Zápisnica z 1. zasadnutia
Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie
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Miesto konania zasadnutia:
Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/a, 811 04 Bratislava
Adresáti:
Juraj Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, predseda MV OP VaI
Pavol Pavlis, minister hospodárstva SR, podpredseda MV OP VaI
všetci členovia a prizvaní účastníci Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie
Účastníci rokovania:
podľa prezenčnej listiny (viď príloha č. 1)
Zapisovateľ:
Diana Petrasová, Miriam Petrášová, Katarína Horváthová, Zuzana Murgoňová, MŠVVaŠ SR
Overovateľ zápisnice:
Igor Chovan, Republiková únia zamestnávateľov
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Program zasadnutia:
Program zasadnutia bol oficiálne zaslaný všetkým členom a prizvaným účastníkom vrátane zástupcov z Európskej
komisie.
1.

Privítanie a úvodné slovo predsedu MV OP VaI, podpredsedu MV OP VaI a zástupcu EK

2.

Prezentácia OP VaI




3.

všeobecný úvod
aktivity MŠVVaŠ SR
aktivity MH SR
Prezentácia k postaveniu, pôsobnosti a kompetenciám MV OP VaI




základné informácie o výbere členov a fungovaní MV OP VaI
diskusia s členmi MV OP VaI

4.

Návrh Štatútu a rokovacieho poriadku MV OP VaI


5.

6.





7.

diskusia k štatútu a rokovaciemu poriadku MV OP VaI a ich schválenie
Prezentácia Hodnotiacich a výberových kritérií k vybraným aktivitám OP VaI
diskusia
Súhrnná informácia o pripravovaných dokumentoch a postupe v implementácii OP VaI
stav plnenia ex ante relevantných kondicionalít pre OP VaI
predstavenie návrhu Plánu hodnotení OP VaI a zmien v realizácii hodnotení oproti programovému obdobiu 2007
– 2013
ex ante hodnotenie pre využitie finančných nástrojov v SR v programovom období 2014 – 2020
príprava ďalšej dokumentácie a plán implementácie OP VaI
diskusia k jednotlivým bodom
Zhrnutie stretnutia a závery
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Priebeh zasadania:
K bodu 1.

Privítanie a úvodné slovo predsedu MV OP VaI, podpredsedu MV OP VaI a zástupcu EK

Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej „MV“ a „MV OP VaI“) otvoril
predseda MV J. Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. Uviedol, že na rokovaní bolo prítomných 57
zo 65 členov MV OP VaI a konštatoval, že MV OP VaI je uznášaniaschopný.
Predseda MV OP VaI navrhol za overovateľa zápisnice Igora Chovana (Republiková únia zamestnávateľov).
Hlasovania o schválení Igora Chovana (Republiková únia zamestnávateľov) ako overovateľa zápisnice sa zúčastnilo
57 členov.
Za bolo: 57 členov
Proti bolo: 0 členov
Zdržalo sa: 0 členov
Uznesenie: MV OP VaI schválil za overovateľa zápisnice Igora Chovana.
Predseda MV OP VaI predstavil program rokovania MV OP VaI a dal hlasovať členom MV OP VaI o schválení
programu 1. zasadnutia MV OP VaI.
Hlasovania o schválení programu MV OP VaI sa zúčastnilo 57 členov.
Za bolo: 57 členov
Proti bolo: 0 členov
Zdržalo sa: 0 členov
Uznesenie: MV OP VaI schválil program 1. zasadnutia MV OP VaI.
J. Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR - v úvode rokovania privítal prítomných členov MV a ich
náhradníkov, zástupcov Európskej komisie (ďalej aj „EK“) a pozorovateľov - zástupcu Orgánu auditu Ministerstva
financií SR a zástupcu Centrálneho koordinačného orgánu. V mene SR MŠVVaŠ SR a MH SR poďakoval
predstaviteľom EK, menovite p. Toddovi, za ústretový prístup a pomoc pri finalizácii OP VaI, schválený EK
28. 10. 2014 medzi prvými operačnými programami v EÚ v programovom období 2014 – 2020. Súčasne poďakoval
partnerom, ktorých zástupcovia sú členmi MV OP VaI. Konštatoval, že prvý krát v histórii Slovenska boli spojené
programové dokumenty z oblastí výskumu, vývoja a inovácii do jedného operačného programu. Vyzdvihol intenzívnu
spoluprácu so zástupcami podnikateľov, čo vzhľadom na obsah a povahu tohto operačného programu považuje za
kľúčový fakt, na základe ktorého sa podarilo zadefinovať nové nástroje, ktoré by mali posilniť spoluprácu
výskumných organizácií a podnikateľskej sféry, či už formou priamych partnerstiev v projektoch, alebo aj
prostredníctvom iných nástrojov, ako sú klastre, zmluvný výskum a vývoj a ďalšie. OP VaI nadväzuje na OP Výskum
a vývoj ( ďalej „OP VaV“)a OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast ( ďalej „OP KaHR“) v programovom období
2007 – 2013. Celková alokácia OP VaI predstavuje viac ako 2,2 mld. EUR, z toho viac ako ¾ všetkých finančných
prostriedkov sú určené na posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií. Zvyšná časť je alokovaná na
podporu zvýšenia konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov ( ďalej „MSP“). Plánované aktivity OP VaI sú
zamerané na podporu systémových opatrení, s cieľom zlepšiť výkonnosť systému výskumu, vývoja a inovácii v SR a
poskytovanie podporných služieb výskumným inštitúciám. Podpora v rámci OP VaI je oproti programovému obdobiu
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2007 – 2013 smerovaná do intenzívnejšej spolupráce akademickej sféry a podnikateľskej sféry v oblasti výskumu,
vývoja a inovácií, keďže práve táto skupina aktivít má najväčší pozitívny vplyv na generovanie poznatkov a nových
produktov a tým aj pozitívny dopad na hospodársky rast SR. Aktivity na posilnenie konkurencieschopnosti MSP sú
zamerané na stimulovanie podnikania, najmä na uľahčovanie a využívanie nových nápadov v hospodárstve, podporu
zakladania nových firiem a zvýšenie miery prežitia na trhu. Uviedol, že do praxe sa plánujú zaviesť viaceré
kvalitatívne zmeny, od efektívnejšieho riadenia procesu vyhlasovania výziev a implementácie projektov a zvýšenia
dôrazu na obsahovú kvalitu projektov. Zdôraznil, že MV OP VaI bude patriť k kľúčovým prvkom v systéme riadenia
operačného programu, ktorý bude zabezpečovať jeho efektívnu implementáciu orientovanú na výsledky.
Predseda MV OP VaI požiadal o krátky príhovor štátneho tajomníka MH SR p. Chovanca (v zastúpení podpredsedu
MV OP VaI – p. Pavlisa, ministra hospodárstva SR).
R. Chovanec, štátny tajomník MH SR - uviedol, že MH SR pôsobí v systéme implementácie štrukturálnych fondov
už 3. programové obdobie, a teda kohézna politika sa stala pevnou súčasťou jeho agendy. MH SR zrealizovalo
implementáciu Sektorového operačného programu Priemysel a služby v rokoch 2004 – 2006 hneď po vstupe SR do
EÚ a v rokoch 2007 – 2013 pokračovalo v riadení OP KaHR. Za toto obdobie nadobudlo rozsiahle skúsenosti nielen
so samotnou implementáciou, ale aj participovaním v oblastiach podpory podnikateľského prostredia, výskumu,
vývoja, inovácií, ale aj napr. energetiky a cestovného ruchu. Tento fakt sa snažilo zúročiť pri formulovaní obsahu OP
VaI a verí, aj keď to ukáže až implementačná prax, že sa podarilo vhodne zadefinovať nástroje na pomoc
slovenským firmám, a to bez ohľadu na ich veľkosť, či obsah podnikateľskej činnosti. MH SR zmenilo svoj doterajší
štatút riadiaceho orgánu na sprostredkovateľský orgán, nič to však nemení na zodpovednosti, ktorú rezort
hospodárstva nesie za implementáciu opatrení pre rozvoj a rast podnikateľskej sféry. MH SR má záujem byť dobrým
partnerom a vytvárať spoločne s rezortom školstva ako riadiacim orgánom fungujúcu a efektívnu platformu pre čo
najúspešnejšiu implementáciu.
Predseda MV OP VaI požiadal o krátky príhovor zástupcu Európskej komisie – Christophera Todda.
Ch. Todd riaditeľ odboru pre SR generálneho riaditeľstva DG Regio z Európskej komisie - poďakoval za
zorganizovanie 1. Monitorovacieho výboru pre OP VaI, pričom podotkol, že toto je vlastne prvý MV zo všetkých
slovenských operačných programov. Ďalej sa poďakoval tímom oboch ministerstiev ako aj všetkým ľuďom, ktorí sa
podieľali na rokovaní a príprave OP za ich prácu a prípravu strategicky prepracovaného dokumentu. OP VaI prijatý
Európskou komisiou 28.10.2014 sa zaradil na 11 miesto zo všetkých OP v rámci EÚ, čo je mimoriadny výkon,
nakoľko existuje viac než 200 OP. Ch. Todd ďalej zdôraznil, že je dôležité začať implementovať čím skôr a vyvarovať
sa oneskoreniu, nakoľko skúsenosti ukazujú, že časový sklz na začiatku je náročné dobehnúť. Toto je tretie
programovacie obdobie na Slovensku, a preto je nevyhnutné, aby sa zintenzívnil výkon implementácie OP. Ch.
Todd vyzdvihol aj dôležitosť zamerania sa na výsledky, ako súčasť reformovanej kohéznej politiky a efektívneho
manažmentu, kde je každé euro investované rozumne a prakticky. Taktiež upozornil, že hodnotiace a výberové
kritériá prediskutované na dnešnom monitorovacom výbore by mali byť stanovené jasne, spravodlivo
a transparentne, aby bolo možné vyselektovať najkvalitnejšie projekty po všetkých stránkach. MV zohráva dôležitú
úlohu v novom programovom období, kde sa jeho úlohy, povinnosti a zodpovednosť oproti minulému obdobiu zvýšili.
V novembri minulého roku sa v Bratislave konal workshop s cieľom zlepšenia a zabezpečenia dobre fungujúceho
MV. Pozitívne skúsenosti z minulých programových období majú byť osvojené a účelne aplikované v praxi a zároveň
je vítaná pravidelná komunikácia s členmi MV, návštevy na mieste realizácie projektov a ďalšie strategické rokovania
do ktorých by všetci členovia MV boli zainteresovaní a aktívne vystupovali na stretnutiach MV.
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K bodu 2.

Prezentácia OP VaI

Predseda MV OP VaI odovzdal slovo riaditeľke odboru prípravy OP VaI (MŠVVaŠ SR), p. Uhrínovej, ktorá
odprezentovala všeobecný úvod k OP VaI a aktivity MŠVVaŠ SR a zástupcovi sprostredkovateľskému orgánu – GR
sekcie podporných programov (MH SR), p. Huslicovi, ktorý odprezentoval aktivity MH SR.
Uznesenie: MV OP VaI vzal na vedomie informácie o všeobecnom úvode k OP VaI, aktivitách MŠVVaŠ SR
a aktivitách MH SR.
K bodu 3.

Prezentácia k postaveniu, pôsobnosti a kompetenciám MV OP VaI

Predseda MV OP VaI odovzdal slovo GR sekcie štrukturálnych fondov EÚ MŠVVaŠ SR p. Viglašovi, ktorý
odprezentoval základné informácie o výbere členov a fungovaní MV OP VaI a následne otvoril diskusiu k tejto téme.
I. Chovan, Republiková únia zamestnávateľov – vyslovil poďakovanie a uznanie MŠVVaŠ SR a MH SR za
vypracovanie spoločného operačného programu. Uskutočnil sa tým systémový pokrok oproti programovému obdobiu
2007 – 2013, kedy boli dva operačné programy a transfer výskumu a vývoja nemal dostatočnú odozvu v
konkurencieschopnosti. V minulom programovom období niektoré náležitosti z hľadiska veľkých infraštruktúr boli
obmedzené pre podnikateľskú sféru, čo by sa v novom programovom období nemalo stať. Konštatoval, že jednou
z najdôležitejších úloh MV je sledovať a monitorovať programovacie manuály. MV takúto kompetenciu zatiaľ
nedostal, preto je potrebné o tom diskutovať, keďže je základnou filozofiou ako bude OP VaI fungovať.
T. Gregor, Klub 500 – uviedol, že prebehla diskusia ohľadom programových manuálov spoločne v rámci všetkých
zamestnávateľských organizácií. Programové manuály boli vypustené zo systému riadenia. Tento materiál je hlavne
vnímaný ako základný prvok transparentnosti celého systému, kde prijímatelia majú možnosť zistiť a vidieť, akým
spôsobom bude daný OP rozpracovaný do konkrétnych výziev a podmienok, štruktúry oprávnených nákladov
a výdavkov, ako aj žiadateľov. MV by mal zaviazať riadiaci orgán, aby takýto materiál bol pripravený a bol
predmetom rokovania MV.
J. Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR – uviedol, že v minulosti MV schvaľoval programový
manuál, nie je to však podmienka. Uviedol, že pre potreby zachovania flexibility by programový manuál nemal byť
schvaľovaný MV. Navrhol, aby MV neschvaľoval programový manuál.
T. Gregor, Klub 500 – konštatoval, že schvaľovanie programového manuálu na MV by nemalo byť zásadnou
prekážkou v tom, aby MV bol pružný a reagoval na to, čo prinesie prax. Problém vidí, ak by programový manuál
musela schvaľovať EK, nakoľko procedúry by trvali dlhší čas. Programový manuál je vnímaný ako prvok
transparentnosti, istota budúcich žiadateľov o prostriedky z EÚ, aby mali prehľad, čo v danom OP má byť
podporované. MV môže operatívne schvaľovať programový manuál procedúrou per rollam. Navrhol hlasovanie, aby
programový manuál bol súčasťou schvaľovania MV.
P. Viglaš, GR sekcie štrukturálnych fondov EÚ MŠVVaŠ SR – odpovedal, že programový manuál je nepovinný
dokument. Riadiaci orgán nemá povinnosť ho vypracovávať, teda je na rozhodnutí riadiaceho orgánu, či ho bude
mať. Avšak v rámci lepšej spolupráce členov MV navrhol diskusiu medzi riadiacim orgánom (ďalej aj „RO“),
sprostredkovateľským orgánom (ďalej aj „SO“) a centrálnym koordinačným orgánom (ďalej aj „CKO“), so závermi na
najbližšom zasadnutí MV.
T. Gregor, Klub 500 – požiadal o časový harmonogram, keďže MV sa podľa štatútu stretáva 1x ročne.
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P. Viglaš, GR sekcie štrukturálnych fondov EÚ MŠVVaŠ SR – uviedol, že v roku 2015 sa uskutoční aj ďalšie
zasadnutie MV.
J. Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR – skonštatoval, že k otázke programového manuálu
a jeho vypracovaniu sa vráti na ďalšom zasadnutí MV po konzultáciách RO, SO, CKO.
Uznesenie: MV OP VaI vzal na vedomie informácie k postaveniu, pôsobnosti a kompetenciám MV OP VaI.
K bodu 4.

Návrh Štatútu a rokovacieho poriadku MV OP VaI

Predseda MV OP VaI odovzdal slovo GR sekcie štrukturálnych fondov EÚ MŠVVaŠ SR p. Viglašovi, ktorý podal
informáciu k navrhnutému Štatútu a rokovaciemu poriadku MV OP VaI, ktorý bol členom MV zaslaný dňa
09.01.2015. Ku dňu 19.01.2015 bolo zaslaných 49 pripomienok (1 zásadná a 48 obyčajných). 46 pripomienok bolo
akceptovaných a 3 neakceptované. Vyhodnotenie bolo zaslané členom elektronicky dňa 19.01.2014. Vznesené boli
pripomienky zo strany EK (1 pripomienka sa týkala MV a 1 štatútu – EK navrhla nový bod – úloha pre člena MV –
pripomienkovanie dokumentov členmi MV - textácia bude dodaná zo strany EK). V rámci rokovacieho poriadku sa
zmena týkala čl. 4, bod 2 – zmena „MV je uznášaniaschopný v prípade prítomnosti minimálne nadpolovičnej
väčšiny“. Taktiež to má dosah na čl. 5, bod 4 – zmena „uznesenie je prijaté, ak za návrh hlasovali súhlasne 2/3
všetkých prítomných členov“. Dodatočne bola zaslaná pripomienka z Únie miest Slovenska, ktorá sa týkala štatútu
MV, čl. 5, bod 2. Z pohľadu RO bola táto pripomienka akceptovateľná.
D. Lešinský, Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy – vyslovil pripomienky k štatútu MV čl. 3, zloženie výboru,
písm. 8 - pri nominovaní zástupcu na zasadnutie žiadal doplniť „vrátane elektronickej formy“. Ďalšia pripomienka sa
týkala čl. 2, úlohy MV. Navrhol, aby MV skúmal a schvaľoval návrhy výziev. Je to spojené s programovým manuálom
a transparentnosťou vyhlasovaných výziev. V rámci rokovacieho poriadku v čl. 3 – účasť na rokovaní – bod 4,
navrhol v štatúte definovať „poradný hlas“. V čl. 4 – priebeh rokovaní – bod 3 navrhol v prípade časovej tiesni
doplnenie znenia „resp. zvoliť cestu písomného per rollam schvaľovanie materiálov“. V čl. 6, bod 10 požadoval
schvaľovanie procedúrou per rollam i realokácie, ktoré z pohľadu EK nie je možné schvaľovať procedúrou per rollam.
J. Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR – odpovedal, že vzhľadom na nesúhlas EK, by to bol
vážny zásah do fungovania MV, pokiaľ by sa vážne veci schvaľovali per rollam a vyslovil negatívny postoj
k navrhovanej problematike. Konštatoval, že schvaľovanie výziev MV by ohrozilo fungovanie OP a vyslovil negatívny
postoj. Ostatné odznené pripomienky sú akceptovateľné.
M. Mojžiš, Priatelia Zeme – CEPA – podporil p. Lešinského vo veci schvaľovania výziev. Namiesto schvaľovania
navrhol pripomienkovanie výziev, t. j. aby členovia MV mali informácie o výzvach a možnosť vyjadriť sa k nim. Jedná
sa hlavne o výzvy týkajúce sa špecifických cieľových skupín, ktoré si vyžadujú podrobnejšie premyslieť ako nastaviť
výzvu. Zdôraznil potrebu zapojenia parterov, ktor majú s cieľovými skupinami skúsenosti.
J. Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR – reagoval - pri množstve výziev by to znamenalo
znefunkčnenie OP.
B. Huslica, GR sekcie podporných programov MH SR – reagoval na zaradenie výziev, resp. ďalších dokumentov.
Uviedol, že paralelne popri OP vzniká osobitná štruktúra, ktorá je súčasťou RIS3 stratégie, kde sa hovorí o štruktúre
riadenia výskumu, vývoja a inovácií (Governance), ktorý zavádza väčšie zapojenie partnerov do týchto procesov.
Navrhol preto premiestniť túto pozornosť na štruktúru, ktorá vzniká v rámci RIS3.
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L. Šimko, Úrad vlády ST – uviedol technickú pripomienku – navrhol rozšíriť čl. 3 – zloženie členov – a doplniť za
člena MV zástupcu splnomocnenca vlády SR pre výskum a inovácie.
J. Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR – akceptoval návrh p. Šimka.
Ch. Todd, riaditeľ odboru pre SR generálneho riaditeľstva DG Regio z Európskej komisie – poznamenal, že
z ich strany bolo 16. januára zaslaných niekoľko pripomienok v ktorých zdôrazňovali potrebu zabezpečenia
konzistentnosti aj s inými OP v niektorých aspektoch nachádzajúcich sa v štatúte a rokovacom poriadku. Za všetky
uviedol jednu pripomienku a to, aby členovia MV boli dostatočne a včas informovaní o termíne uskutočnenia
zasadnutia, aspoň 15 pracovných dní pred plánovaným termínom. Taktiež program rokovania by mal byť zaslaný
najmenej 15 pracovných dní pred zasadnutím MV, prípadne ešte skôr, aby mali členovia výboru dostatok času na
plánovanie a organizáciu. Pravidelnejšia komunikácia a zapojenie členov by rovnako mohlo prispieť
k efektívnejšiemu fungovaniu Monitorovacieho výboru.
J. Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR – na záver bodu zhrnul odznené pripomienky a dal
hlasovať za schválenie materiálu.
T. Gregor, Klub 500 – vyslovil sa proti hlasovaniu, keďže chýbalo finálne znenie materiálu a neboli uzavreté
pripomienky zo strany EK.
R. Redhammer, Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít SR – vyslovil nesúhlas so
schvaľovaním procedúrou per rollam, keďže sa nevyskytli zásadné námietky a pripomienky. Pripomienky, ktoré
odzneli boli najmä technického charakteru.
J. Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR – vyhlásil prestávku, počas ktorej boli zapracované
navrhované zmeny do návrhu štatútu a rokovacieho poriadku MV.
A. Uhrínová, riaditeľka odboru prípravy OP VaI (MŠVVaŠ SR) – odprezentovala zmeny, ktoré boli do Návrhu
Štatútu a rokovacieho poriadku MV OP VaI zapracované počas prestávky MV. Ďalej uviedla, že všetky akceptované
pripomienky boli zapracované.
M. Fedák, SAIA – v štatúte požadoval upresnenie formulácie podmienky pracovnoprávneho vzťahu verzus člen MV.
R. Karlubík, AZZaZ SR – žiadal, aby za člena MV mohla byť nominovaná aj osoba, ktorá nemá priamy
pracovnoprávny vzťah s vysielajúcou organizáciou, keďže napr. mestá a obce nemajú v priamom pracovno-právnom
vzťahu dostatočný počet osôb.
A. Uhrínová, riaditeľka odboru prípravy OP VaI (MŠVVaŠ SR) – uviedla, že v upravenom štatúte je aj táto
podmienka splnená.
Predseda MV OP VaI dal hlasovať členom MV OP VaI o schválení materiálu „Návrh Štatútu MV OP VaI“
s pripomienkami, ktoré boli akceptované.
Hlasovania o schválení Návrhu Štatútu MV OP VaI sa zúčastnilo 53 členov.
Za bolo: 48 členov
Proti bolo: 0 členov
Zdržalo sa: 5 členov
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Predseda MV OP VaI dal hlasovať členom MV OP VaI o schválení materiálu „Návrh Rokovacieho poriadku MV OP
VaI“ s pripomienkami, ktoré boli akceptované.
Hlasovania o schválení Návrhu Rokovacieho poriadku MV OP VaI sa zúčastnilo 53 členov.
Za bolo: 52 členov
Proti bolo: 0 členov
Zdržalo sa: 1 členov
Uznesenie: MV OP VaI schválil Návrh Štatútu a rokovacieho poriadku MV OP VaI.

K bodu 5.

Prezentácia Hodnotiacich a výberových kritérií k vybraným aktivitám OP VaI

Predseda MV OP VaI odovzdal slovo p. Sipkovi, poradcovi ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý
prezentoval návrh Hodnotiacich a výberových kritérií OP VaI, ktoré budú predmetom pripomienkovania a
schvaľovacieho konania členov MV OP VaI.
Predseda MV OP VaI otvoril diskusiu.
Ch. Todd riaditeľ odboru pre SR generálneho riaditeľstva DG Regio z Európskej komisie – uvítal skutočnosť,
že boli prezentované a prediskutované hodnotiace a výberové kritériá, čo znamená transparentný prístup, ktorý ako
dúfa, bude zachovaný aj počas implementácie celého OP. Za všetky pripomienky z ich strany bola spomenutá jedna
a to maximálny počet pätnástich udelených bodov pri hodnotiacom procese. Aj napriek tomu, že tento postup
vychádza zo skúsenosti s Horizontom 2020, obávajú sa, či je takéto bodové hodnotenie primerané pre fondy EŠIF.
Či stačí mať maximálne 15 bodov na zachytenie všetkých špecifík medzi projektmi a či sa s takýmto obmedzeným
rozsahom dá dospieť k správnemu rozlíšeniu kvality jednotlivých projektov. Preto nie sú dostatočne presvedčení
o správnosti udeľovania maximálneho bodového hodnotenia 15 bodov. V porovnaní s ostatnými operačnými
programami, kde je rozsah hodnotiacich kritérií oveľa vyšší, podľa jeho názoru je potrebné kritériá znova prehodnotiť,
tak aby boli viac vyhovujúce. Druhým sporným bodom je potreba súladu s cieľmi a intervenčnou logikou OP, preto
Ch. Todd navrhol, aby bola v jednotlivých kritériách premietnutá aj potreba úplného súladu so Stratégiou inteligentnej
špecializácie, čo bolo aj výsledkom diskusie na rokovaní o OP. Preto odporučil aplikovať vylučovacie kritériá
v ktorých bude súlad so Stratégiou inteligentnej špecializácie, a kde budú jasne uvedené kritériá v odpovediach:
„áno“ alebo „nie“ V prípade zápornej odpovede, by projekt nemal ďalej pokračovať v hodnotiacom procese.
S. Sipko, poradca ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR – reagoval, že uvedených 15 bodov je
predmetom diskusie a procesu pripomienkovania členmi MV OP VaI. K stratégii inteligentnej špecializácii uviedol, že
zosúladenie so stratégiou bude dvojstupňové. V prvom stupni súladu – vo fáze administratívnej kontroly žiadosti - ak
témy v žiadosti nebudú v súlade so stratégiou, žiadosť nepostúpi do odborného hodnotenia. Druhý stupeň súladu sa
zameriava na vyššiu mieru prepojenosti tém výskumnej a hospodárskej oblasti.
Uznesenie: MV OP VaI vzalo na vedomie návrh Hodnotiacich a výberových kritérií k vybraným aktivitám OP VaI.
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K bodu 6.

Súhrnná informácia o pripravovaných dokumentoch a postupe v implementácii OP VaI

Predseda MV OP VaI odovzdal slovo p. Drotárovi z CKO, ktorý informoval členov MV OP VaI o stave plnenia ex ante
relevantných kondicionalít pre OP VaI.
Predseda MV OP VaI odovzdal slovo p. Uhrínovej. ktorá informovala vo svojej prezentácii o návrhu Plánu hodnotení
OP VaI a zmien v realizácii hodnotení oproti programovému obdobiu 2007 – 2013 a príprave ďalšej dokumentácie
a plánu implementácie OP VaI.
Predseda MV OP VaI odovzdal slovo p. Janigovi, zástupcovi SZRB Asset Management (poverený Ministerstvom
financií SR), ktorý prezentoval –výsledky ex ante hodnotenia pre využitie finančných nástrojov v SR v programovom
období 2014 – 2020. Pri tejto príležitosti prezentoval aj možnosť financovania inovatívnych malých a stredných
podnikov z prioritnej osi 1 a 2 (tematický cieľ 1), ktoré sú v rámci analýzy pokryté v rámci SME fondu. Ďalej sa
vyjadril aj k financovaniu veľkých podnikov (ktoré sú v rámci tematického cieľa 1 komplementárne k MSP), a to že
z analýzy vyplýva, že veľké podniky majú 95% podiel na dlhodobých úveroch, a teda nemajú problém získať
financovanie. Z toho vyplýva, že neexistuje výrazná medzera na trhu s financovaním veľkých podnikov. Taktiež
prezentoval možnosť zahrnúť financovanie z prioritnej osi 1 a 2 (tematický cieľ 1) do investičnej stratégie pre
implementáciu finančných nástrojov v rámci OP VaI.
Predseda MV OP VaI otvoril diskusiu.
Ch. Todd, riaditeľ odboru pre SR generálneho riaditeľstva DG Regio z Európskej komisie – zdôraznil
dôležitosť ex ante kondicionalít, ako základných podmienok, ktoré musia byť splnené pre účinné investície. Keďže
implementácia programu ešte len začína, je nutné zabezpečiť splnenie ex ante kondicionalít v dohodnutom termíne.
Nakoľko časový sklz pri finalizovaní Akčného Plánu na implementáciu stratégie inteligentnej špecializácie existuje, je
nanajvýš urgentné ho odstrániť, pričom DG Regio musí byt konzultované. V druhom bode Ch. Todd pripomenul, že
komunikačný plán, musí byť prijatý do šiestich mesiacov od prijatia OP, t.j. koniec apríla tohto roka. V prípade, ak by
nebolo možné usporiadať ďalšie stretnutie MV, CH. Todd pripúšťa hlasovanie procedúrou per rollam, pričom
navrhol, aby sa na ďalšom zasadnutí MV uskutočnili prezentácie komunikačnej stratégie s možnosťou prerokovania
s jednotlivými členmi výboru. Posledný diskusný príspevok sa týkal posúdenia finančných nástrojov ex ante, kde je
nevyhnutné presne vedieť, čo sa plánuje realizovať a pokúsiť sa čo najefektívnejšie využiť finančné prostriedky.
Cieľom je zdvojnásobiť objem financií oproti minulému programovému obdobiu pre všetky členské štáty. Preto je na
mieste otázka pre RO, či ex ante analýza finančných nástrojov pokrýva všetky oblasti OP, kde môžu byť finančné
nástroje využité. V prípade zápornej odpovede, je potrebné rokovať o tom ako možno tento nedostatok odstrániť. Na
záver Ch. Todd vyjadril podporu využitia finančných prostriedkov vo všetkých oblastiach.
A. Uhrínová, riaditeľka odboru prípravy OP VaI (MŠVVaŠ SR) – k prvému bodu odpovedala, že jediné, čo by
mohlo ovplyvniť prezentované stanovené termíny sú prípadné pripomienky ďalších DG EK, s ktorými je potrebné
materiály odkomunikovať. Vo vzťahu ku Komunikačnému plánu uviedla, že na najbližšom stretnutí MV bude
prezentácia výsledkov pripomienkovania Komunikačného plánu ako aj výsledkov per rollam procedúry, ako aj
začiatkov implementácie OP VaI.
B. Huslica, GR sekcie podporných programov MH SR – uviedol, že materiál MF SR, týkajúci sa finančných
nástrojov prezentovaný na MV OP VaI, nepredstavuje materiál, ktorý by RO a SO považovali za úplný, pretože
obsah nekorešponduje so stratégiou OP VaI, keďže v ňom nie sú rozpracované úplne všetky tematické ciele, na
ktoré by sa dali uplatniť finančné nástroje. Okrem ex ante analýzy cirkuloval aj materiál ex ante hodnotenie, ktorý
sumarizuje závery z ex ante analýzy. Nebol poskytnutý priestor z MF SR, aby bol materiál detailne pripomienkovaný
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a vyslovil požiadavku za RO a SO o možnosť tohto procesu. Predmetom pripomienkovania je v súčasnosti aj Zmluva
o financovaní a výsledok bude odrazený v zmluve.
P. Janiga – spresnil, že oba materiály sú jedna štúdia, keďže prílohou ex ante hodnotenia je ex ante analýza.
Taktiež sa k danej problematike vyjadril počas svojej prezentácie.
D. Pitoňák, SBA – doplnil pripomienku k ex ante analýze, že je to koncepčne zle postavené, keďže jedna z
cieľových skupín boli vybraté malé a stredné podniky a druhá verejný sektor. Avšak vo verejnom sektore sú
analyzované témy ako napr. Energetika, odpadové hospodárstvo, infraštruktúra, zatiaľ, čo v druhom prípade sú len
cieľová skupina. Pričom zámerom OP je výskum a inovácie, tzn. že trhové zlyhanie by malo byť analyzované
v oblasti výskumu a inovácie na celú ekonomiku horizontálne a z toho mala byť robená trhová medzera. Je to ťažko
využiteľné pre OP výskum a inovácie. V analýze je spomínaný iba jeden variant implementácie cez fond fondov,
pričom existujú rôzne varianty implementácie. Podotkol, že v analýze chýba identifikácia ďalších nástrojov a je
potrebné rozšíriť ich portfólio (vrátane kombinovaných nástrojov – granty, úvery a kapitálové financovanie úverov).
P. Janiga – reagoval, že analýzu pripravovala Európska investičná banka a že RO a SO bol poskytnutý priestor sa
k nej vyjadriť. Taktiež pripomenul, že spracovateľ analýzy na pripomienky reagoval, avšak sa jedná o nezávislú
analýzu a keďže sa spracovateľ nezhodol so všetkými pripomienkami, tak ich ani nezapracoval. (nejedná sa
o legislatívny materiál, čiže z toho nevyplýva ani potreba pripomienkového/rozporového konania, práve naopak,
jedná sa o nezávislú analýzu).
D. Pitoňák, SBA – reagoval na p. Janigu, že priestor na vyjadrenie síce bol, ale pripomienky neboli zapracované,
resp. detailnejšie diskutované.
Ch. Todd, riaditeľ odboru pre SR generálneho riaditeľstva DG Regio z Európskej komisie – upozornil na
dôležitosť dostatočnej administratívnej kapacity riadiaceho ako aj sprostredkovateľského orgánu, pre čo
najefektívnejšiu implementáciu operačného programu. Nakoľko tento operačný program je finančne náročný
a komplexný je potrebná vysoká miera koordinácie najmä v období, kedy sa pracuje súčasne na dvoch
programových obdobiach 2007-2013 a 2014-2020. Je nevyhnutné zabezpečiť dostatočný počet kompetentných,
kvalitných a zaškolených zamestnancov, načo môžu byť využité aj prostriedky z technickej pomoci.
P. Viglaš, GR sekcia štrukturálnych fondov EÚ MŠVVaŠ SR – vyjadril sa k administratívnym kapacitám a ich
navýšeniu – požiadavka za oba rezorty bola zaslaná na MF SR. V rámci rezortu školstva, sa v sekcii štrukturálnych
fondov EÚ administratívne kapacity čiastočne navýšili v riadiacom orgáne už v minulom roku, ale na úkor Agentúry
pre ŠF EÚ MŠVVaŠ SR. Uvažuje sa s ďalším navýšením kapacít, pretože štartuje nový veľký OP a dobieha starý
OP. Tento rok je zároveň kľúčový na dočerpanie finančných prostriedkov. Snahou je reštrukturalizácia spomínanej
sekcie.
Uznesenie: MV OP VaI vzalo na vedomie informáciu o pripravovaných dokumentoch a postupe v implementácii OP
VaI.
K bodu 7.

Zhrnutie stretnutia a závery

Predseda MV OP VaI na záver stručne zhrnul prijaté závery a informácie, ktoré odzneli na 1. zasadnutí MV OP VaI
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Členovia MV získali informácie:
- o základnom nastavení OP VaI, ktorý bol schválený EK 28. 10. 2014, kedy prvý krát v histórii Slovenska boli
spojené programové dokumenty z oblastí výskumu, vývoja a inovácii do jedného operačného programu, kde sa so
zástupcami podnikateľov podarilo zadefinovať nové nástroje, ktoré by mali posilniť spoluprácu výskumných
organizácií a podnikateľskej sféry.
- o celkovej alokácii OP VaI, ktorá predstavuje viac ako 2,2 mld. EUR, z toho viac ako ¾ všetkých finančných
prostriedkov je určených na posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií. Zvyšná časť je alokovaná na
podporu zvýšenia konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov
- o aktivitách MŠVVaŠ SR a MH SR
- o postavení, pôsobnosti a kompetenciách MV
- o stave prípravy hodnotiacich a výberových kritérií k vybraným aktivitám OP
- o pripravovaných dokumentoch a postupe v implementácii OP, vrátane informácii o plnení ex-ante kondicionalít
Členovia MV schválili:
- štatút MV s pripomienkami
- rokovací poriadok MV s pripomienkami
J. Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR na záver vyjadril prianie, že sa Monitorovaciemu výboru
podarí pracovať efektívne, konštruktívne a že OP VaI bude v dobrom postavení aj na konci programového obdobia
a to, ako vo vecnom plnení, tak i v čerpaní finančných prostriedkov. Poďakoval všetkým za aktívnu účasť, osobitne
zástupcom EK.

V Bratislave, dňa 02. 02. 2015

Zapísali:

Diana Petrasová, Miriam Petrášová, Katarína Horváthová, Zuzana Murgoňová, MŠVVaŠ SR

Overovateľ:

Igor Chovan, Republiková únia zamestnávateľov

Schválil:

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