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INFORMÁCIA O ROZHODOVANÍ  

PROCEDÚROU PER ROLLAM  

• konzultácie s Európskou komisiou 19. 3. 2015 – 1. 4. 2015 

• pripomienkové konania členmi MV OP VaI v dňoch 10. – 17. 4. 2015 

• rozhodovanie písomnou procedúrou per rollam 21. - 27. 4. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- uznesením z 28. apríla 2015 bola Komunikačná stratégia pre operačný program Výskum 

a inovácie na programové obdobie 2014-2020 schválená 

VÝSLEDKY  ROZHODOVANIA  

Počet oslovených členov MV OP VaI  66 

Stanovisko predložili  27 

Z toho súhlasné stanovisko zaslali 27 

Z toho nesúhlasné stanovisko zaslali  0 

Konkludentný prejav súhlasu – nepredloženie stanoviska 39 



Základné informácie  

• vychádza zo skúseností RO a dvoch SO (ASFEU a MH SR) najmä z programového 

obdobia 2007 – 2013, ako aj z Prieskumu úrovne povedomia verejnosti o politike 

súdržnosti Európskej únie na Slovensku na konci programového obdobia 2007 – 2013, 

Analýzy mediálneho trhu v Slovenskej republike a z  prieskumov RO pre OP VaV a RO 

pre OP KaHR. 

 

• cieľom KS OP VaI je poskytovanie včasných, komplexných, presných a správnych 

informácií o existencii EŠIF s dôrazom na postavenie a prínos OP VaI a Stratégie 

výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR tak, aby boli efektívne, 

hospodárne a účinne realizované požiadavky na informovanie a komunikáciu verejnosti 

a každého záujemcu o podporu z OP VaI. 

   

CIEĽOVÉ SKUPINY 

pre potreby realizácie komunikačnej stratégie je možné identifikovať nasledovné štyri 

hlavné cieľové skupiny OP VaI (popri vnútorných subjektoch implementácie RO/SO): 

• potenciálni žiadatelia o NFP, 

• žiadatelia o NFP, 

• prijímatelia NFP, 

• verejnosť. 

 
 



INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÉ NÁSTROJE 

INTERNET A ON-LINE KOMUNIKÁCIA 

• webové sídla  

• sociálne siete   

• doplnkové nástroje: on-line PR 
články, využívanie Google 
Analytics a Google Adwords, SEO 
optimalizácia 

• In-app ďalšie nástroje: ankety, 
súťaže, prieskumy 

• direct mailing  

• databázový mailing   

REKLAMA/MÉDIÁ 

• tlač  

• televízia  

• rozhlas  

• online bannery  

• Out-of-home  

ODBORNÉ PUBLIKÁCIE 

• operačný program Výskum 
a inovácie  

• príručky, prípadové štúdie  

 

 

INFORMAČNÉ PUBLIKÁCIE 

• letáky, brožúry  

• spravodaje, zborníky, časopisy 

• newsletters  

 

DIGITÁLNE MÉDIÁ 

• DVD, CD, USB 

• foto, video 

 



 

 

INFORMAČNÉ AKCIE 

• tlačové konferencie  

• konferencie, workshopy, 

semináre  

• výstavy a veľtrhy  

• road show  

• školenia, prednášky, edukačná 

činnosť  

 

 

PROPAGAČNÉ PREDMETY  

 

 

 

 

 

 

PRIAMY KONTAKT 

– RO/SO 

– Informačné centrum CKO 

– Informačno-poradenské centrá 

v rámci integrovanej siete IPC 

 

INÉ NÁSTROJE 

– aplikácia jednotnej vizuálnej 

identity (Corporate Identity - 

formou Design manuálu)  

– marketingový prieskum, výskum 

verejnej mienky  

 



Plánované využitie komunikačných nástrojov  



Ročný komunikačný plán OP VaI 

 

- zadefinovanie využitie konkrétnych komunikačných nástrojov na 

informovanie všetkých cieľových skupín s dôrazom na informovanie 

verejnosti o úlohách a postavení Európskej únie, politike súdržnosti EÚ 

a dosahovaných výsledkoch prostredníctvom implementácie OP VaI; 

- analýzu východiskovej situácie /pri prvom ročnom komunikačnom pláne – 

príklady dobrej praxe z minulého programového obdobia 2007 - 2013, 

neskôr len analýza aktivít predošlého roku/, 

- naplánované aktivity na príslušný rok, spresnené podľa jednotlivých 

mesiacov, príp. štvrťrokov,  

- prípravnú fázu aktivít a následne ich kontrolu,  

- časový harmonogram uskutočnenia plánovaných aktivít,  

- podrobne rozpracované finančné alokácie na jednotlivé aktivity 

naplánované na príslušný rok, 

- predbežne naplánovaná celková finančná alokácia na ďalšie roky. 

 



Ročný komunikačný plán OP VaI zostavuje RO v spolupráci s SO každý rok, 

najneskôr do konca marca príslušného roku. Prvý ročný komunikačný plán na 

rok 2015 sa aktuálne pripravuje a bude sfinalizovaný v priebehu júla 2015.  

  

 

Dopadmi alebo dlhodobými efektmi Komunikačnej stratégie OP VaI je 

vybudovanie silnej značky, ktorá bude nositeľom pozitívneho vnímania, 

zatraktívnenia OP VaI a bude prispievať k budovaniu dobrého mena EŠIF 

v rámci vnímania všetkých cieľových skupín. 

 



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 


