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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 školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu 
 

SUMÁRNA INFORMÁCIA: 

 

Návrhy zámerov národných projektov operačného programu Výskum a inovácie v gescii 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu 

(ďalej len „Zámery národných projektov MŠVaŠ SR“) boli vypracované Riadiacim 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“). 

Zasielané zámery národných projektov boli predmetom pripomienkového konania a následne 

boli prezentované dňa 29. 09. 2015 na 3. riadnom zasadnutí MV OP VaI. Vzhľadom na 

skutočnosť, že v čase prerokovávania zámerov národných projektov MŠVaŠ SR nebol 

počtom prítomných členov monitorovací výbor uznášaniaschopný, predseda MV OP VaI 

oznámil ich následné schvaľovanie formou per rollam priamo na 3. zasadnutí MV OP VaI 

v zmysle článku 4 odsek 3 Rokovacieho poriadku MV OP VaI. Vyhodnotenie vznesených 

pripomienok k jednotlivým zámerom národných projektov bolo súčasťou materiálov 

zasielaných členom MV OP VaI v rámci schvaľovacieho konania písomnou procedúrou per 

rollam.  

Zámery národných projektov MŠVaŠ SR boli dňa 05. 10. 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 19. 10. 2015, zaslaním 

svojho stanoviska v elektronickej podobe.  

Zámery národných projektov MŠVaŠ 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 MŠVaŠ 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 MŠVVaŠ SR.  
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Stanovisko predložili  ............................................................................................................   24 

Z toho súhlasné stanovisko zaslali  .......................................................................................   22 

Z toho nesúhlasné stanovisko zaslali  ...................................................................................     0  

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

Konkludentný prejav súhlasu – nepredloženie stanoviska....................................................   42 
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ZÁVER k zámeru 3  „Mobilizácia transferu poznatkov a technológií z výskumných 
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Stanovisko predložili  ............................................................................................................   24 
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Stanovisko predložili  ............................................................................................................   24 
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Z toho súhlasné stanovisko zaslali  .......................................................................................  20 

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

Z toho nehlasovali...................................................................................................................   2 
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MV OP VaI schválil zámery národných projektov operačného programu Výskum a 

inovácie v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

ako Riadiaceho orgánu. 

 

 

V Bratislave, dňa 02. novembra 2015 

 

 

Zapísala: Miriam Petrášová, manažérka monitorovania a hodnotenia 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 námietok člena MV OP VaI 
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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 školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako Riadiaceho 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. 
Vladimír Kováčik 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 

RO 

            

5. 
Róbert Škripko  

Výskumná agentúra, SO OP VaI  
x  x  x  x  x  x  

6. 
Roderik Klinda 

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

7. 
Alena Sabelová 

Úrad vlády SR, CKO 
x  x  x  x  x  x  
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8. 
Marcela Zubriczká 

Ministerstvo financií SR (CO) 
nehlasovala – zdržala sa hlasovania 

9. 
Martin Húska  

Ministerstvo životného prostredia SR 
x  x  x  x  x  x  

10. 
Zuzana Lukáčová  

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

(RO IROP) 

            

11. 
Dagmar Bezáková  

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

(RO PRV) 

x  x  x  x  x  x  

12. 
Mária Malová  

Ministerstvo zahraničných vecí SR a európskych 

záležitostí SR 

x  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  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  x  

19. 
Mária Milková  

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj 

občianskej spoločnosti 

            

20. 
Barbora Lukáčová 

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja 
x  x  x  x  x  x  

21. 
Irena Murčová  

Úrad Trnavského samosprávneho kraja 
x  x  x  x  x  x  

22. 
Helena Psotová  

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja 
x  x  x  x  x  x  

23. 
Martina Lamačková  

Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja 
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24. 
Vladimír Klein  

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja 
            

25. 
Miriam Skácelová  
Úrad Žilinského samosprávneho kraja 

x  x  x  x  x  nehlasovala 

26. 
Peter Ťapák  
Úrad Košického samosprávneho kraja 

            

27. 
Lenka Holubová 

Úrad Prešovského samosprávneho kraja 
            

28. 
Juraj Lapin 

Slovenská akadémia vied 
            

29. 
Rudolf Kropil 

Slovenská rektorská konferencia 
            

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. 
Jozef Turčány 

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  x  

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 
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41. 
Ján Pribula  

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej 

republiky  

x   x 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  x  

46. 
Tomáš Novotný  

Slovenská živnostenská komora 
            

47. 
Zsolt Lukáč  

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska 
x  x  x  x  x  x  

48. 
Ladislav Šimko  

Úrad vlády SR, gestor horizontálneho princípu 

udržateľný rozvoj 

x  x  x  x  x  x  

49. 
Oľga Pietruchová  

MPSVR SR, gestor horizontálneho princípu rovnosť 

medzi mužmi a ženami a nediskriminácie 

            

50. 
Robert Redhammer  

Združenie výskumne a technicky orientovaných 

univerzít SR 

            

51. 
Pavol Šajgalík  

Predseda Rady predsedov pre priority výskumu 

a vývoja 

x  x  x  x  x  x  

52. 
Eva Majková  

Národný delegát Slovenskej republiky pre Európsku 

výskumnú radu 

            

53. 
Svetlana Gavorová  

Slovenská inovačná a energetická agentúra 
            

54. 
Michal Fabuš  

Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku 
            

55. 
Michal Hrabovec 

IT Asociácia Slovenska 
            

56. 
Daniel Ács  

Únia klastrov Slovenska 
x   x x   x  x x  
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57. 
Branislav Šafárik  

Slovak Business Agency 
x  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  x 

61. 
Miroslav Mojžiš  

Priatelia Zeme - CEPA 
            

62. 
Daniel Lešinský  

Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy, 

koordinátor Agro-eko fóra 

nehlasoval – zdržal sa hlasovania  x 

63. 
Peter Mészáros  

3lobit, o.z. 
            

64. 
Ctibor Košťál  

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) 
            

65. 
Denisa Zlevská  

Inštitút prijatia, o.z. 
            

66. 
Jaromír Pastorek  
Splnomocnenec vlády SR pre výskum a inovácie 

x  x  x  x  x  x  
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Príloha č. 2 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 3 

 

 
mimo zasadnutia Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie  

zo dňa 02. novembra 2015 – rozhodovanie písomnou procedúrou per rollam 

 

 

 

k zámerom národných projektov operačného programu Výskum a inovácie v gescii 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaceho orgánu 

 

 

 

 

 

Monitorovací výbor pre operačný program Výskum a inovácie 

 

 

 

schvaľuje   nasledovné zámery národných projektov operačného programu Výskum a 

inovácie v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky ako Riadiaceho orgánu: 

 

1. Horizontálna podpora účasti SR v Európskom výskumnom priestore    

2. Informačný systém výskumu a vývoja / prístupy do databáz pre potreby výskumných 

inštitúcií 

3. Mobilizácia transferu poznatkov a technológií z výskumných inštitúcií do praxe 

4. Horizontálna IKT podpora a centrálna infraštruktúra pre inštitúcie výskumu a vývoja 

5. Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja 

6. Národné výskumné centrum pre efektívne využívanie a ochranu vodných zdrojov a 

prevenciu pred účinkami klimatických zmien 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 02. novembra 2015 

 

 

 

 

 

 

 Juraj Draxler, MA 

 predseda MV OP VaI 
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 Príloha č. 4 
 

Vyhodnotenie námietok člena MV OP VaI 

 

From: Daniel Lesinsky  

To: 'opvai'  

 

Subject: NP č.6 Národné centrum pre výskum vodných zdrojov a konkludentný (ne)súhlas v 

hlasovaní Per rollam (RE: Schvalovanie dokumentov OP VaI per rollam - 1. cast) 

 
Milý sekretariát pre operačný program Výskum a inovácie 2014-2020, vážené členky a členovia MV 

OP VaI;  

 

ďakujeme za zaslane materiály, vzhľadom na skutočnosť že na 3. riadnom zasadaní MV OP VaI 29.09 

nebola možnosť diskutovať o návrhoch predkladaných po prestávke (po 17hod.) rád by som vecne 

zareagoval aspoň vo veci zámeru NP č. 6 Národné výskumné centrum pre efektívne využívanie a 

ochranu vodných zdrojov a prevenciu pred účinkami klimatických zmien., ktorý tak ako je 

predložený nemôžme podporiť z viacerých vecných dôvodov menovaných v pripomienkach nižšie, 

a to napriek potrebe tému ochrany vodných zdrojov riešiť na Slovensku prioritne. Pripomienky som 

plánoval predniesť a prediskutovať na riadnom zasadaní a očakával ich zapracovanie predkladateľom.  

 

1.       Partneri projektu 

Je nemysliteľné že na národnom projekte, ktorý je zameraný na výskum a predkladanie návrhov 

opatrení v oblastiach ochrany vodných zdrojov, modelovania nasýtenia povodí, dynamiky zrážkovo-

odtokových procesov a bleskových povodní absentujú prírodovedne oblasti výskumu, teda oblasti, 

ktoré sú zamerané na manažment pôdy a jej obhospodarovanie – menovite a minimálne SPU v Nitre 

(poľnohospodárska pôda) a TU vo Zvolene (lesná pôda). Požadujeme týchto partnerov pridať medzi 

riadnych partnerov projektu s náležitými úpravami aktivít a rozpočtu. Cielený manažment pôdy – tak 

poľnohospodárskej ako aj lesnej považujeme pre aplikovateľnosť výsledkov takéhoto projektu v praxi 

za kľúčové.   

Budeme veľmi radi ak do projektu budú pozvaní aj zástupcovia tretieho sektora z tých organizácií 

MNO, ktoré sa problematike vodného hospodárstva, klimatickým zmenám venujú už roky, sú v týchto 

oblastiach odborníkmi z praxe. Zástupcov MNO môže pomôcť objektívne menovať Úrad 

splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti pri MV SR.   

   

2.       Výskumné aktivity 

Výskumné aktivity a ich výstupy sú z nášho pohľadu navrhované iba v technokratickom poňatí 

problematiky a nereflektujú princípy a ciele stratégie či legislatívy EÚ v danej oblasti menovite: EÚ 

stratégiu na ochranu vodných zdrojov alebo Rámcovú smernicu o vodách (WFD). Preto požadujeme 

aby všetky plánované výskumné aktivity a ich výstupy tohto národného projektu smerovali k prioritám 

a cieľom európskej vodnej politiky a primárne sa zamerali na tie prvky vodného manažmentu, na ktoré 

sa táto politika zameriava a sú relevantné pre našu krajinu. Konkrétne požadujeme doplnenie týchto 

primárnych výskumných aktivít (doplnenie do kap.5 Podrobnejší popis výskumných aktivít národného 

projektu na str. 15 ako aj ich zapracovanie do kap. Základné výsledky výskumnej aktivity na str.18 ): 

-          Hodnotenie existujúcich a návrh nových prvkov zelenej infraštruktúry, (ktoré sú 

nevyhnutné tak pre vodný manažment ako aj pre adaptáciu Slovenska na klimatické zmeny);  

-          Hodnotenie a návrh revitalizácie existujúcich vodných zdrojov v SR; (máme veľa 

problémov so súčasnými zanesenými nádržami, ohrozenými podzemnými zdrojmi vody 

a pod.) 

-          Návrh opatrení manažmentu pôdy, odtoku a minimalizácie znečistenia vody 

v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a urbanizovanom prostredí; v súvislosti tak 

s povodňami ako aj vodozádržnou schopnosťou  

 

3.       Aktivity štátnej správy platené EÚ fondami 
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Požadujeme vylúčenie tých aktivít, ktoré sú súčasťou agendy štátnej správy, resp. 

výskumných kapacít financovaných zo štátneho rozpočtu ako napr. „hodnotenie kvality 

podzemných vôd Slovenska (hodnotenie aktuálneho znečistenia a hodnotenie trendov)“  čo je 

bežnou agendou VÚVH, resp. SHMU (pre povrchové vody).  

Samozrejme podporujeme tie aktivity (i štátnej správy), ktoré sú potrebné a idú nad rámec 

zmluvného výkonu týchto kapacít, ako napr. komplexný výskum rezíduí pesticídov 

v podzemných a povrchových vodách SR; rozšírenie a modernizácia monitorovacieho 

systému rezíduí agrochemikálií (pesticídy, dusičnany...) vo vodách SR; dynamika priesaku 

vrstiev podzemných vôd znečistených perzistentnými polutantami napr. na Žitnom ostrove 

DDD, DDT atď. samozrejme s návrhom konkrétnych opatrení na riešenie týchto problematík, 

ktoré nás ťažia a vyžadujú udržateľné riešenia.   

 

Bez zapracovania týchto požiadaviek nemôžme súhlasiť s podporou daného zámeru NP financovaného 

z EÚ a verejných financií aj keď je tematicky potrebný. Veríme že predkladateľ uzná ich relevantnosť 

a do projektového zámeru zapracuje ešte pred uplynutím doby schvaľovania predložených bodov, 

resp. že tento projekt bude vyňatý zo schvaľovania a predložený MV po jeho úpravách. Nereagovanie 

na naše požiadavky, ktoré nemohli byť predložené v diskusii na 3. riadnom zasadnutí MV OP VaI, 

považujeme za ich zamietnutie.    

 

Systémovo k MV OP VaI - považujem v Rokovacom poriadku schválený princíp hlasovania cestou 

Per Rollam, kde nevyjadrenie sa znamená „konkludentný prejav súhlasu s návrhom 

uznesenia“ (čl. 6 bod 3) prakticky bez možnosti člena MV pozastaviť, žiadať dopracovať, či 

vyargumentovane blokovať predkladaný návrh zo strany RO za nevhodný pre rozhodovanie 

o verejných financiách, resp. o zdrojoch EÚ. Toto nepovažujeme za implementáciu princípu 

partnerstva v praxi.  

Princíp konkludentného, resp. „tichého“ súhlasu vieme akceptovať pre tie prípady, kde už súhlas zo 

strany člena MV odznel a materiál sa napr. po úpravách opätovne dostane do hlasovania MV. Verím 

že tento dôležitý bod v rozhodovaní OP VaI budeme môcť otvoriť a prediskutovať na najbližšom 

riadnom zasadaní MV.     

 

Ďalej navrhujem,  

-          aby malo každé hlasovanie Per Rollam svoje jedinečné označenie, napr.  „PerRoll 01/2015 

VaI“ používané aj v subjekte elektronickej korešpondencie, aby sme sa v tých hlasovaniach, 

resp. v komunikácii spojenej s nimi v budúcnosti vyznali. Už v tomto prvom hlasovaní máme 

10 rôznych bodov na schvaľovanie!  

-          Rovnako navrhujem vypracovať pre hlasovanie Per Rollam on-line aplikáciu s jedinečným 

prístupom pre členov MV, ktorá podstatne uľahčí hlasovanie, jeho administráciu, prehľad 

o jeho vývoji ako aj archiváciu vrátane pripomienok súvisiacich s jednotlivými bodmi 

hlasovania. Nie len vo vede a výskume boli formy na papier tlačenej komunikácie súčasťou 

minulého storočia, buďme šetrní k nášmu času aj k životnému prostrediu a využívajme 

technológie, ktoré dnes už bežne využívame, ani kávu už nemusíme variť na ohni. 

-          Do možností hlasovania Per Rollam požadujeme pridať aj možnosť „zdržal sa“, ktorá dnes 

chýba.       

 

Poprosím reakciu kompetentných ako aj uvedenie týchto pripomienok do zápisnice tohto 1. hlasovania 

Per Rollam OP VaI 2014-2020.  

 

ĎAKUJEM 

 

S pozdravom 

zo Zvolena 

Ing. Daniel Lešinský, PhD. 

CEPTA – Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy, www.cepta.sk  

 

http://www.cepta.sk/
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From: Peter Viglas 

To: Daniel Lesinsky 

 

Subject: RE: NP č.6 Národné centrum pre výskum vodných zdrojov a konkludentný (ne)súhlas v 

hlasovaní Per rollam (RE: Schvalovanie dokumentov OP VaI per rollam - 1. cast) 

 

Vážený pán Lešinský,  

ďakujeme za Vaše stanovisko. K Vašim pripomienkam zasielame nižšie stanovisko predkladateľa 

zámeru národného projektu „Národné výskumné centrum pre efektívne využívanie a ochranu 

vodných zdrojov a prevenciu pred účinkami klimatických zmien“ Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky: 

Všetky tri obsahové pripomienky budú zohľadnené v rámci rozpracovávania zámeru národného 

projektu do plnohodnotného projektového zámeru. Uvedené univerzity budú oslovené s tým, aby sa s 

nimi presne vymedzil obsah partnerstva a ich participácie na výskumných aktivitách projektu.  

Zámer národného projektu bol predmetom riadneho pripomienkového konania pred 3. zasadnutím 

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

ktorého ste sa mali možnosť vyjadriť, avšak z Vašej strany neboli pripomienky uvedené nižšie 

zaslané. Napriek tomu, že neprebehla riadna diskusia k jednotlivým bodom rokovania na 3. zasadnutí 

MV OP VaI sme sa ešte pred zasadnutí, zaoberali všetkými vznesenými pripomienkami a všetky boli 

vyhodnotené a vyhodnotenie ako aj upravené dokumenty, pokiaľ si to pripomienky vyžiadali, boli 

zaslané členom MV OP VaI ešte pred riadnym zasadnutím.     

Navrhované systémové úpravy z Vašej strany vítame. Budúce hlasovania per rollam budú označené 

jedinečným číslom pre lepšiu orientáciu. Aktuálne už bolo označené uznesenie z obidvoch hlasovaní 

per rollam, pričom sú v rámci číslovania zohľadnené aj dve predchádzajúce rozhodovania písomnou 

procedúrou per rollam. V rámci pripravovaného nového webového sídla www.opvai.sk bude 

vytvorený priestor pre komunikáciu členov MV OP VaI v chránenom zobrazení, pričom celá 

komunikácia medzi Riadiacim orgánom a členmi MV OP VaI bude už prebiehať priamo cez stránku. 

Zároveň preveríme možnosti doplnenia aj samotného hlasovania on-line v zmysle Vášho návrhu. Vo 

vzťahu k možnosti zdržať sa hlasovania bude pri najbližšej úprave Rokovacieho poriadku MV OP VaI 

explixitne doplnená tretia možnosť. V prípade, že zašlete nevyplnený ale podpísaný hlasovací hárok je 

to vnímané ako zdržanie sa hlasovania.   

Vo vzťahu ku konkludentnému prejavu súhlasu si dovoľujeme uviesť, že ide o štandardný spôsob 

hlasovania písomnou procedúrou. Pred každým písomným rozhodovaním per rollam boli zasielané 

dokumenty na pripomienkovanie a pripomienky boli vždy riadne vyhodnotené a členovia MV OP VaI 

boli s týmto vyhodnotením oboznámení pred začiatkom samotnej rozhodovacej procedúry. Doteraz 

realizované rozhodovania per rollam boli v troch prípadoch zo štyroch k dokumentom, ktoré mali byť 

predmetom riadneho schvaľovania a z dôvodu, že MV OPVaI nebol od určitej časti zasadnutia 

uznášaniaschopný sa pristúpilo k rozhodovaniu písomnou procedúrou per rollam.   

Ďakujeme za spoluprácu.  

S pozdravom 

 

Ing. Peter Viglaš 
tajomník MV OP VaI 

 

http://www.opvai.sk/

