaI vzal na vedomie uznášaniaschopnosť MV OP VaI.
Predsedajúci MV OP VaI dal hlasovať členom MV OP VaI o schválení programu 4. zasadnutia MV OP VaI.
Hlasovania o schválení programu MV OP VaI sa zúčastnilo 49 členov.
Za bolo: 49 členov
Proti bolo: 0 členov
Zdržalo sa: 0 členov
Uznesenie: MV OP VaI schválil program 4. zasadnutia MV OP VaI.
Predsedajúci MV OP VaI navrhol za overovateľa zápisnice I. Chovana (RÚZ) a následne dal hlasovať členom MV
OP VaI o schválení tohto návrhu.
Hlasovania o schválení I. Chovana (RÚZ) ako overovateľa zápisnice sa zúčastnilo 49 členov.
Za bolo: 49 členov
Proti bolo: 0 členov
Zdržalo sa: 0 členov
Uznesenie: MV OP VaI schválil za overovateľa zápisnice I. Chovana.
Predsedajúci MV OP VaI následne odovzdal slovo zástupkyni EK p. Bourdy.
S. Bourdy, vedúca oddelenia DG Regio, EK – na úvod privítala nových členov riadiaceho orgánu a celý tím
zodpovedný za implementáciu operačného programu (ďalej aj „OP“). Skonštatovala dôležitosť prípravného
stretnutia, kde bolo prediskutované omeškanie implementácie OP a čerpania zdrojov EÚ, pričom poznamenala, že
ide o kľúčový program krajiny v oblasti výskumu a inovácií a je dôležité, aby sa implementácia programu spustila čo
najskôr. Ďalej poznamenala potrebu nastavenia systému riadenia a kontroly, ktorý ešte nie je plne vyjasnený s
orgánom auditu, čo je základ fungovania OP. Zároveň podotkla na výrazné omeškanie plnenia niektorých ex ante
kondicionalít, čo je taktiež prekážka spustenia implementácie OP. Poznamenala, že vzhľadom na to, že OP bol
schválený 28. októbra 2014 ako jeden z 11-tich top programov z celkového počtu 200, ktoré boli schválené v danom
termíne, je teraz v takomto omeškaní so spustením implementácie. Následne vyjadrila vďačnosť spolupracujúcim
zložkám, ktoré súhlasili s nastavením monitorovania OP už od začiatku a nečakali až na koniec programového
obdobia. Na záver poďakovala zástupcom RO za organizáciu zasadnutia a podotkla, že je veľmi dôležité, aby v
budúcnosti boli všetky prerokúvané dokumenty doručené členom MV najneskôr 10 pracovných dní pred zasadnutím.
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Predsedajúci MV OP VaI poďakoval zástupkyni EK p. Bourdy za úvodné slovo a informoval členov MV o výsledkoch
dvoch rozhodovaní písomnou procedúrou per rollam, ktoré sa uskutočnili od posledného zasadnutia MV
(02.10.2015). Skonštatoval schválenie všetkých predložených dokumentov v rámci týchto dvoch rozhodovaní, pričom
ide o nasledovné dokumenty:
 Aplikácia článku 70 nariadenia 1303/2013 na projekty OP VaI
 Hodnotiace kritériá pre fázované projekty MŠVVaŠ SR
 Dodatok č. 1 Štatútu MV OP VaI
 Dodatok č. 1 Rokovacieho poriadku MV OP VaI
 Horizontálna podpora účasti SR v Európskom výskumnom priestore
 Informačný systém výskumu a vývoja / prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií
 Mobilizácia transferu poznatkov a technológií z výskumných inštitúcií do praxe
 Horizontálna IKT podpora a centrálna infraštruktúra pre inštitúcie výskumu a vývoja
 Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
 Národné výskumné centrum pre efektívne využívanie a ochranu vodných zdrojov a prevenciu pred účinkami
klimatických zmien
Uznesenie: MV OP VaI vzal na vedomie informácie o rozhodovaní procedúrou per rollam.
Predsedajúci MV OP VaI na záver prvého bodu programu ozrejmil hlasovací systém MV a požiadal členov MV, aby
sa pri diskusii najprv predstavili, a následne predniesli svoj návrh.
K bodu 2.

Zmena štatútu a rokovacieho poriadku MV OP VaI – na schválenie

Predsedajúci MV OP VaI odovzdal slovo tajomníkovi MV a generálnemu riaditeľovi sekcie štrukturálnych fondov EÚ
(ďalej aj „GR SŠFEÚ“) MŠVVaŠ SR p. Gmiterkovi, ktorý odprezentoval návrh Dodatku č. 2 Štatútu MV OP VaI.
Predsedajúci MV OP VaI poďakoval p. Gmiterkovi za prezentáciu a otvoril diskusiu.
I. Chovan, Republiková únia zamestnávateľov – uviedol, že pozitívne vníma riešenie obmedzujúceho kritéria
členov MV byť odbornými hodnotiteľmi žiadostí o NFP a požiadal RO, aby po schválení štatútu MV OP VaI v takomto
predloženom znení následne upravil aj otvorenú výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP OP VaI.
D. Lešinský, CEPTA, koordinátor Agro-eko fóra – uviedol, že súhlasí s filozofiou čl. 5, bod 4., ale navrhol úpravu
textu v zmysle, aby člen MV nemohol byť hodnotiteľom žiadostí o NFP iba v tých výzvach, v ktorých sa nachádzajú
žiadosti o NFP, pri ktorých by platila niektorá zo skutočností podľa písm. a) – c) tohto bodu. Následne vyjadril názor,
že SR nie je tak veľká krajina, aby si mohla dovoliť vylúčiť expertov z organizácií, ktoré sa podieľajú na týchto
projektoch.
J. Gmiterko, GR SŠFEÚ MŠVVaŠ SR – reagoval, že toto obmedzenie sa v tomto prípade netýka všetkých expertov,
ale iba členov MV.
D. Lešinský, CEPTA, koordinátor Agro-eko fóra – uviedol, že aj napriek tomu, že sa jedná iba o členov MV.
J. Gmiterko, GR SŠFEÚ MŠVVaŠ SR – reagoval, že by mohol nastať konflikt záujmov v prípade, že by člen MV,
ktorý by bol zároveň aj hodnotiteľom, hlasoval o návrhoch hodnotiacich a výberových kritérií. Následne navrhol
zmenu, pri ktorom by sa člen MV, ktorý by bol zároveň aj hodnotiteľom, zdržal hlasovania o návrhoch hodnotiacich
a výberových kritérií.
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D. Lešinský, CEPTA, koordinátor Agro-eko fóra – uviedol, že neuprednostňuje konkrétne riešenie, ale snaží sa
odstrániť fakt, že sú všetci členovia MV „en bloc“ vylúčení ako odborní hodnotitelia už v prípade, ak by mali
akúkoľvek náležitosť k organizácii, ktorá by kedykoľvek podala žiadosť o NFP v rámci OP VaI.
J. Gmiterko, GR SŠFEÚ MŠVVaŠ SR – zopakoval návrh, pri ktorom by sa člen MV, ktorý by bol zároveň aj
hodnotiteľom, zdržal hlasovania o návrhoch hodnotiacich a výberových kritérií.
M. Mojžiš, Priatelia zeme – CEPA – nesúhlasil s predneseným návrhom, vzhľadom na fakt, že v danom článku sa
hovorí o hodnotiteľoch projektov a nie schvaľovaní hodnotiacich a výberových kritérií na úrovni OP. Následne
poznamenal, že p. Lešinský reagoval na možnosť člena MV stať sa hodnotiteľom.
J. Gmiterko, GR SŠFEÚ MŠVVaŠ SR – vysvetlil, že návrh je postavený tak, aby osoba mohla byť hodnotiteľom, ale
v tom prípade by nemala byť členom MV, a nie tak, aby člen MV nemohol byť hodnotiteľom.
M. Mojžiš, Priatelia zeme – CEPA – reagoval, že v tom prípade by mal byť navrhovaný bod preformulovaný,
pretože ho chápe inak.
J. Gmiterko, GR SŠFEÚ MŠVVaŠ SR – navrhol, aby p. Mojžiš podal preformulovaný návrh tohto bodu a v prípade
súhlasu členov MV by hlasovalo o zmene Štatútu MV OP VaI s touto pripomienkou.
T. Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500 – pre ujasnenie pripomienky požiadal o zopakovanie návrhu na zmenu čl. 5
bod 4.
D. Lešinský, CEPTA, koordinátor Agro-eko fóra – zopakoval a vysvetlil návrh, aby člen MV mohol byť
hodnotiteľom žiadostí o NFP v tých výzvach, v ktorých sa nachádzajú žiadosti o NFP, pri ktorých by platila niektorá
zo skutočností podľa písm. a) – c) tohto bodu.
V. Kováčik, riaditeľ KM MŠVVaŠ SR – uviedol, že pokiaľ člen MV nebude môcť byť hodnotiteľom, tak to vylučuje
možný konflikt záujmov.
R. Karlubík, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR – vyjadril súhlas so znením návrhu na zmenu
Štatútu MV OP VaI v podobe, v akej bol predložený z dôvodu, aby sa v praxi zamedzilo vzniku konfliktu záujmov pri
náhodnom prideľovaní žiadostí o NFP hodnotiteľom.
S. Bourdy, vedúca oddelenia DG Regio, EK – uviedla, že tento dokument je dôležitým základom efektívneho
fungovania MV. Ďalej uviedla, že z pohľadu EK principiálne nenastáva konflikt záujmov, pokiaľ by bol člen MV
zároveň aj hodnotiteľom, ale zároveň dodala, že toto pravidlo sa líši v závislosti od hodnotených projektov vzhľadom
na to, že veľa prijímateľov a potenciálnych žiadateľov sú inštitúcie zo súkromného sektora.
Predsedajúci MV OP VaI dal hlasovať členom MV OP VaI o schválení návrhu Dodatku č. 2 Štatútu MV OP VaI
v podobe, v akej bol predložený.
Hlasovania o schválení návrhu Dodatku č. 2 Štatútu MV OP VaI sa zúčastnilo 54 členov.
Za bolo: 49 členov
Proti bolo: 0 členov
Zdržalo sa: 5 členovia
Uznesenie: MV OP VaI schválil Dodatok č. 2 Štatútu MV OP VaI.
Predsedajúci MV OP VaI odovzdal slovo tajomníkovi MV p. Gmiterkovi, ktorý odprezentoval návrh Dodatku č. 2
Rokovacieho poriadku MV OP VaI.
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Predsedajúci MV OP VaI poďakoval p. Gmiterkovi za prezentáciu a otvoril diskusiu, do ktorej sa prítomní nezapojili.
Predsedajúci MV OP VaI dal hlasovať členom MV OP VaI o schválení návrhu Dodatku č. 2 Rokovacieho poriadku
MV OP VaI.
Hlasovania o schválení návrhu Dodatku č. 2 Rokovacieho poriadku MV OP VaI sa zúčastnilo 54 členov.
Za bolo: 54 členov
Proti bolo: 0 členov
Zdržalo sa: 0 členovia
Uznesenie: MV OP VaI schválil Dodatok č. 2 Rokovacieho poriadku MV OP VaI.
K bodu 3.

Hodnotiace a výberové kritériá pre projekty výskumu a vývoja – na schválenie

Predsedajúci MV OP VaI odovzdal slovo tajomníkovi MV p. Gmiterkovi, ktorý odprezentoval návrh Hodnotiacich
a výberových kritérií pre projekty výskumu a vývoja.
Predsedajúci MV OP VaI poďakoval p. Gmiterkovi za prezentáciu a otvoril diskusiu.
J. Turčany, Združenie miest a obcí Slovenska – na úvod sa ospravedlnil, že svoje pripomienky zaslali až v deň
konania zasadnutia MV, pričom sa opýtal, či boli jeho pripomienky zahrnuté do pripomienkového konania a vyjadril
žiadosť, aby boli takéto dokumenty schvaľované formou písomnej procedúry per rollam. Následne poznamenal, aby
sa do dokumentu doplnili aj kritériá, ktoré by napĺňali základné ciele EŠIF politiky ako napr. vytvorenie pracovných
miest alebo dopad na územie. Ďalej poznamenal, že by sa mal v čase podávania žiadostí klásť dôraz viac na obsah
ako na formu. Opýtal sa, kto bude mať na starosti posudzovanie vylučovacieho kritéria 1.4 (str. 8) a kto bude
definovať potreby Slovenska a kde budú popísané, aby si ich vedel predstaviť, pričom si myslí, že tieto kritériá by
mali byť bodovacie a nie vylučovacie, rovnako ako aj bod 1.3 (str. 8, 25 a 64). Na záver skonštatoval, že tieto
pripomienky podali aj písomne a sú ochotní o nich ďalej diskutovať.
V. Kováčik, riaditeľ KM MŠVVaŠ SR – poďakoval za pripomienky a skonštatoval, že vzhľadom na neskoré zaslanie
týchto pripomienok nebolo možné ich vyhodnotenie, pričom ale prisľúbil, že sa nimi budú zaoberať.
D. Lešinský, CEPTA, koordinátor Agro-eko fóra – uviedol, že podľa jeho názoru sú predložené kritériá subjektívne
a opýtal sa, akým spôsobom sa bude hodnotiť napr. kritérium 1.4 (str. 8) či „áno - Projekt reflektuje aktuálny stav
potrieb Slovenska v danej oblasti a vychádza priamo z týchto potrieb“ alebo „nie - Projekt nie je v súlade s
aktuálnymi potrebami vychádzajúcimi z už realizovaných predchádzajúcich aktivít na úrovni štátnej vednej a
technickej politiky“ a kto a ako bude vyhodnocovať. Zároveň sa v rovnakom zmysle opýtal aj na kritériá 1.5, 1.6 a 1.8.
V. Kováčik, riaditeľ KM MŠVVaŠ SR – vysvetlil, že stĺpec „Spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria“ slúži ako
vysvetlivka a nie je samotné vylučovacie kritérium, ale iba spôsob aplikácie a inštrukcia.
D. Lešinský, CEPTA, koordinátor Agro-eko fóra – zopakoval otázku, na základe čoho sa bude hodnotiť, či projekt
spĺňa alebo nespĺňa dané kritérium.
V. Kováčik, riaditeľ KM MŠVVaŠ SR – uviedol, že na základe Hodnotiacich a výberových kritérií bude vypracovaná
komplexná príručka pre hodnotiteľa, v ktorej budú jasne zadefinované a rozpísané podmienky, podľa ktorých bude
hodnotiteľ postupovať pri vyhodnocovaní každého kritéria.
P. Šajgalík, Predseda Rady predsedov pre priority výskumu a vývoja – reagoval na pripomienku p. Lešinského
a skonštatoval, že kritériá sú jednoznačné a jasne definované.
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P. Holík, sekretariát Splnomocnenca vlády SR pre výskum a inovácie – opýtal sa, či už je databáza
zahraničných expertov a či budú vyberaní náhodným spôsobom ako slovenskí hodnotitelia.
V. Kováčik, riaditeľ KM MŠVVaŠ SR – odpovedal, že databáza sa kreuje a zahraniční hodnotitelia budú rovnako
vyberaní náhodným spôsobom.
I. Chovan, Republiková únia zamestnávateľov – podotkol, že v rámci dvojfázového hodnotenia s využitím
zahraničných expertov bola pôvodne v rámci prvej fázy dikcia, že v tejto fáze budú využití „aj zahraniční experti“
a v predloženom návrhu sa už dikcia „aj“ nenachádza, čiže už budú využití iba zahraniční experti a navrhuje, aby sa
ponechalo pôvodné znenie, t.j. bude možné sa rozhodnúť, aký bude postup pri výbere hodnotiteľov.
S. Sipko, MŠVVaŠ SR – reagoval na pripomienku p. Chovana a spresnil spôsob využitia zahraničných expertov,
pričom uviedol, že títo experti nebudú projektové zámery bodovať, vylučovať ani predschvaľovať, ale budú sa
vyjadrovať iba k samotnej obsahovej podstate výskumu a výstupom ich činnosti bude posudok, v rámci ktorého budú
odporúčania, ktoré by mal žiadateľ následne zapracovať do plnohodnotnej žiadosti o NFP. Na záver dodal, že do
hodnotiacich a výberových kritérií pre projekty výskumu a vývoja bude doplnená veta „Presný rozsah a spôsob
zapojenia zahraničných expertov bude špecifikovaný v konkrétnej výzve na predkladanie projektov“ pričom budú
členom MV zaslané varianty, ktoré môžu nastať.
R. Karlubík, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR – opýtal sa, či využitím iba zahraničných
expertov nebudú diskriminovaní slovenskí experti, či bude posudok zahraničného experta povinný a či bude tento
posudok prioritný, pričom bude ovplyvňovať slovenských hodnotiteľov. Na záver podotkol, že využitie zahraničných
expertov nemalo v niektorých prípadoch v minulosti požadovaný výsledok.
E. Majková, národný delegát SR pre Európsku výskumnú radu – uviedla, že využitie zahraničných expertov na
jednej strane zvyšuje nezávislosť, vzhľadom na fakt, že na Slovensku je často veľmi malá a prepojená výskumná
komunita a na druhej strane zvyšuje kvalitu samotných projektov. Na záver sa vyjadrila, že zlepšenie projektu na
základe inputu zahraničného experta považuje za významný benefit.
V. Kováčik, riaditeľ KM MŠVVaŠ SR – doplnil, že posudok zahraničného experta nie je hodnotenie v zmysle
hodnotenia žiadosti o NFP podľa Systému riadenia EŠIF, ale jedná sa „oponentský posudok“, na základe ktorého
môže žiadateľ svoju finálnu žiadosť o NFP ešte vylepšiť.
S. Sipko, MŠVVaŠ SR – spresnil, že sa jedná iba o špecifikáciu využitia zahraničných expertov, čo je uvedené v OP
VaI.
R. Karlubík, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR – súhlasil s p. Majkovou, ale vyjadril sa, aby
z hľadiska nediskriminácie neboli využití len zahraniční experti.
I. Chovan, Republiková únia zamestnávateľov – podotkol, že v rámci druhej fázy absentuje špecifikácia ohľadom
využitia slovenských odborných hodnotiteľov.
S. Sipko, MŠVVaŠ SR – doplnil, že v rámci druhej fázy budú využívaní len slovenskí hodnotitelia a súhlasil
s doplnením tejto špecifikácie do dokumentu. Zároveň uviedol zmysel dikcie „aj zahraniční experti“ v rámci prvej fázy
pôvodného dokumentu, kde má zapojený slovenský hodnotiteľ funkciu iba sprostredkovateľa/spravodajcu a nemá
rovnakú úlohu ako zahraničný expert, ale iba sumarizuje a sprostredkúva informácie z posudkov, pričom
predkladaný dokument, aj s vynechaním dikcie „aj“, nemení tento formát.
D. Ács, Únia klastrov Slovenska – na úvod uviedol, že podporuje využívanie zahraničných expertov na národnej
úrovni. Následne vyzval členov MV, ktorí majú kontakty alebo spolupracujú so zahraničnými inštitúciami, aby ich
informovali o možnosti zaradenia ich expertov do databázy zahraničných expertov.
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P. Šajgalík, Predseda Rady predsedov pre priority výskumu a vývoja – podporil názor p. Ácsa.
D. Lešinský, CEPTA, koordinátor Agro-eko fóra – opýtal sa, či bude podrobná príručka pre hodnotiteľov
predmetom schvaľovania na MV.
V. Kováčik, riaditeľ KM MŠVVaŠ SR – odpovedal, že príručka bude vydávaná riadiacim orgánom, bude vychádzať
zo schválených hodnotiacich a výberových kritérií a nebude predmetom schvaľovania na MV.
M. Mojžiš, Priatelia zeme – CEPA – opýtal sa, čo je myslené pod pojmom „účelnosť“ a prečo bola plošne doplnená
do dokumentu.
J. Gmiterko, GR SŠFEÚ MŠVVaŠ SR – reagoval, že pojem „účelnosť“ je zadefinovaný v Zákone o príspevku
poskytovanom z EŠIF a v Systéme riadenia EŠIF. Následne zjednodušene vysvetlil daný pojem.
S. Bourdy, vedúca oddelenia DG Regio, EK – uviedla, že schválenie metodológie a kritérií, ktoré sa budú využívať
pri hodnotení žiadostí o NFP je veľmi dôležitá úloha MV. Následne dodala, že podporuje zapojenie zahraničných
expertov vzhľadom na to, že to prinesie iba pozitívny efekt, pretože v prvej fáze pomôžu vylepšiť projekt, ktorý bude
až následne v druhej fáze hodnotený odbornými hodnotiteľmi. Na záver uviedla, že pri dokumentoch takéhoto
významu je dôležité, aby boli všetky pripomienky členov MV vyhodnotené a zaslané spolu s konsolidovanou verziou
dokumentu v dostatočnom časovom predstihu.
Predsedajúci MV OP VaI poďakoval za prednesené pripomienky a dal hlasovať členom MV OP VaI o schválení
návrhu Hodnotiacich a výberových kritérií pre projekty výskumu a vývoja so zohľadnením vznesených pripomienok,
ktoré sa týkali bližšej špecifikácie využitia zahraničných expertov a pojmu „výskumno-vývojový projekt“.
Hlasovania o schválení návrhu Hodnotiacich a výberových kritérií pre projekty výskumu a vývoja so zohľadnením
pripomienok sa zúčastnilo 54 členov.
Za bolo: 47 členov
Proti bolo: 1 členov
Zdržalo sa: 6 členovia
Uznesenie: MV OP VaI schválil Hodnotiace a výberové kritériá pre projekty výskumu a vývoja s pripomienkami.
K bodu 4.

Výročná správa o vykonávaní OP VaI za roky 2014 a 2015 – na schválenie

Predsedajúci MV OP VaI uviedol, že zasadnutie pristupuje k rokovaniu o návrhu Výročnej správy o vykonávaní OP
VaI za roky 2014 a 2015 (ďalej aj „Výročná správa“) a odovzdal slovo tajomníkovi MV p. Gmiterkovi, ktorý
odprezentoval tento návrh.
Predsedajúci MV OP VaI poďakoval p. Gmiterkovi za prezentáciu a otvoril diskusiu.
P. Ťapák, Úrad Košického samosprávneho kraja – vyjadril sa, že mu v dokumente chýba jasnejšie manažérske
zhrnutie, a vzhľadom na to nie je možné vyhodnotiť v akej fáze sa operačný program nachádza.
J. Gmiterko, GR SŠFEÚ MŠVVaŠ SR – reagoval, že Výročná správa bola vypracovávaná na základe vzoru
a metodického usmernenia CKO.
G. Izáková, Centrálny koordinačný orgán, Úrad vlády SR – reagovala, že v rámci metodického pokynu
k vypracovaniu Výročnej správy by malo byť vypracované aj kvalitatívne zhodnotenie cieľov, ale vzhľadom na to, že
je OP na začiatku implementácie, toto hodnotenie v správe absentuje.
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H. Psotová, Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja – uviedla, že súhlasí s pripomienkou p. Ťapáka a dodala, že
každá správa musí mať jasnú výpovednú hodnotu, uviesť aký je stav a ako sa bude ďalej vyvíjať, aby sa k tejto
správe mohli členovia MV vyjadriť.
S. Bourdy, vedúca oddelenia DG Regio, EK – reagovala na diskusiu a uviedla, že aj napriek tomu, že sa vo
Výročnej správy nachádza veľa núl, nemôžeme iba skonštatovať, že meškáme s implementáciou, ale je potrebné
uviesť aj to, že do OP boli zavedené silné systémy monitorovania, a že sa neustále pracuje na tom, aby sa dohnalo
toto omeškanie.
M. Břízová, zástupkyňa vedúcej oddelenia DG Regio, EK – vyjadrila sa k Výročnej správe z pohľadu EK
a skonštatovala, že považuje nastavenie maximálneho počtu znakov v systéme SFC za pozitívny prvok, pretože
Výročná správa má byť jasná, stručná a výstižná, aby sa z nej dalo jednoducho zistiť, čo sa už zrealizovalo a čo je
ešte potrebné zrealizovať.
Predsedajúci MV OP VaI poďakoval za prednesené pripomienky a dal hlasovať členom MV OP VaI o schválení
návrhu Výročnej správy o vykonávaní OP VaI za roky 2014 a 2015 so zohľadnením vznesenej pripomienky EK, ktorá
sa týkala doplnenia hodnôt špecifických ukazovateľov výsledkov programu.
Hlasovania o schválení návrhu Výročnej správy o vykonávaní OP VaI za roky 2014 a 2015 so zohľadnením
pripomienky sa zúčastnilo 53 členov.
Za bolo: 50 členov
Proti bolo: 0 členov
Zdržalo sa: 3 členovia
Uznesenie: MV OP VaI schválil Výročnú správu o vykonávaní OP VaI za roky 2014 a 2015 s pripomienkou.
K bodu 5.

Plán hodnotení OP VaI – na schválenie

Predsedajúci MV OP VaI odovzdal slovo tajomníkovi MV p. Gmiterkovi, ktorý odprezentoval návrh Plánu hodnotení
OP VaI.
Predsedajúci MV OP VaI poďakoval p. Gmiterkovi za prezentáciu a otvoril diskusiu.
C. Košťál, riaditeľ Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť – opýtal sa, či je stanovený pomer medzi
internými a externými hodnoteniami vzhľadom na výšku plánovaného rozpočtu vo výške 900 000 € na 18 hodnotení
a či sa počíta v rámci interných hodnotení s kapacitami novo vytvárajúcich sa analytických odborov v rámci programu
„Hodnota za peniaze“, ktoré presadzuje Ministerstvo financií SR. Následne citoval vetu z časti 2.6.2 (str. 30): „Avšak
rôzne preferencie a záujmy potenciálnych adresátov, a teda i rôzne ciele súvisiace so šírením výsledkov hodnotení
pre tak rôznorodú skupinu môžu definovať prístup, ktorý RO a SO zaujmú pri zverejňovaní výsledkov hodnotení a
môžu ovplyvniť nielen načasovanie, formát či typ sprostredkovaných informácií, ale tiež výber primeraného
komunikačného prostriedku.“ a požiadal o jej vysvetlenie.
A. Uhrínová, MŠVVaŠ SR – odpovedala, že v rámci kapitoly č. 3 je zoznam plánovaných hodnotení, v ktorom je
identifikované, ktoré hodnotenia budú realizované interne a ktoré externe, z čoho je možné vyvodiť aj pomer medzi
nimi, pričom sú v tomto zozname zahrnuté aj hodnotenia, ktoré budú realizované v rámci plánovaných NP a ktoré nie
sú započítané do alokácie. Následne vysvetlila, že citácia hovorí o tom, že vo vzťahu ku konkrétnym hodnoteniam
budú využité rôzne dostupné nástroje komunikácie. Na záver uviedla, že v rámci interných hodnotení budú
využívané aj kapacity súvisiace s iniciatívou „Hodnoty za peniaze“.
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Predsedajúci MV OP VaI dal hlasovať členom MV OP VaI o schválení návrhu Plánu hodnotení OP VaI.
Hlasovania o schválení návrhu Plánu hodnotení OP VaI sa zúčastnilo 52 členov.
Za bolo: 52 členov
Proti bolo: 0 členov
Zdržalo sa: 0 členovia
Uznesenie: MV OP VaI schválil Plánu hodnotení OP VaI.
K bodu 6.

Financovanie operácií mimo programového územia v rámci operačného programu Výskum
a inovácie – na schválenie

Predsedajúci MV OP VaI odovzdal slovo p. Sipkovi, ktorý odprezentoval návrh Financovania operácií mimo
programového územia v rámci OP VaI.
Predsedajúci MV OP VaI poďakoval p. Sipkovi za prezentáciu a otvoril diskusiu, do ktorej sa prítomní nezapojili.
Predsedajúci MV OP VaI dal hlasovať členom MV OP VaI o schválení návrhu Financovania operácií mimo
programového územia v rámci OP VaI.
Hlasovania o schválení návrhu Financovania operácií mimo programového územia v rámci OP VaI sa zúčastnilo 51
členov.
Za bolo: 51 členov
Proti bolo: 0 členov
Zdržalo sa: 0 členovia
Uznesenie: MV OP VaI schválil Financovanie operácií mimo programového územia v rámci OP VaI.
K bodu 7.

Informácia o aktuálnom stave implementácie OP VaI

Predsedajúci MV OP VaI odovzdal slovo tajomníkovi MV p. Gmiterkovi, ktorý odprezentoval informácie o aktuálnom
stave implementácie OP VaI. Následne p. Gmiterko odovzdal slovo p. Zubriczkej, ktorá odprezentovala informácie
o aktuálnom stave finančnej implementácie OP VaI.
Predsedajúci MV OP VaI poďakoval p. Zubriczkej a p. Gmiterkovi za prezentácie a otvoril diskusiu.
P. Ťapák, Úrad Košického samosprávneho kraja – opýtal sa, aké výzvy plánuje vyhlásiť MH SR a na dôvody
zrušenia dvoch vyhlásených výziev MH SR a MŠVVaŠ SR.
J. Gmiterko, GR SŠFEÚ MŠVVaŠ SR – reagoval na dôvody zrušenia výzvy MŠVVaŠ SR a uviedol, že dôvodom bol
identifikovaný nesúlad výberových kritérií s cieľmi výzvy.
M. Húska, MH SR – reagoval na dôvody zrušenia výzvy MH SR a uviedol, že dôvodom boli nesprávne zverejnené
hodnotiace a výberové kritériá vo výzve, ktoré sa nezhodovali s hodnotiacimi a výberovými kritériami schválenými
MV, pričom rozdiel spočíval v hranici minimálneho počtu bodov potrebnom v rámci odborného hodnotenia. Ďalej
uviedol, že na základe stretnutia s EK vydajú v priebehu mesiaca harmonogram výziev MH SR vo vzťahu
k nábehovej krivke čerpania a k splneniu pravidla n+3 napĺňania výkonnostného rámca v roku 2018.
R. Redhammer, Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít SR – opýtal sa na termín dezignácie
OP VaI v súvislosti s fázovaním UVP.
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V. Kováčik, riaditeľ KM MŠVVaŠ SR – odpovedal, že prebieha komunikácia s orgánom auditu a audítorskou
spoločnosťou, ktorá dezignáciu vykonáva a v priebehu niekoľkých dní sa očakáva schválenie predbežnej správy,
ktorá bude predchádzať samotnej dezignácii.
T. Kuderavá, Ministerstvo financií SR (orgán auditu) – uviedla, že predbežná správa je v pripomienkovom konaní
a bude schválená v priebehu niekoľkých dní.
I. Chovan, Republiková únia zamestnávateľov – opýtal sa, či RO nezvažuje v rámci opätovne vyhlásenej výzvy na
podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier akceptovať niektoré náležitosti, ktoré žiadatelia predložili
v rámci zrušenej pôvodnej výzvy.
J. Gmiterko, GR SŠFEÚ MŠVVaŠ SR – odpovedal, že to bude závisieť od charakteru daného dokumentu
a prebehne analýza, na základe ktorej bude stanovené, ktoré náležitosti bude možné predložiť opätovne.
Uznesenie: MV OP VaI vzal na vedomie informácie o stave implementácie OP VaI.
K bodu 8.

Informácia o stave plnenia ex ante kondicionalít

Predsedajúci MV OP VaI odovzdal slovo p. Izákovej, ktorá odprezentovala informácie o stave plnenia všeobecných
ex ante kondicionalít. Predsedajúci MV OP VaI poďakoval p. Izákovej za prezentáciu a odovzdal slovo p. Uhrínovej,
ktorá odprezentovala informácie o stave plnenia tematických ex ante kondicionalít za MŠVVaŠ SR. Následne p.
Uhrínová odovzdala slovo p. Kučerovej, ktorá odprezentovala informácie o stave plnenia tematických ex ante
kondicionalít za MH SR.
Predsedajúci MV OP VaI poďakoval p. Uhrínovej a p. Kučerovej za prezentácie a otvoril diskusiu.
S. Bourdy, vedúca oddelenia DG Regio, EK – poďakovala za prezentácie a poznamenala, že splnenie ex ante
kondicionalít má výrazné omeškanie a je veľmi dôležité, aby boli splnené čo najskôr vzhľadom na to, že RIS3 SK
mala byť schválená už v novembri 2013 a Akčný plán v decembri 2014, pričom teraz je máj 2016 a stále prebiehajú
diskusie o tomto dokumente. Ďalej dodala, že schválenie Akčného plánu je veľmi dôležité, aby mohla byť spustená
implementácia OP a požiadala zodpovedné orgány, aby zaslali EK tento dokument čo najskôr. Zároveň dodala, že
v rámci ex ante kondicionality 3.1 je rovnako potrebné prijať Zákon o podpore MSP čo najskôr. Následne uviedla, že
EK pošle v priebehu 22. kalendárneho týždňa svoje pripomienky k metodológii aplikácie testu MSP, ktorý bol
schválený na národnej úrovni. Na záver vyslovila žiadosť, aby boli dodržané všetky stanovené termíny, pretože EK
bude dôsledne monitorovať ich dodržiavanie.
Predsedajúci MV OP VaI poďakoval za prednesené pripomienky.
Uznesenie: MV OP VaI vzal na vedomie informácie o stave plnenia ex ante kondicionalít.
K bodu 9.

Informácia o realizovaní finančných nástrojov OP VaI

Predsedajúci MV OP VaI odovzdal slovo p. Janigovi, ktorý odprezentoval Informácie o realizovaní finančných
nástrojov OP VaI.
Predsedajúci MV OP VaI poďakoval p. Janigovi za prezentáciu a otvoril diskusiu, do ktorej sa prítomní nezapojili.
Uznesenie: MV OP VaI vzal na vedomie informácie o realizovaní finančných nástrojov OP VaI.
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K bodu 10.

Informácia o príprave veľkého projektu

Predsedajúci MV OP VaI odovzdal slovo p. Redhammerovi, ktorý odprezentoval informácie o stave príprav veľkého
projektu Univerzity Komenského (UK) a Slovenskej Technickej Univerzity (STU).
Predsedajúci MV OP VaI poďakoval p. Redhammerovi za prezentáciu a otvoril diskusiu.
T. Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500 – na úvod poznamenal, že ho prekvapilo predloženie tejto informácie
priamo na zasadnutí MV v stave, v akom je prezentovaný projekt. Ďalej dodal, že diskusiu o takomto projekte
očakával v zmysle RIS3 SK na úrovni Výskumnej agentúry a Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie. Vyslovil
poznámku, že je potrebné vypracovať národnú cestovnú mapu výskumných infraštruktúr SR (Roadmap), aby mali
potenciálni prijímatelia prehľad a podrobnejšie informácie o výskumných infraštruktúrach a vedeckých parkoch
vybudovaných v rámci programového obdobia 2007 – 2013. Následne poznamenal, že pri projekte očakával
intenzívnejšiu komunikáciu s potenciálnymi prijímateľmi vzhľadom na to, že v rámci OP VaI majú byť podporené iba
aktivity, ktoré majú potenciál, aby boli komercionalizované v praxi. Uviedol, že ho prekvapil, v rámci rozpočtu
projektu, nízky podiel výskumnej činnosť na úrovni 8 %. Na záver uviedol, že táto diskusia mala začať na nižšej
úrovni ako na úrovni MV.
V. Kováčik, riaditeľ KM MŠVVaŠ SR – reagoval, že projekt bol negociovaný od začiatku už v rámci negociácie OP
a v rámci jeho prezentácie na zasadnutí MV sa nejedná o novú informáciu.
T. Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500 – dodal, že v rámci prípravy projektu mala prebiehať intenzívnejšia diskusia
so zástupcami priemyselnej praxe z dôvodu bližšej špecifikácie potrieb priemyslu a aplikačnej praxe v oblasti vedy a
výskumu.
R. Redhammer, Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít SR – uviedol, že projekt bol súčasťou
OP. Následne vysvetlil a popísal potrebu projektu z hľadiska výskumu a prípravy ľudí pre prax.
V. Kováčik, riaditeľ KM MŠVVaŠ SR – reagoval, že bude zorganizované stretnutie zástupcov oboch univerzít
a zástupcov priemyselnej praxe, kde bude možné diskutovať o cieľoch a nastaveniach projektu.
T. Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500 – súhlasil, že je potrebné zlepšiť podmienky vzdelávania na Slovensku, ale
že je zároveň potrebné investovať aj do aktivít, ktoré prinesú najväčší prospech z pohľadu praxe.
M. Břízová, zástupkyňa vedúcej oddelenia DG Regio, EK – uviedla, že vzhľadom na to, že sa jedná o prvý veľký
projekt v rámci Slovenska v tejto oblasti, je dôležité, aby bol pripravený kvalitne a berie veľmi pozitívne fakt, že na
projekte spolupracuje JASPERS, ktorý má skúsenosti s takýmto typom projektov z iných krajín.
Uznesenie: MV OP VaI vzal na vedomie informácie o príprave veľkého projektu.
K bodu 11.

Rôzne

Predsedajúci MV OP VaI otvoril diskusiu, do ktorej sa prítomní nezapojili. Predsedajúci MV OP VaI následne
požiadal o záverečné slovo zástupkyňu EK p. Bourdy.
S. Bourdy, vedúca oddelenia DG Regio, EK – skonštatovala, že je tento rok ešte veľa vecí, ktoré je potrebné
urobiť a dokončiť a apelovala na všetkých členov výboru, aby urobili maximum na podporu implementácie OP v čo
najkratšom čase. Uviedla, že budú podrobne sledovať riešenie problémov RIS3 SK, ako aj plnenie ex ante
kondicionalít a proces dezignácie. Následne popriala, aby sa podarili zrealizovať všetky plánované úlohy. Na záver
uviedla, že predsedníctvo v Rade Európskej únie je veľká príležitosť predstaviť svoje plány, pričom tento OP je
kľúčový z pohľadu pozitívnych zmien v krajine.
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Predsedajúci MV OP VaI poďakoval za záverečné slovo zástupkyni EK p. Bourdy a pristúpil k poslednému bodu
programu.
K bodu 12.

Zhrnutie stretnutia a závery

Predsedajúci MV OP VaI odovzdal slovo tajomníkovi MV p. Gmiterkovi, ktorý v krátkosti zhrnul závery z rokovania
MV OP VaI.
Predsedajúci MV OP VaI na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť.

V Bratislave dňa 01. 07. 2016
Zapísal:

Róbert Pauliček, MŠVVaŠ SR

Overovateľ:

Igor Chovan, Republiková únia zamestnávateľov

Schválil:

Peter Plavčan, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
predseda Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie

Prílohy:
-

Prezenčná listina
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