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Zápisnica z rozhodovania písomnou procedúrou per rollam pri 

schvaľovaní návrhov zámerov národných projektov operačného programu 

Výskum a inovácie v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

ako Sprostredkovateľského orgánu 
 

SUMÁRNA INFORMÁCIA: 

 

Návrhy zámerov národných projektov operačného programu Výskum a inovácie v 

gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľského orgánu 

(ďalej len „Zámery národných projektov MH SR“) boli vypracované MH SR ako 

sprostredkovateľským orgánom pre OP VaI z dôvodu plánovanej realizácie národných 

projektov v súlade s programovým dokumentom OP VaI. Zámery jednotlivých národných 

projektov obsahujú náležitosti v zmysle článku 3.4.1 Národné projekty, ods. 3 a 4, Systému 

riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 

2020 (ďalej len „Systém riadenia EŠIF“). 

Zámery národných projektov MH SR boli predmetom pripomienkového konania členov 

Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej „MV OP VaI“) 

a následne boli prezentované na 2. zasadnutí MV OP VaI dňa 26. 6. 2015. Z dôvodu, že MV 

OP VaI nebol v čase prerokovávania Zámerov národných projektov MH SR počtom 

prítomných členov uznášaniaschopný, predseda MV OP VaI oznámil ich následné 

schvaľovanie formou per rollam priamo na 2. Zasadnutí MV OP VaI v zmysle článku 4 

odseku 3 Rokovacieho poriadku MV OP VaI. Vyhodnotenie vznesených pripomienok 

k jednotlivým zámerom národných projektov bolo súčasťou materiálov zasielaných členom 

MV OP VaI pred riadnym 2. zasadnutím MV OP VaI, ako aj súčasťou vyhláseného 

schvaľovacieho konania písomnou procedúrou per rollam. 

Zámery národných projektov MH SR boli dňa 30. 6. 2015 predložené na schválenie 

mimo rokovania MV OP VaI prostredníctvom rozhodovacieho konania písomnou procedúrou 

per rollam v súlade s článkom 6 Rokovacieho poriadku MV OP VaI. Členovia MV OP VaI 

mali možnosť vyjadriť sa ku každému zámeru jednotlivo, v termíne do 6. 7. 2015, zaslaním 

svojho stanoviska v elektronickej podobe. Skrátený termín schvaľovacieho konania bol 

uplatnený z dôvodu predchádzajúceho pripomienkového konania a prerokovania Zámerov 

národných projektov MH SR na riadnom zasadnutí MV OP VaI. 

Zámery národných projektov MH SR boli predložené na schválenie MV OP VaI 

v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade 

s čl. 3.4.1 Národné projekty, ods. 3, Systému riadenia EŠIF. 

Členovia MV OP VaI sa k Zámerom národných projektov MH SR vyjadrovali 

prostredníctvom zaslania podpísaného stanoviska formou súhlasu, alebo nesúhlasu. 

Podmienečný súhlas s návrhmi zámerov v zmysle dodatočného uplatnenia pripomienok 

nemohol byť akceptovaný z dôvodu formy ich schvaľovania, t. j.  písomnou procedúrou.   

V zmysle článku 6 odseku 3 Rokovacieho poriadku MV OP VaI bolo nepredloženie 

stanoviska niektorého z členov MV OP VaI považované za konkludentný prejav súhlasu 

so Zámermi národných projektov MH SR. Člen MV OP VaI Klub 500 namietal procedurálne 

porušenie Rokovacieho poriadku MV OP VaI, pričom Riadiaci orgán pre OP VaI posúdil 

námietky ako neopodstatnené (príloha č. 4).  

Člen MV OP VaI Certifikačný orgán poukázal, vzhľadom na svoje postavenie 

a kompetencie, na potenciálny rozpor s § 46 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku 
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poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a v rámci procedúry nehlasoval. Člen MV OP VaI Zväz automobilového 

priemyslu Slovenskej republiky v predloženom stanovisku za zámer národného projektu 

„Národný projekt NPC II – BA kraj“ nehlasoval. 

 

ZÁVER k zámeru „Medzisektorová spolupráca“: 

Počet oslovených členov MV OP VaI  ..................................................................................  66 

Stanovisko predložili  ............................................................................................................  22 

Z toho súhlasné stanovisko zaslali  ....................................................................................... 20 

Z toho nesúhlasné stanovisko zaslali  ...................................................................................   1  

Z toho nehlasovali...................................................................................................................   1 

Konkludentný prejav súhlasu – nepredloženie stanoviska.................................................... 44 

 

ZÁVER k zámeru „Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky“: 

Počet oslovených členov MV OP VaI  ..................................................................................  66 

Stanovisko predložili  ............................................................................................................  22 

Z toho súhlasné stanovisko zaslali  ....................................................................................... 20 

Z toho nesúhlasné stanovisko zaslali  ...................................................................................   1 

Z toho nehlasovali ..................................................................................................................   1 

Konkludentný prejav súhlasu – nepredloženie stanoviska.................................................... 44 

 

ZÁVER k zámeru „Zvýšenie využívania ochrany práv duševného vlastníctva“: 

Počet oslovených členov MV OP VaI  ..................................................................................  66 

Stanovisko predložili  ............................................................................................................  22 

Z toho súhlasné stanovisko zaslali  ....................................................................................... 20 

Z toho nesúhlasné stanovisko zaslali  ...................................................................................   1 

Z toho nehlasovali ..................................................................................................................   1 

Konkludentný prejav súhlasu – nepredloženie stanoviska.................................................... 44 

 

ZÁVER k zámeru „Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu 

„Think Small First“: 

Počet oslovených členov MV OP VaI  ..................................................................................  66 

Stanovisko predložili  ............................................................................................................  22 

Z toho súhlasné stanovisko zaslali  ....................................................................................... 18 

Z toho nesúhlasné stanovisko zaslali  ...................................................................................   3 

Z toho nehlasovali ..................................................................................................................   1 

Konkludentný prejav súhlasu – nepredloženie stanoviska.................................................... 44 

 

ZÁVER k zámeru „Národný projekt NPC II – BA kraj“: 

Počet oslovených členov MV OP VaI  ..................................................................................  66 

Stanovisko predložili  ............................................................................................................  22 

Z toho súhlasné stanovisko zaslali  ....................................................................................... 18 

Z toho nesúhlasné stanovisko zaslali  ...................................................................................   2 

Z toho nehlasovali...................................................................................................................   2 

Konkludentný prejav súhlasu – nepredloženie stanoviska.................................................... 44 
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MV OP VaI schválil zámery národných projektov operačného programu Výskum a 

inovácie v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ako 

Sprostredkovateľského orgánu. 

 

 

V Bratislave, dňa 9. júla 2015 

 

 

Zapísala: Zuzana Murgoňová, manažér programovania OP OP VaI  

Odsúhlasil: Peter Viglaš, tajomník MV OP VaI 

Schválil: Juraj Draxler, predseda OP VaI 

 

 

 

PRÍLOHY: 

Príloha č. 1:  Vyhodnotenie schvaľovacieho procesu (písomnou procedúrou per rollam) – 

zaslané stanoviská  

Príloha č. 2:  Uznesenie MV OP VaI 

Príloha č. 3:  Fotokópie stanovísk členov MV OP VaI 

Príloha č. 4:  Vyhodnotenie námietky člena MV OP VaI – zástupcu Klubu 500 
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Príloha č. 1 

 

Vyhodnotenie schvaľovacieho procesu (písomnou procedúrou per rollam) – zaslané stanoviská 

(Zámery národných projektov operačného programu Výskum a inovácie  

v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľského orgánu) 
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1. 
Juraj Draxler 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

          

2. 
Vazil Hudák 

Ministerstvo hospodárstva SR 
          

3. 
Peter Viglaš 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
          

4. 
Janka Mitošinková 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
          

5. 
Róbert Škripko  

Agentúra pre ŠF EÚ MŠVVaŠ SR 
x  x  x  x  x  

6. 
Boris Huslica  

Ministerstvo hospodárstva SR, SO OP VaI 
x  x  x  x  x  

7. 
Alena Sabelová 

Centrálny koordinačný orgán 
x  x  x  x  x  
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8. 
Marcela Zubriczká 

Ministerstvo financií SR (CO) 
          

9. 
Martin Húska  

Ministerstvo životného prostredia SR 
x  x  x  x  x  

10. 
Zuzana Lukáčová  

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (RO 

IROP) 

x  x  x  x  x  

11. 
Dagmar Bezáková  

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (RO 

PRV) 

          

12. 
Mária Malová  

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 
x  x  x  x  x  

13. 
Ján Gabura  

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
          

14. 
Denisa Žiláková  

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
          

15. 
Monika Masariková  

Ministerstvo vnútra SR 
x  x  x  x  x  

16. 
František Bilčík  

Ministerstvo obrany SR 
          

17. 
Ján Králik 

Ministerstvo zdravotníctva SR 
          

18. 
Daniela Baťová  

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 
x  x  x  x  x  

19. 
Mária Milková  

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej 

spoločnosti 

          

20. 
Barbora Lukáčová 

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja 
          

21. 
Irena Murčová  

Úrad Trnavského samosprávneho kraja 
x  x  x  x  x  
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22. 
Helena Psotová  

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja 
x  x  x  x  x  

23. 
Martina Lamačková  

Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja 
          

24. 
Vladimír Klein  

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja 
          

25. 
Miriam Skácelová  
Úrad Žilinského samosprávneho kraja 

x  x  x  x  x  

26. 
Peter Ťapák  
Úrad Košického samosprávneho kraja 

x  x  x  x  x  

27. 
Lenka Holubová 

Úrad Prešovského samosprávneho kraja 
          

28. 
Juraj Lapin 

Slovenská akadémia vied 
          

29. 
Rudolf Kropil 

Slovenská rektorská konferencia 
x  x  x  x  x  

30. 
Viktor Smieško 

Rada vysokých škôl SR 
          

31. 
Milan Zúbrik 

Slovenská akadémia poľnohospodárskych vied 
          

32. 
Jaromír Jezný  

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií 
          

33. 
Jana Péliová  

Únia miest Slovenska 
          

34. 
Milan Muška  

Združenie miest a obcí Slovenska 
          

35. 
Tibor Gregor 

Klub 500 
          

36. 
Roman Karlubík  

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR 
          

37. 
Igor Chovan  

Republiková únia zamestnávateľov 
x  x  x   x  x 
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38. 
Milan Gavlák  

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 
          

39. 
Juraj Paľa  

Slovenská obchodná a priemyselná komora 
          

40. 
Michal Križan  

Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky 
          

41. 
Ján Pribula  

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky  
x  x  x   x   

42. 
Michal Fedák  

Slovenská akademická informačná agentúra 
          

43. 
Igor Gerek 

Združenie podnikateľov Slovenska 
          

44. 
Miroslav Habán 

Konfederácia odborových zväzov 
          

45. 
Juraj Árendás  

Slovenská elektromechanická asociácia 
x  x  x  x  x  

46. 
Tomáš Novotný  

Slovenská živnostenská komora 
          

47. 
Zsolt Lukáč  

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska 
          

48. 
Ladislav Šimko  

gestor horizontálneho princípu udržateľný rozvoj 
x  x  x  x  x  

49. 
Oľga Pietruchová  

gestor horizontálneho princípu rovnosť medzi mužmi a 

ženami a nediskriminácie 

          

50. 
Robert Redhammer  

Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít SR 
x  x  x  x  x  

51. 
Pavol Šajgalík  

Predseda Rady predsedov pre priority výskumu a vývoja 
          

52. 
Eva Majková  

Národný delegát Slovenskej republiky pre Európsku 

výskumnú radu 
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53. 
Svetlana Gavorová  

Slovenská inovačná a energetická agentúra 
          

54. 
Michal Fabuš  

Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku 
x  x  x  x  x  

55. 
Michal Hrabovec 

IT Asociácia Slovenska 
          

56. 
Daniel Ács  

Únia klastrov Slovenska 
          

57. 
Branislav Šafárik  

Slovak Business Agency 
x  x  x  x  x  

58. 
Kvetoslav Kmec  

Kancelária podpredsedu vlády SR pre investície 
          

59. 
Miroslava Ostrihoňová  

Slovenská asociácia malých podnikov 
          

60. 
Milan Remiš  

Fórum života o.z.  
 x  x  x  x  x 

61. 
Miroslav Mojžiš  

Priatelia Zeme - CEPA 
          

62. 
Daniel Lešinský  

Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy, koordinátor 

Agro-eko fóra 

          

63. 
Peter Mészáros  

3lobit, o.z. 
          

64. 
Ctibor Košťál  

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) 
          

65. 
Denisa Zlevská  

Fórum života, o.z. 
          

66. 
Jaromír Pastorek  
Splnomocnenec vlády SR pre výskum a inovácie 
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Príloha č. 2 

 

 

 

 

UZNESENIE 

 

 
mimo zasadnutia Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie  

zo dňa 6. júla 2015 – rozhodovanie písomnou procedúrou per rollam 

 

 

 

k zámerom národných projektov operačného programu Výskum a inovácie v gescii 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľského orgánu 

 

 

 

 

 

Monitorovací výbor pre operačný program Výskum a inovácie 

 

 

 

schvaľuje   zámery národných projektov operačného programu Výskum a inovácie 

v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ako 

Sprostredkovateľského orgánu. 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 9. júla 2015 

 

 

 

 

 

 

 Juraj Draxler, MA 

 predseda Monitorovacieho výboru 
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Príloha č. 4 

 

Vyhodnotenie námietky člena MV OP VaI – zástupcu Klubu 500 

 

Námietka člena MV OP VaI doručená elektronickou poštou dňa 6.7.2015 

 

Vážená pani Uhrinová,  

Vážení členovia monitorovacieho výboru pre Operačný program Výskum a inovácie na 

programové obdobie 2014 – 2020, 

  

tajomník Monitorovacieho výboru Operačného programu Výskum a Inovácie Ing. Peter 

Viglaš vyhlásil dňa 30.6.2015 per rollam hlasovanie o materiáloch predložených na rokovanie 

Monitorovacieho výboru OP Výskum a inovácie.  

  

Klub 500 v nadväznosti na úkon vykonaný tajomníkom  výboru dňa 30.6.2015 namieta 

opakované porušenie Rokovacieho poriadku Monitorovacieho výboru pre Operačný program 

Výskum a inovácie na programové obdobie 2014 – 2020 z nasledovných dôvodov: 

  

1.   Hlasovanie per rollam nie je možné vykonať platne a účinne, nakoľko hlasovanie 

nebolo iniciované osobou, ktorej sú tieto právomoci a kompetencie priznané 

Rokovacím poriadkom Monitorovacieho výboru OP Výskum a inovácie. Článok 6, 

bod 1 definuje predsedu výboru, teda ministra školstva, vedy, výskumu a športu Juraja 

Draxlera ako osobu oprávnenú požiadať členov monitorovacieho výboru o vykonanie 

procedúry hlasovania per rollam. (z e-mailovej komunikácie zo dňa 30.6.2015 

vyplýva, že výzva na hlasovanie per rollam bola iniciovaná osobou tajomníka 

Monitorovacieho výboru Operačného programu Výskum a Inovácie, pričom táto 

osoba nemá kompetencie takéto hlasovanie vyhlásiť/vyzvať na hlasovanie). 

  

2.   Klub 500 zároveň upozorňuje na porušenie Článku 6, ods. 3. Rokovacieho poriadku 

Výboru, na základe ktorého sa členom výboru priznáva lehota na písomné vyjadrenie 

procedúrou per rollam v trvaní 10 pracovných dní.  

Klub 500 upozorňuje, že výzva na hlasovanie bola odosielaná elektronicky dňa 

30.6.2015 s termínom na hlasovanie do 6.7.2015 , t.j. s lehotou na hlasovanie kratšou 

ako 10 pracovných dní. Vzhľadom k tomu, že oznámenie o hlasovaní per rollam 

neobsahovalo rozhodnutie predsedu výboru teda ministra školstva, vedy, výskumu 

a športu o skrátení lehoty, čo je podľa Článku 6, ods. 3. povinná náležitosť pri 

hlasovaní per rollam, považujeme hlasovanie za neplatné .  

  

3.   Klub 500 považuje schvaľovanie zámerov bez ich predchádzajúceho prerokovania v 

Rade Technologickej agentúry ako aj na pôde Rady vlády pre vedu, techniku a 

inovácie za priame porušenie uznesenia vlády SR č. 665/2013, ktorým Vláda SR 

schválila materiál „Poznatkom k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre 

inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“, v rámci ktorej sa do pôsobnosti Rady 

vlády pre vedu, techniku a inovácie uložilo „schvaľovanie programov, národných 

projektov, akčných plánov rozpracovania implementácie RIS3 v jednotlivých rokoch“. 

  

Vzhľadom k vyššie uvedeným porušeniam schválených pravidiel (rokovacieho poriadku, 

RIS3) má Klub 500 za to, že hlasovanie a závery prijaté v súvislosti s vyhláseným per rollam  

hlasovaním sú neplatné  a nevyvolávajú žiadne právne účinky.  Žiadame o vykonanie  
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opakovaného hlasovania, tentokrát  v súlade s Rokovacím poriadkom, tak aby 

závery/výsledky hlasovania bolo možné považovať za platné. 

  

Klub 500 má za to, že vzhľadom na vyššie uvedené porušenia Rokovacieho poriadku 

Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie na roky 2014 – 2020 

ako aj porušením Uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 665/2013 je vyhlásené 

hlasovanie per rollam ako aj jeho závery neplatné a nemôžu zakladať vznik žiadnych 

záväzných záverov.   
   

Klub 500 v záujme dobrej a korektnej vzájomnej komunikácie vyzýva Riadiaci orgán aby 

dôsledne dodržiaval schválené predpisy a postupy, ktorými sa riadi rokovanie 

Monitorovacieho výboru ako aj systém predkladania a schvaľovania materiálov.  

  

Vecne k predkladaným materiálom: 

  

Klub 500 upozorňuje na možnú duplicitu pomoci v rámci projektu SBA (OPVaI) a projektom 

SBA v rámci OP Efektívna verejná správa. V rámci projektu OP EVS je predložený projekt 

„Projekt vytvorenia analytickej jednotky pre RIA a MSP test – Centrum lepšej regulácie“, 

ktorého predmetom je „Vytvorenie analytického pracoviska v rámci Slovak Business Agency 

(SBA) pre aplikovanie systematického hodnotenia dopadov regulácií na podnikateľské 

prostredie (Projekt vytvorenia analytickej jednotky pre RIA a MSP test – Centrum lepšej 

regulácie regulatory Impact Assessment – RIA – a špecificky Business Impact Assessment - 

BIA), v rámci ktorého sa bude realizovať aj proces hodnotenia dopadov regulácií na malé a 

stredné podniky (tzv. MSP test).“ 

Klub 500 má za to, že aktivity projektu sú totožné so zámerom projektu predloženým na 

rokovanie MV OPVaI) 

   

S úctou, 

  

Ing. Mgr. Tibor Gregor 

člen Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie na roky 2014 – 2020 

zástupca Klubu 500 

 

 

 

Vyjadrenie riadiaceho orgánu OP VaI na námietku zástupcu Klubu 500 zaslané  

elektronickou poštou dňa 8.7.2015 

 

 

Vážený pán riaditeľ,  

  

v mene predsedu Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a Inovácie Juraja 

Draxlera Vám zasielam spoločné stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

SR a Ministerstva hospodárstva SR. 

  

V zmysle čl. 6 ods. 2 písm. h) štatútu Monitorovacieho výboru pre operačný program 

Výskum a inovácie zodpovedá sekretariát Monitorovacieho výboru pre operačný program 

Výskum a inovácie (ďalej len „MV OP VaI“) za zabezpečenie hlasovania písomnou 

procedúrou per rollam.  Na základe uvedeného Vám boli v zmysle čl. 6 ods. 2 rokovacieho 

poriadku Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie v mene 
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tajomníka MV OP VaI (v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) štatútu MV OP VaI tajomník riadi 

sekretariát a zodpovedá za jeho činnosť) zaslané podklady na rozhodovanie písomnou 

procedúrou pre rollam k materiálu „Návrhy zámerov národných projektov operačného 

programu Výskum a inovácie  v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ako 

Sprostredkovateľského orgánu“. Zároveň predseda MV OP VaI oznámil zámer rozhodovať 

písomnou procedúrou per rollam o predkladaných materiáloch na záver 2. zasadnutia MV OP 

VaI, pričom si dovoľujeme upriamiť Vašu pozornosť aj na čl. 4 ods. 3 rokovacieho poriadku 

MV OP VaI, ktorého obsah je možné aplikovať aj na vzniknutú situáciu na 2. zasadnutí MV 

OP VaI, keďže v poobedných hodinách nebol výbor uznášaniaschopný a v takom prípade je 

v zmysle uvedeného článku možné dokumenty predložené na predmetné rokovanie 

monitorovacieho výboru schvaľovať písomnou procedúrou per rollam, pokiaľ to ich 

charakter  povoľuje. Uvedené nie je teda podmienené požiadavkou predsedu MV OP VaI voči 

členom MV OP VaI, resp. rozhodnutím predsedu MV OP VaI. 

  

V zmysle čl.  6 ods. 3 rokovacieho poriadku MV OP VaI môže byť v odôvodnených 

prípadoch lehota na zaslanie stanoviska skrátená rozhodnutím predsedu, pričom dôvodom na 

skrátenie lehoty bola požiadavka Ministerstva hospodárstva SR vychádzajúca z toho, že 

predložené zámery národných projektov už boli predmetom pripomienkového konania 

a následne boli prezentované dňa 26. 6. 2015 na 2. riadnom zasadnutí MV pre OP VaI. 

Vzhľadom na skutočnosť, že MV pre OP VaI v poobedných hodinách nebol 

uznášaniaschopný, zámery národných projektov nemohli byť predmetom schvaľovacieho 

konania.   

  

Vo vzťahu k plneniu povinností vyplývajúcich zo Stratégie výskumu a inovácií pre 

inteligentnú špecializáciu SR nie je predloženie zámerov národných projektov Ministerstva 

hospodárstva SR v rozpore s uvedenou stratégiou, keďže ustanovenie, na ktoré sa odkazujete, 

je v priamom rozpore s § 26 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom 

z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

ktorý upravuje schvaľovanie národných projektov. Z dôvodu, že uvedená pôsobnosť Rady 

vlády pre vedu, techniku a inovácie je v rozpore so zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku 

poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov,  nie je možné ju aplikovať na zámery národných projektov Ministerstva 

hospodárstva SR. Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR schválená 

uznesením vlády č. 665/2013 neuvádza povinnosť a ani možnosť prerokovávania, resp. 

schvaľovania zámerov národných projektov v rámci Rady Technologickej agentúry.  

  

V zmysle uvedeného máme za to, že v rámci procesu schvaľovania predloženého 

materiálu písomnou procedúrou per rollam sme postupovali v zmysle platného štatútu 

MV OP VaI, rokovacieho poriadku MV OP VaI, ako aj v súlade s uznesením vlády SR 

č. 665/2013 a v neposlednom rade v súlade so zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku 

poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.  
  

V súvislosti s predkladanými materiálmi si Vám dovoľujeme zaslať aj vyjadrenie 

k pripomienke k zámerom národných projektov Slovak Business Agency: 

  

Národný projekt: Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním 

princípu „Think Small First“ je pripravovaný v súlade s Operačným programom Výskum 

a inovácie/tematický cieľ 3/prioritná os 3 – Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu 

MSP/Špecifický cieľ 3.3.1 – Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze 
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rozvoja/Investičná priorita 3c – Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre 

vývoj produktov a služieb. V rámci národného projektu Monitoring podnikateľského 

prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First“, ktorý je súčasťou OP 

VaI, sú plánované analýzy, prieskumy a štúdie o podmienkach podnikania malých a stredných 

podnikov na Slovensku v nadväznosti na jednotlivé princípy iniciatívy Small Business Act for 

Europe. Súčasťou projektu bude hodnotenie efektívnosti podporných opatrení, realizovaných 

tak na národnej úrovni, ako aj v jednotlivých regiónoch a realizácia porovnávacích štúdií pre 

prenos dobrých príkladov opatrení na podporu podnikania a podporných programov pre MSP 

realizovaných v iných krajinách EÚ do podmienok SR. Výstupy projektu budú slúžiť ako 

podklady o uplatňovaní princípov iniciatívy Small Business Act for Europe pre potreby 

Vyslanca pre MSP za Slovenskú republiku (SME Envoy for Slovakia) a inštitúcií 

 zaoberajúcich sa podporou podnikania. 

  

Národný projekt: Projekt vytvorenia analytickej jednotky pre RIA a MSP test – Centrum 

lepšej regulácie je pripravovaný v súlade s Operačným programom Efektívna verejná 

správa/tematický cieľ 2/prioritná os 1 – Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna 

VS/Špecifický cieľ 1.2 – Modernizované RĽZ a zvýšené kompetencie 

zamestnancov/Investičná priorita – Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti 

VS a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem lepšej 

právnej úpravy a dobrej správy. Projekt vytvorenia analytickej jednotky pre RIA a MSP 

test – Centrum lepšej regulácie, ktorý je súčasťou OP EVS, bude zameraný na zavedenie 

a realizáciu procesu systematického posudzovania dopadov regulácií na malé a stredné 

podniky – tzv. MSP test, teda posudzovania dopadov pripravovaných, ale aj už aplikovaných 

(uplatňovaných) zákonov a ďalších legislatívnych noriem na rôzne veľkostné kategórie, resp. 

cieľové skupiny podnikov. V porovnaní s projektom Monitoring podnikateľského prostredia 

ide o systematickú a obsahovo úplne odlišnú aktivitu založenú na štatistickom spracovaní a 

ekonometrickej analýze. Súčasťou projektu (Projekt vytvorenia analytickej jednotky pre 

RIA a MSP test – Centrum lepšej regulácie) bude aj analyzovanie správnosti transpozície 

legislatívy EÚ do slovenského právneho poriadku, resp. harmonizácie právneho poriadku 

Slovenskej republiky s právnymi predpismi EÚ nad požadovaný regulačný rámec, a to 

v záujme zamedzenia procesu tzv. „gold-platingu“. Výstupy projektu budú, ako súčasť 

širšieho procesu hodnotenia dopadov regulácii (RIA), slúžiť ako podklady pre informovanie a 

rozhodovanie vlády SR. 

 

  

S pozdravom 

_____________________________ 

Ing. Peter Viglaš 
tajomník Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie 
 

sekcia štrukturálnych fondov EÚ 

riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie 

riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj 
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