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Zápisnica z 2. zasadnutia  

Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie 

   

Dátum: 

 26. júna 2015, 9:30 -15:30 

Miesto konania zasadnutia: 

Účelové zariadenie Hotel Bôrik, Bôrik 15, 814 07 Bratislava   

Adresáti: 

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

program Výskum a inovácie (ďalej aj „“MV“ a „MV OP VaI“) 

Vazil Hudák, minister hospodárstva SR, podpredseda MV OP VaI 

všetci členovia a prizvaní účastníci Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie 

Predsedajúci: 

Juraj Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, predseda MV OP VaI 

Účastníci rokovania: 

podľa prezenčnej listiny (viď príloha č. 1) 

Zapisovateľ: 

Zuzana Murgoňová, Veronika Ďuráková, Lucia Hlavenková, Diana Petrasová, Róbert Pauliček Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej aj „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 (ďalej aj „EK“). V zátvorke pri jednotlivých relevantných bodoch sú uvedené spresnené názvy v zmysle 
diskusie a hlasovaní o programe 2. zasadnutia MV OP VaI. 
  
 
1. Privítanie 
 
2. Informácia o rozhodovaní procedúrou per rollam 

 Komunikačná stratégia OP VaI 
 
3. Prezentácia hodnotiacich a výberových kritérií 

 dopytovo-orientované projekty MŠVVaŠ SR a národné projekty – MŠVVaŠ SR 

 národné projekty – Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej aj „MH SR“) 

 projekty technickej pomoci 

 diskusia a schvaľovanie 
 
4. Prezentácia návrhov národných projektov OP VaI – MŠVVaŠ SR (Prezentácia návrhov zámerov 

národných projektov OPVaI – MŠVVaŠ SR) 

 diskusia a schvaľovanie 
 
5. Prezentácia návrhov národných projektov OP VaI – MH SR (Prezentácia návrhov zámerov národných 

projektov OP VaI – MH SR) 

 diskusia a schvaľovanie  
 
6. Súhrnná informácia o aktuálnom stave procesu pripravovaných dokumentov a ďalšie kroky v 

implementácii OP VaI 

 súčasný stav plnenia ex ante kondicionalít pre OP VaI 

 príprava ďalšej dokumentácie a plán implementácie OP VaI 

 diskusia 
 
7. Rôzne 
 
8. Zhrnutie stretnutia a závery 
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Priebeh zasadania: 

K bodu 1. Privítanie  

Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie otvoril predseda MV J. Draxler, 

minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

J. Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR – v úvode rokovania privítal ministra pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR, štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR, zástupcov Európskej komisie, prítomných 

členov MV a ich zástupcov, pozorovateľov a hostí. Predseda MV OP VaI následne odovzdal slovo generálnemu 

riaditeľovi sekcie štrukturálnych fondov EÚ MŠVVaŠ SR p. Viglašovi za účelom overenia uznášaniaschopnosti 

členov MV a návrhu overovateľa zápisnice MV. 

P. Viglaš, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ MŠVVaŠ SR – uviedol, že na rokovaní bolo 

prítomných 53 zo 66 členov MV OP VaI a konštatoval, že MV OP VaI je uznášaniaschopný. 

Uznesenie: MV OP VaI vzal na vedomie uznášaniaschopnosť MV OP VaI. 

T. Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500 – navrhol do programu prerokovanie a schvaľovanie navrhovaného 

programu MV, vzhľadom na to, že v predloženom programe nebolo schvaľovanie programu explicitne uvedené. 

J. Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR – oznámil, že prerokovanie a schvaľovanie 

navrhovaného programu MV je jedným z nasledujúcich bodov programu. 

P. Viglaš navrhol za overovateľa zápisnice I. Chovana (Republiková únia zamestnávateľov). 

 

Hlasovania o schválení I. Chovana (Republiková únia zamestnávateľov) ako overovateľa zápisnice sa zúčastnilo 53  

členov. 

Za bolo: 53 členov 

Proti bolo: 0 členov 

Zdržalo sa: 0 členov 

Uznesenie: MV OP VaI schválil za overovateľa zápisnice I. Chovana. 

Predseda MV OP VaI predstavil program rokovania MV OP VaI a vyzval prítomných na predloženie návrhov na 

doplnenie programu. 

P. Klamo, predseda sekcie výskumu a vývoja Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory – navrhol, aby sa 

v bodoch rokovania, týkajúcich sa národných projektov a hodnotiacich kritérií (3. Prezentácia hodnotiacich a 

výberových kritérií, 4. Prezentácia návrhov národných projektov OP VaI – MŠVVaŠ SR a 5. Prezentácia návrhov 

národných projektov OP VaI – MH SR), vynechalo slovo "schvaľovanie", pričom by prebehla iba prezentácia, a aby 

samotnému schvaľovaniu predchádzalo prerokovanie týchto návrhov v expertných skupinách a na Rade vlády pre 

vedu, techniku a inovácie. 

T. Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500 – podporil návrh prednesený p. Klamom a mal nasledujúce pripomienky: 

1. Predložené návrhy projektových zámerov nesplňujú podmienky, ktoré sú dané v kapitole 3.4.1 Národné projekty 
Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej aj „systém riadenia EŠIF“), a to pre 
absenciu zdôvodnenia využitia národných projektov a vylúčenia výberu projektu prostredníctvom výzvy a považuje 
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ich za návrhy v nesúlade s článkom 125 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 
17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a 
Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a 
ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (ďalej aj „všeobecné nariadenie“). 
2. Predloženiu návrhu národných projektov nepredchádzalo prerokovanie a posúdenie na pôde Rady vlády SR pre 
vedu, techniku a inovácie, čo považuje za priamy rozpor z čl. 2 bod 3 písm. i) Štatútu Úradu vlády SR. 
3. Upozornil na absenciu splnenia záverov Peer Review RIS 3 v Dubline, kde bolo uložené predložiť bližšiu 
špecifikáciu národných projektov Rade vlády SR pre vedu, techniku a inovácie. Vzhľadom na skutočnosť, že táto 
požiadavka nebola doteraz splnená, považoval za predčasné pristupovať k schvaľovaniu národných projektov. 
4. Ďalej upozorňoval na prekročenie limitu stanoveného EK vo výške 50 mil. EUR pri projektovom zámere 
Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra. 
5. Taktiež podotkol, že predloženie návrhov je v rozpore so systémom posudzovania projektových zámerov daných 
Akčným plánom implementácie Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR na roky 2014 – 2016. 
6. Uviedol, že SBA projekt neindikuje využitie na úrovni národného projektu. Následne dodal, že pri projektoch MH 
SR vytvorenú Technologickú agentúru resp. Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru (ďalej aj „SIEA“), poverenú 
plnením funkcií Ekonomickej agentúry považuje za významný prvok z hľadiska naplnenia stratégie inteligentnej 
špecializácie, ale zároveň vytkol nevytvorenie Rady technologickej agentúry, ktorá by prerokúvala všetky predmetné 
názory. 

R. Jonáš, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR – stotožnil sa s návrhmi p. Gregora a navrhol, 

aby bolo prerokovanie predložených návrhov odložené na nasledujúce zasadanie. 

D. Lešinský, Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy – navrhol z hľadiska náročnosti posúdenia finančných 

aspektov projektov rozdelenie schvaľovania národných projektov do dvoch kôl, pričom v prvom kole by boli 

schvaľované zámery a v druhom kole by boli schvaľované ich rozpracované rozpočty. 

J. Pastorek, Splnomocnenec vlády SR pre výskum a inovácie – poznamenal, že v programe, ktorý je platný 

a ktorý sa bude schvaľovať, je napísané „diskusia a schvaľovanie“, pričom zdôraznil, že schvaľovanie má 

v slovenčine iba jeden význam. 

T. Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500 – prečítal 4. a 5. bod predloženého programu a zdôraznil, že v prípade 

pristúpenia k týmto bodom programu sa hovorí o diskutovaní a schvaľovaní návrhov národných projektov. Zároveň 

namietal za zamestnávateľské organizácie porušenie princípu partnerstva daného Poznatkami k prosperite - 

Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (ďalej aj „RIS3“) a Partnerskou 

dohodou o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014 - 2020 (ďalej aj „Partnerská 

dohoda“) z dôvodu nemožnosti vyjadrenia sa k predloženým materiálom. Upozornil na absenciu širšej diskusie 

v zmysle partnerstva na vypracovávaní strategických materiálov k predloženým návrhom národných projektov. 

J. Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR – spresnil, že ide o návrhy zámerov národných 

projektov, ako to bolo popísané v dokumentoch, ktoré boli k dispozícii pred zasadnutím a nie o samotné návrhy 

národných projektov. Následne navrhol postup schvaľovania programu, tak ako bol predložený na rokovanie MV.  

T. Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500 – navrhol, aby sa najskôr hlasovalo o doplnení programu a až následne 

o samotnom programe. 

Predseda MV OP VaI dal hlasovať členom MV OP VaI o schválení programu 2. zasadnutia MV OP VaI vo forme, 

v akej bol písomne predložený členom MV OP VaI bez návrhov na zmenu programu. 
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Hlasovania o schválení programu MV OP VaI sa zúčastnilo 57 členov. 

Za bolo: 27 členov 

Proti bolo: 23 členov 

Zdržalo sa: 7 členov 

Uznesenie: MV OP VaI neschválil program 2. zasadnutia MV OP VaI vo forme, v akej bol písomne predložený. 

Predseda MV OP VaI skonštatoval, že predložený program nebol schválený a oboznámil členov MV OP VaI 

s postupom, pri ktorom sa bude hlasovať o návrhoch na doplnenie programu a o zmenách v programe a následne sa 

pristúpi k opätovnému hlasovaniu o programe. 

J. Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR – zopakoval návrh podaný pred hlasovaním 

o schválení programu MV OP VaI, ktorý spočíval vo vynechaní procesu schvaľovania v bodoch 4. Prezentácia 

návrhov národných projektov OP VaI – MŠVVaŠ SR a 5. Prezentácia návrhov národných projektov OP VaI – MH 

SR. 

R. Redhammer, Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít SR – navrhol, aby sa schvaľovali 

návrhy zámerov národných projektov, t. j. aby sa do programu explicitne doplnilo slovo „zámerov“. 

P. Klamo, predseda sekcie výskumu a vývoja Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory – opakovane 

navrhol, aby sa neschvaľovali hodnotiace a výberové kritériá a návrhy národných projektov (body programu 3., 4. 

a 5.), t. j. aby prebehla iba prezentácia a diskusia. Požiadal, aby samotnému schvaľovaniu predchádzala diskusia 

v Rade vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, príp. Vedeckej technologickej agentúre. 

T. Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500 – namietal, že návrh p. Redhammera by bol „de facto“ opakovaním prvého 

hlasovania o schválení programu a následne poznamenal, že predložený program zasadnutia nie je jednoznačný 

vzhľadom na skutočnosť, že nie je presne definované, či sa jedná o návrhy národných projektov, alebo návrhy 

zámerov národných projektov a navrhol, aby sa vzhľadom na predložený program v písomnej forme (t. j. 

schvaľovanie návrhov národných projektov) vynechal proces schvaľovania. 

Ľ. Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – vysvetlil prítomným základné princípy a zmysel 

monitorovacieho výboru a zdôvodnil rozdiely mechanizmov pre schvaľovanie národných projektov a zámerov 

národných projektov. 

T. Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500 – zopakoval návrh, aby sa zámery národných projektov iba prezentovali, ale 

neschvaľovali a aby sa schvaľovanie odložilo na najbližšie zasadnutie MV OP VaI. 

Ľ. Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – zopakoval význam prezentovania 

a schvaľovania zámerov národných projektov na zasadnutí MV. 

J. Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR – zopakoval a spresnil návrh, aby sa na 2. zasadnutí 

MV OP VaI zámery národných projektov iba prezentovali a prebehla diskusia, a aby samotné schvaľovanie prebehlo 

procedúrou per rollam po preštudovaní súvisiacich dokumentov. 
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P. Šajgalík, predseda Rady predsedov pre priority výskumu a vývoja – potvrdil slová p. Jahnátka o potrebe 

rozhodnutia, resp. prerokovania zámerov národných projektov ako dôležitej súčasti zasadnutia MV. 

M. Obert, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR – vyzval členov MV OP VaI, aby sa po diskusii 

o zámeroch národných projektov nebránili hlasovaniu o týchto zámeroch. 

T. Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500 – zopakoval svoj predchádzajúci návrh o vynechaní schvaľovania zámerov 

národných projektov z programu. 

J. Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR – zosumarizoval podané návrhy do konečnej podoby: 

Návrh 1) od p. Gregora a p. Klama: Vypustenie schvaľovania výberových a hodnotiacich kritérií z programu (bod 

programu č. 3) a schvaľovanie zámerov národných projektov (body programu č. 4 a 5).  

Návrh 2) od p. Redhammera: Doplnenie do programu „zámery národných projektov“ namiesto „národné projekty“ 

(body programu č. 4 a 5). 

T. Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500 – namietal, že návrh p. Redhammera by bol „de facto“ opakovaním prvého 

hlasovania o schválení programu z dôvodu vedomosti členov MV o fakte, že sa hlasuje o zámeroch národných 

projektov vzhľadom na dokumenty dostupné pred zasadnutím. 

J. Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR – vysvetlil oprávnenosť návrhu p. Redhammera, 

z dôvodu explicitného ujasnenia bodov programov č. 4 a 5 a možnej nejednoznačnosti predloženého programu 

v písomnej podobe pri prvom hlasovaní o schválení predloženého programu. Z tohto dôvodu navrhol zmenu 

programu podľa návrhu p. Redhammera zaradiť v hlasovaní ako prvú v poradí. 

D. Lešinský, Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy – navrhol zaradenie aj návrhu 3) schvaľovanie zámerov 

národných projektov bez orientačných rozpočtov. 

Ľ. Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – vysvetlil potrebu zapracovania indikatívnej výšky 

finančných prostriedkov určených na realizáciu projektu do zámeru národného projektu a poukázal na 

neopodstatnenosť obavy z nedostatočnej kontroly oprávnenosti výšky týchto rozpočtov vzhľadom na skutočnosť, že 

táto kontrola bude vykonávaná až v rámci nasledujúcich mechanizmov a nie je úlohou MV. 

T. Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500 – citoval pasáž z Akčného plánu stratégie výskumu a inovácií pre 

inteligentnú špecializáciu SR z roku 2014, schváleného Radou vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, ktorý nebol 

zrušený a ktorá sa týkala schvaľovania národných projektov Radou vlády pre vedu, techniku a inovácie: „Návrh 

zámerov výziev, rovnako ako aj návrh podrobnejšieho definovania oblastí špecializácie a vzájomného prepojenia 

ekonomických a výskumných oblastí bude viazaný na posúdenie v expertných skupinách vo Výskumnej agentúre 

(ďalej len „VA“) a Technologickej agentúre (ďalej len „TA“) podľa oblastí hospodárskej a tematickej špecializácie v 

zmysle RIS3, ktorých fungovanie bude zadefinované v Stanovách oboch agentúr. Strategický významné zámery 

výziev, resp. písomných vyzvaní v prioritných oblastiach RIS3 (s alokáciou na projekt viac ako 7 mil. EUR), spĺňajúce 

charakteristiku národného projektu v zmysle nového zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych 

a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, budú posudzované osobitne. Proces postupu 

predmetného posúdenia zámerov výziev/písomných vyzvaní v expertných skupinách vo VA a TA bude záväzný v 

súvislosti s realizáciou výdavkov na VaI prostredníctvom ŠR. V prípade zdrojov EŠIF, najmä OP VaI, bude 

aplikovaný s odporúčacím charakterom pre ďalšiu implementáciu.“ Následne vyslovil názor, podľa ktorého mal MV 

dostať materiály prerokované v expertných skupinách. (pozn. uvedený návrh Akčného plánu stratégie výskumu a inovácií pre 

inteligentnú špecializáciu SR nebol nikdy predmetom schvaľovania vládou SR. Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie je poradným 
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orgánom vlády SR a nie výkonným orgánom, a preto schválenie takéhoto dokumentu musí podliehať aj následnému schváleniu vládou SR, 

aby bol platný a jeho ustanovenia bolo možné aplikovať.) 

Predseda MV OP VaI dal hlasovať členom MV OP VaI o schválení návrhu 2) od p. Redhammera: Doplnenie do 

programu „zámerov národných projektov“ namiesto „národných projektov“ (body programu č. 4 a 5). 

Hlasovania o schválení návrhu zmeny programu MV OP VaI sa zúčastnilo 58 členov. 

Za bolo: 40 členov 

Proti bolo: 9 členov 

Zdržalo sa: 9 členov 

Uznesenie: MV OP VaI schválil návrh 2) na doplnenie programu. 

J. Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR – skonštatoval, že na základe schváleného doplnenia 

do programu je možné opätovne hlasovať o schválení programu 2. zasadnutia MV OP VaI. 

P. Klamo, predseda sekcie výskumu a vývoja Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory – zdôraznil 

požiadavku na vypustenie schvaľovania  hodnotiacich a výberových kritérií. 

Ch. Todd, vedúci oddelenia pre SR, DG Regio, Európska komisia – poznamenal, že je dôležité, aby tento MV 

schválil hodnotiace a výberové kritériá. Uviedol, že pravidlá ohľadom výberu národných projektov sú vytvárané na 

národnej úrovni, ale je kľúčové dodržať základné princípy týkajúce sa transparentnosti a partnerstva. Zároveň 

pozdvihol väčšiu rozpracovanosť predkladaných návrhov zámerov národných projektov oproti iným operačným 

programom. Rovnako podčiarkol dôležitosť hodnotenia národných projektov expertmi, ktorí posúdia kvalitu 

výskumných tém, ich relevantnosť a prepojenosť s oblasťami špecializácie, hlavne v prípade národných projektov v 

opatreniach 1.1.3 a 1.2.1.  

Predseda MV OP VaI dal hlasovať členom MV OP VaI o schválení programu 2. zasadnutia MV OP VaI so 

schválenou zmenou programu (doplnenie bodov č. 4 a 5 o „zámerov“). 

Hlasovania o schválení programu MV OP VaI so schválenou zmenou sa zúčastnilo 58 členov. 

Za bolo: 42 členov 

Proti bolo: 7 členov 

Zdržalo sa: 9 členov 

Uznesenie: MV OP VaI schválil program 2. zasadnutia MV OP VaI so schválenou zmenou. 

T. Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500 – požiadal o dodatočné hlasovanie o návrhu 1) (Vypustenie z programu 

schvaľovanie výberových a hodnotiacich kritérií (bod programu č. 3) a schvaľovanie zámerov národných projektov 

(body programu č. 4 a 5). 

J. Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR – skonštatoval, že program 2. zasadnutia MV OP VaI 

bol schválený. 
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K bodu 2. Informácia o rozhodovaní procedúrou per rollam 

Predseda MV OP VaI odovzdal slovo riaditeľke odboru prípravy OP VaI (MŠVVaŠ SR), p. Uhrínovej, ktorá 

odprezentovala informácie o schválení Komunikačnej stratégie OP VaI písomnou procedúrou pre rollam 

(Prezentácia je dostupná na webovom sídle MŠVVaŠ SR). 

Uznesenie: MV OP VaI vzal na vedomie informácie o rozhodovaní procedúrou per rollam ku Komunikačnej 

stratégii OP VaI. 

K bodu 3. Prezentácia hodnotiacich a výberových kritérií 

Predseda MV OP VaI odovzdal slovo generálnemu riaditeľovi sekcie štrukturálnych fondov EÚ MŠVVaŠ SR p. 

Viglašovi, ktorý odprezentoval Hodnotiace a výberové kritéria pre dopytovo-orientované projekty MŠVVaŠ SR 

a národné projekty – MŠVVaŠ SR, Hodnotiace a výberové kritéria pre národné projekty – MH SR a Hodnotiace 

a výberové kritéria pre projekty technickej pomoci (Prezentácia je dostupná na webovom sídle MŠVVaŠ SR). 

Predseda MV OP VaI otvoril diskusiu k jednotlivým bodom prezentácie, pričom prvým bodom boli Hodnotiace 

a výberové kritéria pre dopytovo-orientované projekty MŠVVaŠ SR a národné projekty – MŠVVaŠ SR. 

L. Šimko, gestor horizontálneho princípu udržateľný rozvoj, Úrad vlády SR – uviedol, že hodnotiace kritériá sú 

zohľadnené dvakrát, európsky priestor plus medzinárodné aktivity. Taktiež zdôraznil, že by mali byť určené 

explicitne, keďže pri týchto operačných programoch treba brať do úvahy aj všeobecné nariadenie v článku 15. 

Slovenská republika je relevantná pre Stratégiu Európskej únie pre dunajský región, preto by to malo byť 

zadefinované priamo v hodnotiacich a výberových kritériách aj vzhľadom na to, že Slovenská republika je 

zodpovedná ako koordinátor v oblasti vedy a výskumu práve pre Stratégiu Európskej únie pre dunajský región. Na 

záver dodal, že budúci rok máme predsedníctvo Rady EÚ, preto by bolo pozitívnym aspektom, že práve tento bod, 

relevancia projektov k cieľom Stratégie Európskej únie pre dunajský región je zahrnutý do hodnotiacich a výberových 

kritérií. 

J. Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR – uviedol, že uvedený návrh bude doplnený do 

hodnotiacich a výberových kritérií. 

Ch. Todd, vedúci oddelenia pre SR, DG Regio, Európska komisia – podotkol, že v hodnotiacich a výberových 

kritériách sú stanovené aj vyraďovacie kritéria. Ďalej zdôraznil, že je potrebné, aby výskumné projekty (financované 

z tematického cieľa 1) boli v súlade so schválenou RIS3 a prinášali Slovenskej republike niečo navyše. Navrhol, aby 

projekty, ktoré prispievajú k Stratégii Európskej únie pre dunajský región dostávali prémiové body. 

D. Lešinský, Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy – položil otázku, či je stratégia Európa 2020 zohľadnená 

pri hodnotení jednotlivých projektov tak, aby veľké projekty, národné projekty, ktoré významnou mierou prispievajú 

k stratégií Európa 2020, kde má Slovenská republika záväzky voči Európskej únii, a potrebuje na to výskum, boli 

s veľkým dopadom zvýhodnené. 

A. Uhrínová, riaditeľka odboru prípravy OP VaI MŠVVaŠ SR – odpovedala, že ciele stratégie Európa 2020 sú 

zohľadnené priamo v samotnom OP VaI. Projekty, ktoré by nemali prínos k stratégii Európa 2020 a jej cieľom, 

nemôžu byť vôbec podporené. V prípade, ak by boli takéto projekty predložené, tak budú vylúčené už počas 

administratívnej kontroly a nedostanú sa ani do hodnotiaceho procesu, pretože nesplnia podmienky oprávnenosti. 

Čo sa týka príspevku, jedným z kritérií je aj plnenie cieľov OP VaI. V rámci tejto časti bude hodnotené, či každý jeden 

projekt splnil ciele OP VaI. V kritériách sú popísané spôsoby, akými budú jednotlivé projekty hodnotené a 
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vylučované, priraďovaním možnosti áno / nie a jednotlivé bodové hodnotenia. Pre odborných hodnotiteľov bude 

v ďalšom kole pripravená inštrukcia, kde budú presne uvedené konkrétne postupy ako hodnotiť jednotlivé projekty. 

Každý jeden odborný hodnotiteľ bude musieť zdôvodniť vylučovacie kritérium, prečo áno, prečo nie, kde musí napr. 

v konkrétnom prípade zohľadniť aj príspevok k stratégii Európa 2020. Programové dokumenty, ako je OP VaI, boli 

vytvorené so zohľadnením stratégie Európa 2020. 

I. Chovan, Republiková únia zamestnávateľov – skonštatoval, že podstatná časť jeho pripomienok bola 

akceptovaná, niektoré veci sa spresnili, ale v niektorých prípadoch je tam zdôvodnenie, ktoré bude obmedzením voči 

podnikateľskému sektoru a k tým častiam, kde si bude chcieť priemyselný výskum a vývoj udržať svoju 

konkurencieschopnosť. Ďalej poznamenal, že je tam požiadavka na aktívne zapojenie do medzinárodných sietí  

a vzájomné prepojenie, čo je pozitívne, ale táto podmienka je v pozícii vylučovacieho kritéria, čo považoval za rigidné 

v prípade, ak si bude podnikateľ chcieť ochrániť svoj výskumný a vývojový zámer pred konkurenciou. Navrhol preto 

postaviť toto vylučovacie kritérium do polohy kritéria bodového, kde by bolo možné jednoznačne určiť, kto už má 

naznačenú konkrétnu spoluprácu, kto je na ňu pripravený, alebo kto nad spoluprácou ani neuvažuje. 

A. Uhrínová, riaditeľka odboru prípravy OP VaI MŠVVaŠ SR –  spresnila, že zapojenie sa do medzinárodných 

štruktúr je jeden z horizontálnych princípov, ktorý je uvedený v rámci OP VaI. Je to práve tá zmena, ktorá má nastať 

oproti programovému obdobiu 2007 – 2013, preto bolo toto kritérium určené ako vylučovacie kritérium. V súvislosti s 

návrhom p. Chovana uviedla, že sa nad takouto alternatívou uvažovalo, ale je náročné určiť spôsob takéhoto 

bodovania vzhľadom na skutočnosť, že žiadateľ sa buďto zapája do spolupráce, alebo sa nezapája. Následne p. 

Uhrínová požiadala o návrh na konkrétne riešenie bodového hodnotenia tohto kritéria. 

I. Chovan, Republiková únia zamestnávateľov – navrhol pri kritériu Potenciál pripravenosti, hodnotu 3 bodov, ak je 

deklarovaná konkrétna spolupráca v projekte, hodnotu 2 bodov, ak má projekt prezentovaný potenciál pre prístup do 

medzinárodných sietí a spolupráce a hodnotu 0 bodov, ak projekt nemá potenciál na spoluprácu. 

A. Uhrínová, riaditeľka odboru prípravy OP VaI MŠVVaŠ SR –  akceptovala návrh p. Chovana a vyjadrila názor, 

že ak spomínané kritérium bude takto odstupňované, je to dobré riešenie a je správne, že aj potenciál bude 

hodnotený. 

Predseda MV OP VaI následne otvoril diskusiu k druhému bodu hodnotiace a výberové kritéria pre národné projekty 

– MH SR, ku ktorému neboli pripomienky, a tak pokračoval otvorením diskusie k tretiemu bodu hodnotiace 

a výberové kritéria pre projekty technickej pomoci. 

L. Šimko, gestor horizontálneho princípu udržateľný rozvoj, Úrad vlády SR –  sa vrátil k hodnotiacim 

a výberovým kritériám pre národné projekty – MH SR a k medzinárodnej spolupráci s požiadavkou zohľadnenia 

aspektu spolupráce podnikov v prospech Stratégie Európskej únie pre dunajský región pre hospodárstvo. 

B. Huslica, generálny riaditeľ sekcie podporných programov MH SR – súhlasne poznamenal, že s týmto 

kritériom nemá MH SR problém, a že bude možné túto pripomienku zapracovať. 

Predseda MV OP VaI skonštatoval, že už nie sú ďalšie pripomienky a dal hlasovať členom MV OP VaI o schválení 

hodnotiacich a výberových kritérií pre dopytovo-orientované projekty MŠVVaŠ SR a národné projekty MŠVVaŠ SR 

so zohľadnením vyššie uvedenej pripomienky p. Chovana a p. Šimka. 
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Hlasovania o schválení hodnotiacich a výberových kritérií pre dopytovo-orientované projekty MŠVVaŠ SR a národné 

projekty MŠVVaŠ SR so zohľadnením pripomienky sa zúčastnilo 58 členov. 

Za bolo: 58 členov 

Proti bolo: 0 členov 

Zdržalo sa: 0 členov 

Uznesenie: MV OP VaI schválil hodnotiace a výberové kritériá pre dopytovo-orientované projekty MŠVVaŠ SR a 

národné projekty MŠVVaŠ SR s pripomienkami. 

Predseda MV OP VaI dal následne hlasovať členom MV OP VaI o schválení hodnotiacich a výberových kritérií pre 

národné projekty MH SR so zohľadnením vyššie uvedenej pripomienky p. Šimka. 

Hlasovania o schválení hodnotiacich a výberových kritérií pre národné projekty MH SR so zohľadnením pripomienky 

sa zúčastnilo 58 členov. 

Za bolo: 58 členov 

Proti bolo: 0 členov 

Zdržalo sa: 0 členov 

Uznesenie: MV OP VaI schválil hodnotiace a výberové kritériá pre národné projekty MH SR s pripomienkou. 

Predseda MV OP VaI dal následne hlasovať členom MV OP VaI o schválení hodnotiacich a výberových kritérií pre 

projekty technickej pomoci. 

Hlasovania o schválení hodnotiacich a výberových kritérií pre projekty technickej pomoci sa zúčastnilo 58 členov. 

Za bolo: 58 členov 

Proti bolo: 0 členov 

Zdržalo sa: 0 členov 

Uznesenie: MV OP VaI schválil hodnotiace a výberové kritériá pre projekty technickej pomoci. 

K bodu 4. Prezentácia návrhov zámerov národných projektov OP VaI – MŠVVaŠ SR 

Predseda MV OP VaI uviedol, že zasadnutie pristupuje k prezentácii návrhov zámerov národných projektov 

operačného programu Výskum a inovácie MŠVVaŠ SR. Následne odovzdal slovo p. Mitošinkovej, ktorá po krátkom 

predhovore odprezentovala proces (postup) schvaľovania národných projektov z dôrazom na postavenie návrhu 

zámeru národného projektu MŠVVaŠ SR po schválení MV OP VaI (Prezentácia je dostupná na webovom sídle 

MŠVVaŠ SR). 

Predseda MV OP VaI poďakoval za prezentáciu a uviedol nasledovný postup k prezentácii návrhov zámerov 

národných projektov, pri ktorom po každej prezentácii projektového zámeru prebehne diskusia a po ukončení 

prezentácií bude vykonané hlasovanie o zámeroch. Poradie prezentovania zámerov zvolil predseda MV OP VaI 

podľa toho, koľko pripomienok bolo predložených v rámci pripomienkovania pred zasadnutím. Uviedol, že najmenej 

pripomienok mal projekt Národného bezpečnostného úradu (ďalej aj „NBÚ“).  
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Predseda MV OP VaI vyzval námestníka riaditeľa NBÚ p. Konečného, ktorý v krátkosti predstavil Národný 

bezpečnostný úrad a následne odovzdal slovo p. Petrovskému, aby podrobnejšie predstavil návrh zámeru 

národného projektu zameraného na informačné technológie a informačnú bezpečnosť (Prezentácia je dostupná na 

webovom sídle MŠVVaŠ SR). 

Predseda MV OP VaI poďakoval za prezentáciu p. Petrovskému a pripomenul prekročenie časového limitu 15 minút, 

ktorý bol vyhradený na každú z prezentácií. Následne otvoril diskusiu a navrhol zmenu, aby sa z dôvodu úspory času 

hlasovalo ihneď po diskusii. 

Ch. Todd, vedúci oddelenia pre SR, DG Regio, Európska komisia – poznamenal, že je dôležité jasne 

identifikovať, čo bude v spomínanom projekte výskumom a čo nie. Taktiež podotkol, že v operačnom programe 

Integrovaná infraštruktúra je prioritná os, ktorá sa zaoberá kybernetickou bezpečnosťou, a preto je potrebné 

presnejšie vyšpecifikovať aktivity projektu a odkonzultovať to s OP, aby nedochádzalo k duplicitám. 

J. Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR – stručne preložil pripomienky pána Todda a odovzdal 

slovo splnomocnencovi vlády p. Pastorekovi. 

J. Pastorek, Splnomocnenec vlády SR pre výskum a inovácie, Úrad vlády SR – uviedol, že je v princípe za 

všetky národné projekty. Následne poznamenal, že má k danému projektu tri otázky. Prvá otázka bola zameraná na 

partnerov projektu, ktorí boli uvedení v prezentácii, a tých, ktorí sa zaoberajú rovnakou problematikou nielen 

v Európskej únii, ale aj v Organizácii Severoatlantickej zmluvy. Ako druhé uviedol odporúčanie, aby bol projekt 

zameraný na informačno-komunikačné technológie. Ďalšia otázka bola o predstave riešenia projektu, ktorý bude 

musieť byť zverejnený, pretože bude podporovaný z verejných finančných prostriedkov, ale zároveň výsledky budú 

musieť byť utajené. Následne navrhol rozdelenie časti projektu a zameranie tiež na iné projekty. Ďalej poznamenal, 

že by bol rád, keby sa schválili všetky národné projekty, aby sa k nim nemuselo vracať ani vtedy, keď už budú všetky 

finančné prostriedky vyčerpané. Na záver požiadal predsedu MV, aby po celej diskusii oboznámil členov MV 

o ďalšom postupe prezentovaných národných projektov s dôrazom na systém riadenia EŠIF, pretože sa projekty na 

monitorovací výbor už nikdy nedostanú a pevne verí, že monitorovací proces bude už iba v rukách pána ministra 

a pán minister sa rozhodne správne. 

M. Italy, riaditeľ Sekcie informačnej bezpečnosti a elektronického podpisu NBÚ – poďakoval za odporúčania 

a komentáre p. Todda a členov MV. K prvej poznámke zameranej na partnerov projektu uviedol, že nie je problém 

diskutovať o uvedenom zozname partnerov. Následne reagoval na odporúčanie uvedením skutočnosti, že pred 

spracovaním daného projektového zámeru zvažovali možnosti podpory výskumných a vývojových aktivít. Návrh, 

ktorý predniesli označil ako reálny a v súlade so všetkými stratégiami a požiadavkami, ktoré sú definované v podobe 

schválených hodnotiacich kritérií. Uviedol, že na základe ďalších pripomienok je možné veci prehodnotiť, ale podľa 

ich názoru je projekt oprávnený pre začatie realizácie. Následne sa vyjadril k častiam, ktoré budú podliehať utajeniu 

tak, že skutočnosti ohľadom výskumu a vývoja v danom projekte budú prezentované iba tým členom, ktorý budú mať 

potrebné oprávnenie na dané informácie. 

C. Košťál, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť – smeroval otázku ku všetkým projektom. Uviedol, že mu 

absentuje meranie úspešnosti spomínaných projektov. Nenašiel k daným projektom NBÚ žiadne takéto indikátory, 

pričom v iných projektoch sú aspoň okrajovo spomenuté. Preto sa opýtal, akým spôsobom sa bude merať úspešnosť 

projektov. Následne požadoval väčšie rozpracovanie konkrétnych indikátorov k cieľom, ktoré chcú dosiahnuť, aby 

bolo možné vyhodnocovanie jednotlivých intervencií.  
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J. Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR – poznamenal, že kritériá boli spomenuté v prezentácii 

p. Mitošinkovej a že budú zapracované, keď budú predkladané zahraničným hodnotiteľom. 

R. Konečný, námestník riaditeľa NBÚ – poznamenal dôležitosť elektronickej bezpečnosti, ktorá môže byť 

podporená aktívnym využívaním elektronického podpisu vo viacerých oblastiach. 

J. Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR – ešte raz zdôraznil dôležitosť naformulovania kritérií 

bezpečnosti, a  že je možné naformulovať hodnotiace kritériá aj v tomto prípade. 

J. Pastorek, Splnomocnenec vlády SR pre výskum a inovácie, Úrad vlády SR – mal otázku, do akej miery bude 

možnosť tento projekt rozširovať, pretože bolo povedané, že k problematike bezpečnosti bude jeden národný projekt, 

a preto nepredpokladá, že bude viacero národných projektov. Na záver položil otázku, či  je NBÚ pripravený pokryť 

celú problematiku, aj keby sa mala navýšiť daná finančná alokácia. 

R. Konečný, námestník riaditeľa NBÚ – uviedol, že sú pripravení aj navýšiť priestor v rámci daného projektu. 

Predseda MV OP VaI dal hlasovať členom MV OP VaI o schválení návrhu zámeru národného projektu Národného 

bezpečnostného úradu. 

Hlasovania o schválení návrhu zámeru národného projektu Národného bezpečnostného úradu sa zúčastnilo 59 

členov. 

Za bolo: 54 členov 

Proti bolo: 0 členov 

Zdržalo sa: 5 členov 

Uznesenie: MV OP VaI schválil návrh zámeru národného projektu Národného bezpečnostného úradu.  

Predseda MV OP VaI konštatoval, že návrh zámeru národného projektu bol schválený. Následne vyzval ministra 

zdravotníctva p. Čisláka, aby uviedol návrh zámeru národného projektu Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej aj 

„MZ SR“). 

V. Čislák, minister zdravotníctva SR – uviedol, že ide o prvý projektový návrh Ministerstva zdravotníctva SR, ktorý 

je zameraný na výskum a vývoj v oblasti onkológie. Ďalej stručne uviedol, akými faktormi sú tieto ochorenia často 

spôsobované. Vyzdvihol dôležitosť včasnej diagnostiky, aby sa choroba začala čo najskôr liečiť. Upozornil na 

zvyšujúci sa počet onkologických pacientov a pacientov čakajúcich na transplantáciu. Zdôraznil dôležitosť prepojenia 

akademických obcí a zdravotníctva, aby spoločne realizovali výskum s rýchlym uvedením do praxe tak, aby to bolo 

prospešné predovšetkým pre pacienta a taktiež pre zdravotníkov. Podotkol, že si je vedomý, že jeden projekt 

nevyrieši dlhodobo neriešený výskum v slovenskom zdravotníctve, ale môže vytvoriť základ pre organizované 

výskumné zložky. 

Predseda MV OP VaI následne odovzdal slovo p. Rosochovi, aby odprezentoval návrh zámeru národného projektu 

MZ SR s názvom „Slovmedicen“ (Prezentácia je dostupná na webovom sídle MŠVVaŠ SR). Po prezentácii predseda 

MV OP VaI otvoril diskusiu k danému projektu. 

T. Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500 – uviedol, že je veľmi rád, že väčšina členov MV má možnosť posúdiť to, čo 

mali možnosť počuť počas prezentácie, keďže sa vyznajú v oblasti medicíny. Poukázal na to, že projekt je v súlade 

so stratégiou RIS3, no pripomenul, že SR má definované pracovné skupiny, ktoré majú určiť a pracovať na prioritách 
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RIS3. Tieto priority by mali byť predmetom rokovania jednotlivých úrovní v rámci riadenia a mali by byť predložené 

na rokovanie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie. Následne spochybnil súlad uvedeného projektu 

s princípmi RIS3 a vrátil sa k tomu, prečo bola uvádzaná diskusia na začiatku zasadnutia ohľadom princípov RIS3. 

J. Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR – reagoval, že Rada vlády SR pre vedu, techniku a 

inovácie schválila stratégiu biomedicínskeho výskumu približne pred rokom a pol aj s prioritami. Následne odovzdal 

slovo p. Toddovi. 

Ch. Todd vedúci oddelenia pre SR,DG Regio, Európska komisia – poznamenal, že v prípade, ak sú projektoví 

partneri mimo programovej oblasti (napr. z Bratislavského regiónu), je potrebné rešpektovať osobitné pravidlá 

(článok 70 všeobecného neriadenia). 

J. Pastorek, Splnomocnenec vlády SR pre výskum a inovácie, Úrad vlády SR – poďakoval za to, že MZ SR 

iniciuje projekt, ktorý Slovenská republika potrebuje. Následne uviedol, že síce očakával dva projekty, ale podporuje 

uvedený výskumný projektový zámer. Uviedol, že treba klásť najväčší dôraz na univerzitné nemocnice, ktoré podľa 

neho musia byť ťažiskom a mali by si nájsť adekvátnych partnerov. Podotkol, že mu v projekte chýba výskum 

zameraný aj na iné oblasti v zdravotníctve, ako napríklad diabetes a kardiovaskulárne ochorenia. Rovnako mu 

absentovali iné slovenské onkologické ústavy, ktoré neboli zapojené. Spomenul, koľko peňazí sa investovalo 

v predchádzajúcom programovom období 2007 – 2013 do všetkých externých výskumných centier, univerzitných 

vedeckých parkov a pod. Navrhol, aby tieto organizácie, ktoré už majú skúsenosť s podobným výskumom, boli znovu 

zapojené do nadchádzajúceho výskumu, aby sa znova nebudovala tá istá infraštruktúra. 

J. Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR – poďakoval p. Pastorekovi za pripomienku a odovzdal 

slovo p. Čislákovi. 

V. Čislák, minister zdravotníctva SR – potvrdil existenciu druhého projektu, ale uviedol, že idú skromne krok po 

kroku. Pripomenul ďalší termín na prezentovanie projektov, ktorý sa uskutoční v septembri. Poznamenal, že sú si 

vedomí existencie mnohých ochorení, no chcú sa naplno a riadne venovať najprv jednému závažnému ochoreniu. 

J. Rosocha, Ministerstvo zdravotníctva SR – zdôraznil, že chcú komplementárne budovať štruktúru tým, že budú 

rešpektovať a automaticky zapájať všetky vedecké centrá. Poznamenal, že sa financie nemôžu rozdeliť do množstva 

menších oblastí, ale je potrebné venovať sa riadne jednej stanovenej oblasti výskumu. Poznamenal, že v minulosti 

boli v Slovenskej republike vykonávané projekty, ktoré tvorili zbytočne veľké výskumné kolektívy, ktorých výstupy boli 

nedostatočne komercionalizované a nemali kapacitu dokončievať všetky svoje vedecké projekty v takom rozsahu, 

v akom to bolo od nich očakávané. Preto tri základné projekty, aby sa pokúsili dokončiť všetky predsavzatia. 

Poznamenal, že kardiológia je iba dôsledkom životného štýlu, ktorí všetci žijeme. Sem parí stres, zlé stravovanie, 

málo pohybu a pod. 

C. Košťál, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť – poznamenal, že nerozumie tomu, prečo je projekt 

uvedený ako národný projekt, keď by mohol byť zastúpený za dopytovo-orientované projekty. Prečo Ministerstvo 

zdravotníctva SR vytvára konzorcium, keď v oblasti výskumu je bežné, že konzorciá sa vytvárajú sami 

prostredníctvom súťaží. Ďalšia otázka bola smerovaná k tomu, ako boli vyberaní spoločníci k projektom. Ďalej sa 

zaujímal o to, čo znamená v praxi, že projekt je otvorený. 

J. Rosocha, Ministerstvo zdravotníctva SR – uviedol, že chcú počas projektu uplatňovať systém prevzatý z USA, 

a to „pracuješ, nepracuješ – ideš preč“. Poznamenal, že konzorcium sa skladalo na základe jednotlivých účastníkov, 

ale vzhľadom na otvorenosť nie je vylúčené aj rozšírené konzorcium. Organizácie, ktoré chcú vstupovať do 
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výskumných projektov, si musia zriadiť štatút výskumnej organizácie a musia prejsť akreditačným procesom 

MŠVVaŠ SR. Takto sa zapojilo iba niekoľko organizácií. 

V. Čislák, minister zdravotníctva SR – uviedol, že pred chvíľou bol schválený návrh zámeru národného projektu 

NBÚ, ktorý je taktiež ústredným orgánom štátnej správy ako MZ SR a taktiež tam boli konzorciá a bol by rád, aby sa 

nevyskytovala diskriminácia. 

Predseda MV OP VaI dal hlasovať členom MV OP VaI o schválení návrhu zámeru národného projektu Ministerstva 

zdravotníctva SR. 

Hlasovania o schválení návrhu zámeru národného projektu Ministerstva zdravotníctva SR sa zúčastnilo 59 členov. 

Za bolo: 53 členov 

Proti bolo: 0 členov 

Zdržalo sa: 6 členov 

Uznesenie: MV OP VaI schválil návrh zámeru národného projektu Ministerstva zdravotníctva SR. 

Predseda MV OP VaI konštatoval, že návrh zámeru národného projektu bol schválený. Následne odovzdal slovo  

ministrovi pôdohospodárstva p. Jahnátkovi. 

Ľ. Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – v krátkosti uviedol oba projekty Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorými boli „Ekonomicky efektívne a environmentálne akceptovateľné 

pôdohospodárstvo“ a „Modernizácia infraštruktúry národného centra pôdohospodárskeho výskumu“. Následne 

odovzdal slovo p. Mihinovi, ktorý odprezentoval tieto dva návrhy zámerov národných projektov Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (Prezentácia je dostupná na webovom sídle MŠVVaŠ SR). 

Po prezentácii otvoril predseda MV OP VaI diskusiu k návrhom zámerov. 

Ch. Todd, vedúci oddelenia pre SR, DG Regio, Európska komisia – uviedol, že si treba byť absolútne istý, či 

môžu byť spomínané aktivity hradené z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej aj „EFRR“) a či skôr 

nespadajú pod Fond rozvoja vidieka (ďalej aj „EPFRV“), ktorý je na to určený. Podobné aktivity boli navrhované aj do 

Integrovaného regionálneho operačného programu, ale po diskusii s EK sa tam nedostali.  Rovnako je kľúčové, aby 

navrhované výskumné aktivity boli v súlade s RIS3. Uviedol otázku, či je nutné, aby to boli dva národné projekty a ak 

áno, aký je medzi nimi vzťah. V prípade, ak by to bol jeden projekt, jeho alokácia by už bola vyššia ako 50 miliónov 

EUR (cca 70 miliónov EUR) a kvalifikoval by sa ako „veľký projekt“, o ktorom už musí rozhodnúť EK. 

Š. Mihina, generálny riaditeľ Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra – uviedol, že reagovali 

na špecifické ciele OP VaI. Jeden týkajúci sa strategického výskumu a druhý modernizácie ich centra. A teda boli 

vyprovokovaní, aby reagovali týmto spôsobom. Uznal, že by bolo jednoduchšie venovať sa jednému projektu, no 

rozhodovanie necháva na riadiaci orgán, ako bude postupovať v tomto smere. 

J. Pastorek, Splnomocnenec vlády SR pre výskum a inovácie, Úrad vlády SR – poznamenal, že prezentácia 

bola nešťastne prezentovaná, a že neboli riadne uvedené a zdôvodnené ciele. Treba dbať na to, aby všetko bolo 

v súlade s RIS3. Poznamenal existenciu podobných projektov, ktoré môžu byť využité. Poukázal na problém, že na 

jedného žiadateľa je uvedená suma 70 000 000 EUR. Navrhol, aby boli existujúce projekty zapojené do týchto 

projektov. Rovnako poznamenal, že je potreba si riadne projekt prebrať a premyslieť. 
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Ľ. Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – poznamenal, že sa snažili nájsť efektívnu cestu, 

ako využiť výskumné kapacity v rámci rezortu na maximum, čím prišli k záveru, že je rozumné urobiť dve výskumné 

pracoviská spojením rôznych výskumných ústavov, ktoré dlhodobo pôsobili v oblasti pôdohospodárskeho výskumu. 

Poznamenal, že ak by sa spravil z dvoch projektov jeden, a následne by sa uchádzali o ďalší projekt, vždy pôjde 

o jeden ústav. Ďalej uviedol, že reagovali na dve samostatné výzvy. Ako hlavný cieľ uviedol podporenie 

pôdohospodárskeho výskumu v Slovenskej republike. 

D. Lešinský, Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy – uviedol, že plne podporuje pôdohospodárske projekty 

a to, že takýto výskum je pre Slovenskú republiku v súčasnosti potrebný. Potom položil otázku ako zvládnu 

disemináciu výsledkov. V ďalšej otázke požadoval objasnenie názvu prvého prezentovaného projektu „Ekonomické 

efektívne a environmentálne akceptovateľné pôdohospodárstvo“, konkrétne pojem „environmentálne 

akceptovateľné“. Ďalej poznamenal, že v prezentácii bolo uvedené, že podpora infraštruktúry bude mimo 

súkromných podnikateľov v danej oblasti a na druhej strane v časti partneri projektu boli súkromní partneri menovaní, 

na čo požadoval vysvetlenie. 

Ľ. Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – uviedol, že pravdepodobne boli zamenené 

pojmy. Oba projekty reagujú na transfer získaných poznatkov a informácií do praxe, pretože projekt „Ekonomicky 

efektívne a environmentálne akceptovateľné pôdohospodárstvo“ hovorí o efektívnom transfere. Na to je potrebné 

vytvorenie centra transferu, ktoré zatiaľ neexistuje a je potrebné ho dobudovať. Oba projekty majú za cieľ, aby sa 

spomínané informácie dostali do praxe a k verejnému užívaniu. Ďalej súhlasil s tým, že v oblasti poradenstva je stále 

veľa práce a je na čom pracovať. 

Š. Mihina, generálny riaditeľ Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra – uviedol, že 

súkromné spoločnosti nie sú účastníkmi projektu modernizácie. Sú tam iba akademické inštitúcie. Uznal, že ide 

pravdepodobne o administratívnu chybu v prezentácii. 

T. Bucha, predseda odboru lesníctva Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied – uviedol, že je 

partnerom projektu. Zdôraznil, že na systémovej úrovni hovoria o tom, akým spôsobom naplnia RIS3 v bodoch 

koncentrácie technickej masy. Upozornil na to, že kľúčoví riešitelia, ktorých nie je veľa, budú musieť voľné kapacity 

alokovať na iné projekty, ak nebudú stanovené presné termíny. Ak budú projekty schválené neskoro, nebude ich mať 

kto riešiť. 

Predseda MV OP VaI dal hlasovať členom MV OP VaI o schválení návrhu zámeru národného projektu Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Ekonomicky efektívne a environmentálne akceptovateľné 

pôdohospodárstvo. 

Hlasovania o schválení návrhu zámeru národného projektu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – 

Ekonomicky efektívne a environmentálne akceptovateľné pôdohospodárstvo sa zúčastnilo 58 členov. 

Za bolo: 55 členov 

Proti bolo: 0 členov 

Zdržalo sa: 3 členov 

Uznesenie: MV OP VaI schválil návrh zámeru národného projektu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

SR - Ekonomicky efektívne a environmentálne akceptovateľné pôdohospodárstvo. 
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Predseda MV OP VaI dal hlasovať členom MV OP VaI o schválení návrhu zámeru národného projektu Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Modernizácia infraštruktúry národného centra pôdohospodárskeho 

výskumu. 

Hlasovania o schválení návrhu zámeru národného projektu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – 

Modernizácia infraštruktúry národného centra pôdohospodárskeho výskumu sa zúčastnilo 58 členov. 

Za bolo: 49 členov 

Proti bolo: 0 členov 

Zdržalo sa: 9 členov 

Uznesenie: MV OP VaI schválil návrh zámeru národného projektu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

SR - Modernizácia infraštruktúry národného centra pôdohospodárskeho výskumu. 

Predseda MV OP VaI poprosil členov MV, aby ostali prítomní aj na poobedné hlasovanie a následne vyhlásil 

hodinovú obednú prestávku. 

K bodu 5. Prezentácia návrhov zámerov národných projektov OP VaI – MH SR  

Predseda MV OP VaI dal po obedňajšej prestávke opätovne overiť uznášaniaschopnosť MV. Následne uviedol, že 

na rokovaní bolo prítomných 31 členov MV OP VaI a konštatoval, že MV OP VaI nie je uznášaniaschopný 

a nasledujúce plánované hlasovania o predložených materiáloch prebehnú písomnou procedúrou per rollam. 

Predseda MV OP VaI odovzdal slovo p. Obertovi, štátnemu tajomníkovi MH SR, ktorý uviedol zámery národných 

projektov Ministerstva hospodárstva SR. 

Následne p. Obert odovzdal slovo p. Huslicovi, generálnemu riaditeľovi sekcie podporných programov MH SR. 

Predstavil prijímateľov oboch skupín zámerov národných projektov, z ktorých jedným bude Slovak Business Agency, 

a druhým Technologická agentúra – Slovenská inovačná a energetická agentúra, špecifikoval oblasti zámerov 

národných projektov a následne odovzdal slovo p. Gavorovej. 

S. Gavorová, generálna riaditeľka SIEA – odprezentovala prvý zámer národného projektu Slovenskej inovačnej 

a energetickej agentúry zameraný na zvyšovanie inovačnej výkonnosti Slovenskej republiky (Prezentácia je 

dostupná na webovom sídle MŠVVaŠ SR). P. Gavorová odovzdala slovo p. Balogovi.  

M. Balog, SIEA – predstavil druhý a tretí zámer národného projektu SIEA - „Medzisektorová spolupráca“ a „Zvýšenie 

ochrany práv duševného vlastníctva“ (Prezentácie sú dostupné na webovom sídle MŠVVaŠ SR). 

Predseda MV OP VaI otvoril diskusiu. 

I. Chovan, Republiková únia zamestnávateľov – reagoval na p. Gavorovú a odporúčal pri štatistických 

ukazovateľoch zohľadniť podiel inovujúcich podnikov, medzi ktorými majú nízke zastúpenie práve malé podniky, 

a pokúsiť sa identifikovať problém nízkej miery ich inovatívnej výkonnosti, minimálne zistiť štruktúru skúmaných 

podnikov a ich technologickú vybavenosť. V reakcii na p. Baloga sa jeho pripomienky k medzisektorovej spolupráci 

vzťahovali na personálne náklady a potrebu motivovať a prilákať ľudí. Vyjadril záujem zamestnávateľského zväzu 

zapojiť sa do týchto analýz a vytvoriť vhodnú formu spolupráce. Z hľadiska ochrany práv duševného vlastníctva 

zdôraznil potrebu objasniť prepojenie s prebiehajúcim projektom s podobným zámerom (Centrum vedecko-

technických informácií SR). Za nedostatočný označil prístup k dôležitým informáciám z pohľadu podnikateľov, 
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týkajúcich sa predovšetkým jasného určenia, kto bude znášať náklady, alebo či projekt bude úspešný pri poskytovaní 

pomoci pri prihlasovaní a udržovaní projektov, pričom vyjadril ochotu zamestnávateľského zväzu pomôcť verejnému 

i podnikateľskému sektoru v tomto smere. Vo vzťahu k obchodovaniu s duševným vlastníctvom vyslovil požiadavku 

dohodnúť sa s vlastníkmi duševného vlastníctva na spôsobe, akým sa s duševným vlastníctvom bude v databáze 

narábať. 

S. Gavorová, Slovenská inovačná a energetická agentúra – akceptovala poznámku začleniť podiel inovujúcich 

podnikov medzi štatistické ukazovatele. Zároveň sa vyjadrila, že vidí priestor, súčasný i budúci, pre prizvanie 

zamestnávateľského zväzu do procesu tvorby konkrétnych aktivít popisu. 

M. Balog, Slovenská inovačná a energetická agentúra – ocenil význam inovačného povedomia na úspechu 

inovačnej politiky a predstavil prostriedky, ktorými chce agentúra podnietiť zmenu súčasného uzavretého mentálneho 

nastavenia smerom k otvorenému a spolupracujúcemu prostrediu. Z hľadiska personálnych nákladov chcú spájať 

priemysel s prostredím univerzít a priamo prepojiť systém vzdelávania s pôsobením študentov magisterských 

a doktorandských foriem štúdia vo firmách, čím by mohli reálne komunikovať s ekonomikou. Dodal, že sú otvorení na 

spoluprácu so širokým spektrom aktérov z inovačného prostredia a uvítal záujem zo strany p. Chovana. 

Po tejto diskusii odovzdal predseda MV OP VaI slovo p. Šafárikovi.  

B. Šafárik, generálny riaditeľ Slovak Business Agency – stručne definoval prínos zákona o malých podnikoch, 

tzv. Small Business Act, a dokumentu Akčný plán pre podnikanie 2020 na riešení a odstraňovaní dôvodov 

konkurenčného zaostávania Slovenskej republiky ako východísk pri tvorbe dvoch národných projektov. Následne 

odovzdal slovo p. Pitoňákovi.  

D. Pitoňák, Slovak Business Agency – odprezentoval dva návrhy zámerov národných projektov Monitoring 

podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First“ a Národný projekt NPC II – BA kraj 

(Prezentácie sú dostupné na webovom sídle MŠVVaŠ SR). 

K bodu 6. Súhrnná informácia o aktuálnom stave procesu pripravovaných dokumentov a ďalšie kroky 

v implementácii OP VaI  

Predseda MV OP VaI odovzdal slovo riaditeľke odboru prípravy OP VaI (MŠVVaŠ SR) p. Uhrínovej, ktorá 

odprezentovala informácie o stave plnenia ex ante kondicionalít a stave prípravy dokumentácie a plánov 

implementácie operačného programu. Ohľadom plnenia ex ante kondicionalít skonštatovala, že zostáva dopracovať 

kritériá vo vzťahu k monitorovaciemu systému, finančným rámcom pre dostupné zdroje na výskum a inovácie a prijať 

viacročný plán na zostavenie rozpočtu a zoradenie investícií s prioritami EÚ, ktoré zodpovedajú tematickému cieľu 1, 

ako aj vypracovať mechanizmus zavedený na monitorovanie realizácie opatrení Small Business Act, ktoré boli 

zavedené na posudzovanie vplyvu na malé a stredné podniky ako kritéria v rámci tematického cieľa 3. Vo vzťahu 

k dokumentácii bude onedlho uzatvorená zmluva medzi MŠVVaŠ SR a MH SR o vykonávaní časti úloh riadiaceho 

orgánu OP VaI sprostredkovateľským orgánom a v súčasnosti sa dokončuje riadiaca programová dokumentácia a 

aktualizácia harmonogramu výziev, v ktorom budú posunuté termíny vyhlásenia prvých výziev na september tohto 

roku. 

Následne p. Uhrínová odovzdala slovo p. Huslicovi, ktorý zhrnul stav prípravy zmlúv o financovaní medzi MŠVVaŠ, 

MH a Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou Asset Management a stav riešenia technických aspektov 

finančných nástrojov. 
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K bodu 7. Rôzne  

Predseda MV OP VaI na úvod informoval o návrhu dodatku č. 1 k štatútu MV, podľa ktorého by mali dve organizácie, 

Slovenská poľnohospodárska a potravinová komora a Združenie výskumných organizácií neziskového sektora,  

získať štatút pozorovateľa MV.  

Predseda MV OP VaI otvoril diskusiu. 

Ch. Todd, vedúci oddelenia pre SR, DG Regio, Európska komisia – pripomenul, že je nutné čo najskôr schváliť 

Akčný plán implementácie RIS3, ktorý ma obsahovať elementy (napr. vyšpecifikovanie prepojení oblasti 

špecializácie), potrebné na splnenie „ex ante kondicionality“. EK splnenie ex-ante kondicionalít pozorne monitoruje, a 

v prípade tohto OP je tam už vyše polročné meškanie so splnením. Odporučil, aby dokument, ktorý špecifikuje 

financovanie aktivít, ktoré sú mimo programovej oblasti, bol po prepracovaní a konzultácii s EK predložený MV na 

schválenie. 

M. Obert, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR – vyjadril ľútosť nad problematickým schvaľovaním 

programu MV OP VaI na začiatku MV, pričom zdôraznil, že neprítomní zástupcovia a členovia MV, dožadujúci sa 

širšej diskusie k zámerom, mohli radšej využiť priestor poobedňajšej diskusie. 

Následne po tom, ako predseda MV OP VaI ukončil diskusiu, sa o slovo prihlásil p. Chovan. 

I. Chovan, Republiková únia zamestnávateľov – uviedol žiadosť zástupcu Klubu 500 o uplatnenie stanoviska 

k postupu pri hlasovaní o úprave programu do zápisu. V stanovisku sa uvádza, že pri hlasovaní o predložených 

návrhoch na spresnenie programu rokovania MV OP VaI nebol dodržaný čl. 5 bod 9 rokovacieho poriadku (V 

prípade, že je predložený návrh uznesenia vo viacerých variantoch, rozhoduje výbor hlasovaním v poradí, v akom 

boli varianty predložené. Schválením jedného variantu sa považujú ostatné varianty za neprijaté). 

K bodu 8. Zhrnutie stretnutia a závery  

Predseda MV OP VaI na záver stručne zhrnul informácie, ktoré odzneli na 2. zasadnutí MV OP VaI a poďakoval 

všetkým za účasť, osobitne zástupcom Európskej komisie.  

 

 

 

Zapísali:  Zuzana Murgoňová, MŠVVaŠ SR 

Róbert Pauliček, MŠVVaŠ SR 

Diana Petrasová, 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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Prílohy:  

- Prezenčná listina 
- Stanovisko klubu 500 k priebehu 2. zasadnutia Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie 

zaslaného v zmysle čl. 5 ods. 11 Rokovacieho poriadku zo dňa 30. 6. 2015  
- Vyjadrenie k stanovisku klubu 500 k priebehu 2. zasadnutia Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum 

a inovácie  
- Stanovisko Republikovej únie zamestnávateľov k priebehu 2. zasadnutia Monitorovacieho výboru pre operačný 

program Výskum a inovácie zaslaného v zmysle čl. 5 ods. 11 Rokovacieho poriadku  
- Vyjadrenie k stanovisku Republikovej únie zamestnávateľov k priebehu 2. zasadnutia Monitorovacieho výboru pre 

operačný program Výskum a inovácie 
- Stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR k priebehu 2. zasadnutia Monitorovacieho výboru pre operačný program 

Výskum a inovácie 
- Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k priebehu 2. zasadnutia Monitorovacieho výboru pre 

operačný program Výskum a inovácie 
 


