
   
 

 

 

Zápisnica z 3. zasadnutia  

Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie 

   

Dátum: 

29. septembra 2015, 13:30 -17:00 h. 

Miesto konania zasadnutia: 

Hotel NH Bratislava Gate One, Ambrušova 7, 821 04 Bratislava   

Adresáti: 

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

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

Rastislav Chovanec, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR, podpredseda MV OP VaI v zastúpení 

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, Róbert Pauliček (Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky, ďalej aj „MŠVVaŠ SR“), Katarína Kurucová (Ministerstvo hospodárstva 

Slovenskej republiky, ďalej aj „MH SR“) 

Overovateľ zápisnice: 

Igor Chovan, Republiková únia zamestnávateľov (ďalej aj „RÚZ“) 
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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 3. zasadnutia MV OP VaI. 
 
1. Úvod 

 Informácia o rozhodovaní procedúrou per rollam: 

o Medzisektorová spolupráca (Zámer národného projektu Slovenskej inovačnej a energetickej 
agentúry, ďalej aj „SIEA“) 

o Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky (Zámer národného projektu SIEA) 
o Zvýšenie využívania ochrany práv duševného vlastníctva (Zámer národného projektu SIEA) 
o Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First“ (Zámer 

národného projektu Slovak Business Agency, ďalej aj „SBA“) 
o Národný projekt NPC II – BA kraj (Zámer národného projektu SBA) 

 
2. Návrh hodnotiacich kritérií žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre dopytovo-orientované 

výzvy MH SR 

 
3. Návrhy zámerov národných projektov MŠVVaŠ SR (bod 4 po zmene poradia bodov programu) 

 Dlhodobý strategický výskum a vývoj v oblasti biomedicíny a prenos poznatkov do klinickej praxe 
(Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ďalej aj „MZ SR“) 

 Dlhodobý strategický výskum a vývoj v oblasti vnútornej bezpečnosti (Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky, ďalej aj „MV SR“) 

 Národné výskumné centrum pre efektívne využívanie a ochranu vodných zdrojov a prevenciu pred 
účinkami klimatických zmien (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ďalej aj „MŽP SR“) 

 Horizontálna podpora účasti SR v Európskom výskumnom priestore (Centrum vedecko-technických 
informácií SR, ďalej aj „CVTI SR“) 

 Informačný systém výskumu a vývoja / prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií (CVTI SR) 

 Mobilizácia transferu poznatkov a technológií z výskumných inštitúcií do praxe (CVTI SR) 

 Horizontálna IKT podpora a centrálna infraštruktúra pre inštitúcie výskumu a vývoja (CVTI SR) 

 Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (CVTI SR) 
 
4. Návrhy zámerov národných projektov MH SR (bod 3 po zmene poradia bodov programu) 

 Národný projekt NPC v regiónoch (SBA) 

 Podpora internacionalizácie MSP (Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, ďalej aj 
„SARIO“) 

 
5. Návrh aplikácie článku 70 nariadenia 1303/2013 na projekty OP VaI 

 
6. Návrh hodnotiacich kritérií pre fázované projekty MŠVVaŠ SR 

 
7. Návrhy dodatkov č. 1 k Štatútu a rokovaciemu poriadku MV OP VaI 
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8. 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 
 
9. Rôzne 
 
10. Zhrnutie stretnutia a závery 
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Priebeh zasadania: 

K bodu 1. Úvod 

Zasadnutie  MV OP VaI otvoril predseda MV J. Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

J. Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR – v úvode privítal všetkých účastníkov 3. zasadnutia 

MV OP VaI a vyjadril očakávanie, že MV OP VaI sa bude niesť v atmosfére konštruktívnej a bohatej diskusie, ktorá 

bude prospešná pre súčasné aj budúce posudzovania každého z predstavených zámerov národných projektov. 

Predseda MV OP VaI následne odovzdal slovo generálnemu riaditeľovi sekcie štrukturálnych fondov EÚ MŠVVaŠ   

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 začiatku rokovania 

bolo prítomných 47 členov MV OP VaI a konštatoval, že MV OP VaI je uznášaniaschopný. Počet prítomných členov 

sa v predloženej zápisnici líši z dôvodu ich priebežného príchodu, resp. odchodu. 

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

P. Viglaš navrhol za overovateľa zápisnice I. Chovana (RÚZ). 

Predseda MV OP VaI pred hlasovaním o overovateľovi zápisnice predstavil nový hlasovací systém MV, ktorým sa 

mal sprehľadniť priebeh hlasovania a zjednodušiť sčítavanie hlasov členov MV OP VaI za schválenie, neschválenie 

a zdržanie sa počas celého zasadnutia MV OP VaI. 

 

Hlasovania o schválení I. Chovana (Republiková únia zamestnávateľov) ako overovateľa zápisnice sa zúčastnilo 48  

členov. 

Za bolo: 48 členov 

Proti bolo: 0 členov 

Zdržalo sa: 0 členov 

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

Predseda MV OP VaI požiadal prítomných o zmenu programu zasadnutia MV OP VaI, ktorou by sa vymenilo poradie 

bodov rokovania č. 3 (Návrhy zámerov národných projektov MŠVVaŠ SR) a č. 4 (Návrhy zámerov národných 

projektov MH SR), a následne dal hlasovať členom MV OP VaI o schválení programu 3. zasadnutia MV OP VaI 

s navrhovanou zmenou programu. 

Hlasovania o schválení programu MV OP VaI s navrhovanou zmenou sa zúčastnilo 49 členov. 

Za bolo: 49 členov 

Proti bolo: 0 členov 

Zdržalo sa: 0 členov 

Uznesenie: MV OP VaI schválil program 3. zasadnutia MV OP VaI s uvedenou zmenou programu. 

J. Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR – skonštatoval, že program 3. zasadnutia MV OP VaI 

bol schválený.  
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Predseda MV OP VaI odovzdal slovo generálnemu riaditeľovi sekcie štrukturálnych fondov EÚ p. Viglašovi, ktorý 

odprezentoval informácie o schválení návrhov zámerov národných projektov OP VaI v gescii MH SR ako 

sprostredkovateľského orgánu písomnou procedúrou per rollam. Spresnil, že návrhy zámerov národných projektov, 

predstavených na 2. zasadnutí MV OP VaI, boli MV OP VaI schválené dňa 6. júla 2015 v skrátenom termíne 

schvaľovacieho konania, ktorému predchádzalo pripomienkové konanie a prerokovanie obsahu na riadnom 

zasadnutí MV OP VaI. Dodal, že táto informácia je k dispozícii na webovom sídle MŠVVaŠ SR. 

Uznesenie: MV OP VaI vzal na vedomie informácie o rozhodovaní procedúrou per rollam k návrhom zámerov 

národných projektov MH SR. 

K bodu 2. Návrh hodnotiacich kritérií žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre dopytovo-

orientované výzvy MH SR 

Predseda MV OP VaI odovzdal slovo štátnemu tajomníkovi MH SR p. Chovancovi, ktorý odprezentoval Návrh 

hodnotiacich kritérií žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre dopytovo-orientované výzvy MH SR (ďalej aj 

„hodnotiace kritériá“ alebo „kritériá“).  

Predseda MV OP VaI otvoril diskusiu. 

G. Izáková, v zastúpení A. Sabelovej, generálnej riaditeľky sekcie Centrálny koordinačný orgán, Úrad vlády 

SR – uviedla, že Centrálny koordinačný orgán (ďalej aj „CKO“) z technických príčin predložil pripomienky po 

stanovenom termíne a ich znenie bolo diskutované so zástupcami MH SR. Upozornila na nesúlad predložených 

hodnotiacich kritérií v časti týkajúcej sa finančnej a ekonomickej stránky projektu s aktuálnou verziou Systému 

riadenia. Ide o tvrdenie, že v prípade, ak odborný hodnotiteľ identifikoval výdavky, ktoré sú neoprávnené, čiže 

nespĺňajú princíp hospodárnosti, efektívnosti, resp. účelnosti, je povinný vykonať adekvátne krátenie oprávnených 

výdavkov a s tým súvisiace krátenie nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „NFP“). To znamená, že projekt 

nebude vylúčený z výberového konania, budú len skrátené oprávnené  výdavky. Systém riadenia však ustanovuje, 

že riadiaci orgán v rámci definovania hodnotiacich kritérií zabezpečí, aby projekt, ktorý nespĺňa podmienky 

hospodárnosti a efektívnosti, nemohol byť schválený, t. j. takýto projekt nesplnil podmienky odborného hodnotenia. 

J. Nemec, MH SR – uviedol, že kritérium je navrhnuté tak, že výdavky, ktoré nie sú hospodárne a efektívne, budú 

krátené hodnotiteľom, čo znamená, že projekt bude schválený v sume výdavkov, ktoré riadiaci orgán posúdil ako 

oprávnené. Ustanovenie, že nebude schválený projekt, ktorý nespĺňa zásady hospodárnosti, je naplnené tým, že 

dôjde k adekvátnemu kráteniu. 

I. Chovan, Republiková únia zamestnávateľov – uviedol, že zástupcovia Republikovej únie zamestnávateľov 

taktiež konzultovali vznesené pripomienky so zástupcami MH SR a vzhľadom na niektoré názory hlavne v oblasti 

výskumu a vývoja podporiť projekty, ktoré sú garantované aj schopnosťou podniku takýto výskum zabezpečovať, 

RÚZ odporúča, ak nie aktuálne, tak v budúcnosti, pri revízii programu, zohľadniť pripomienku zvýhodňovania podľa 

veľkosti podniku formou inovačnej intenzity podniku. Je to bežný štandardný ukazovateľ, ktorý je bežne celosvetovo 

používaný a ide o podiel výskumu a vývoja z obratu firmy a bol by objektívnejší v súvislosti s prideľovaním bodov. 

R. Klinda, generálny riaditeľ sekcie podporných programov, MH SR – poďakoval za invenciu a vyjadril 

ústretovosť k otvoreniu tejto témy pri došpecifikovaní kritérií v rámci vyhlasovania jednotlivých výziev. 

R. Karlubík, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (ďalej aj „AZZZ SR“) – uviedol, že AZZZ SR 

taktiež prerokovávala vznesené pripomienky so zástupcami MH SR. Zmyslom hodnotiacich kritérií bolo vylúčenie tzv. 

spiacich firiem. Dodal, že k samotnému kritériu ako vylučovaciemu AZZZ SR nemá pripomienky, avšak toto kritérium 

by malo byť od začiatku transparentne uvedené. Z dôvodu, aby neboli vylúčené malé a stredné aktívne podniky, sa 
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AZZZ SR dohodla so zástupcami MH SR, že napr. na špecifických kritériách a štatistických údajoch ako podiel aktív 

na veľkosti projektu bude MH SR s AZZZ SR spolupracovať. 

J. Nemec, MH SR – uviedol, že týmto bol rozpor s AZZZ SR odstránený, nakoľko došlo k vyjasneniu pripomienky 

formou spolupráce s partnermi v stanovení minimálneho ekonomického štandardu na možné schválenie projektu. 

Ch. Todd, vedúci oddelenia pre SR, DG Regio, EK – zdôraznil, že je nevyhnutné mať stanovený základ pre 

hodnotenie a výber projektov aj v súvislosti s tým, že výber projektov je druhým najčastejším zdrojom chybovosti 

v štrukturálnych fondoch po verejnom obstarávaní. Preto je nevyhnutné mať správne nastavené rámcové hodnotiace 

kritériá. EK predložila niekoľko komentárov k navrhnutým hodnotiacim kritériám. Ch. Todd špeciálne upozornil na to, 

že hodnotiace kritériá by mali reflektovať znenie operačného programu. Keď bol OP VaI negociovaný a prijatý, boli 

v rámci neho dohodnuté tzv. hlavné zásady pre výber operácií. Je veľmi dôležité, aby tieto kritériá plne reflektovali 

tieto hlavné zásady, preto EK žiada riadiaci orgán, aby sa uistil o reflektovaní hlavných zásad v predložených 

kritériách. Druhý bod, na ktorý Ch. Todd upozornil, sa týka inovácií, kde v rámci tematického cieľa 3 – Zvýšenie 

konkurencieschopnosti malého a stredného podnikania (ďalej aj „MSP“) by mal byť kladený dôraz na inovatívny 

aspekt MSP. EK sa domnieva, že práve inovatívny aspekt MSP nie je dostatočne reflektovaný v predložených 

kritériách. Je síce uvedený na niektorých miestach ako napr. v bode 1.4, ale podľa EK nedostatočne. Je potrebné 

dať priestor projektom, ktoré majú veľký inovatívny potenciál. 

J. Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR – stručne zhrnul pripomienky p. Todda. 

K. Madleňáková, v zastúpení M. Zubriczkej, generálnej riaditeľky sekcie európskych fondov, Certifikačný 

orgán, Ministerstvo financií SR – uviedla, že pripomienky Certifikačného orgánu (ďalej aj „CO“) boli čiastočne 

akceptované, pričom naďalej trvá na plnom zapracovaní pripomienky v znení „žiadame do textu kritéria o doplnenie 

nasledovného súvisiaceho: nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013, podľa ktorého sa určuje veľkosť podniku“. Taktiež 

upozornila na princíp „Value for money“, ktorý bude v rámci kritérií iba v malej miere využívaný. Uvedený princíp by 

mal byť jedným z kľúčových parametrov pri hodnotení projektov, preto minimálne v príručke pre hodnotiteľa by malo 

byť špecifikované, akým spôsobom bude toto kritérium posudzované. Ministerstvo financií (ďalej aj „MF SR“) SR 

však netrvá na zapracovaní tejto pripomienky priamo do kritérií. 

R. Klinda, generálny riaditeľ sekcie podporných programov, MH SR – reagoval, že legislatívny problém je 

potrebné ešte individuálne prediskutovať. MH SR je toho názoru, že v tomto prípade ide o nariadenie Komisie (EÚ) č. 

651/2014. Čo sa týka princípu „Value for money“, tým sa bude MH SR zaoberať pri tvorbe príručky pre hodnotiteľov. 

D. Lešinský, CEPTA, koordinátor Agro-eko fóra – uviedol, že diskusia k téme „Value for money“ prebehla na 

viacerých monitorovacích výboroch. Pripomenul, že v rámci uplatňovania tohto princípu sa v Európskej únii (ďalej aj 

„EÚ“) využíva tzv. „Green public procurement“, v  rámci ktorého má EÚ špecifické ciele, ktoré sú platné aj pre 

Slovensko. Bolo by vhodné, keby sa táto metodika verejného obstarávania využila aj v rámci OP VaI. 

Predseda MV OP VaI dal hlasovať členom MV OP VaI o schválení hodnotiacich kritérií žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok pre dopytovo-orientované výzvy MH SR so vznesenými pripomienkami. 

Hlasovania o schválení návrhu hodnotiacich kritérií žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre dopytovo-

orientované výzvy MH SR so zohľadnením pripomienok sa zúčastnilo 50 členov. 

Za bolo: 48 členov 

Proti bolo: 0 členov 

Zdržalo sa: 2 členovia 
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Uznesenie: MV OP VaI schválil hodnotiace kritériá žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre dopytovo-

orientované výzvy MH SR s pripomienkami. 

K bodu 3. Návrhy zámerov národných projektov MH SR 

Predseda MV OP VaI odovzdal slovo štátnemu tajomníkovi MH SR p. Chovancovi, ktorý v krátkosti uviedol predmet 

rokovania a následne odovzdal slovo zástupcom SARIO a SBA, aby predstavili oba zámery národných projektov MH 

SR. S prvou prezentáciou vystúpili zástupcovia SBA, ktorí odprezentovali zámer národného projektu Národný projekt 

NPC v regiónoch (Prezentácia je dostupná na webovom sídle MŠVVaŠ SR).  

Predseda MV OP VaI poďakoval prednášajúcim za prezentáciu a dodal, že ku každému zámeru národného projektu 

MH SR bude prebiehať samostatná diskusia a schvaľovanie. Následne otvoril diskusiu. 

T. Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500 – poukázal na neakceptovanú pripomienku týkajúcu sa faktu, že v zmysle 

programového dokumentu OP VaI sa k druhej fáze budovania Národného podnikateľského centra má pristúpiť až po 

vyhodnotení fungovania a zhodnotenia skúseností z prvej fázy. Podľa OP VaI sa implementuje prvá fáza, vybuduje 

sa poradenské centrum v Bratislave s istou dobou prevádzky, následne sa zhodnotia skúsenosti a v prípade, že 

pozitívne skúsenosti budú prevažovať, pristúpi sa k realizácii druhej fázy, to znamená Národného podnikateľského 

centra v regiónoch. Až v momente, kedy bude vyhodnotené Národné podnikateľské centrum v Bratislave ako 

úspešný projekt, sa môže pristúpiť k hlasovaniu a k diskusii na MV o druhej fáze projektu. Následne uviedol, že pre 

neho je aktuálne nemožné sa vyjadriť k tomu, či je potrebná druhá fáza tohto projektu a aké sú skúsenosti s jeho 

prvou fázou, pokiaľ tento projekt ešte nie je zrealizovaný. Druhou zásadnou vecou je znenie prílohy č. 3 OP VaI, kde 

medzi oprávnenými prijímateľmi pre investičnú prioritu 3.1 je explicitne uvedený ako oprávnený prijímateľ CVTI SR 

pre aktivitu týkajúcu sa budovania Národného podnikateľského centra. To znamená, že ak sa má predkladať projekt 

Rozvoj Národného podnikateľského centra, tak OP VaI ako aj jeho príloha č. 3 má uvádzať ako prijímateľa CVTI SR 

a nie SBA. Navrhol, aby sa o tomto projekte hlasovalo až po vyhodnotení prvej fázy a aby bol zosúladený s OP VaI, 

teda aby prijímateľom bolo CVTI SR a partnerom môže byť SBA. Zároveň vyjadril nespokojnosť s prezentáciou 

zámeru národného projektu. 

R. Klinda, generálny riaditeľ sekcie podporných programov, MH SR – reagoval vyjadrením, že príloha č. 3 OP 

VaI je vymedzená komplexne na úrovni investičnej priority 1.2 a príslušných špecifických cieľov investičnej priority 

3.1. Tu je uvedená Slovak Business Agency ako prijímateľ pre všetky špecifické ciele a všetky investičné priority. 

CVTI SR je tam uvedené v tom význame, že môže participovať ako prijímateľ alebo partner len v prípade tohto 

národného projektu. Koncepcia prílohy č. 3 je takto nastavená. Tí, ktorí nemajú obmedzený status prijímateľa, môžu 

byť prijímateľom v rámci akejkoľvek aktivity v súlade s príslušnými zámermi národných projektov, výzvami, resp. 

písomnými vyzvaniami. 

T. Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500 – poukázal na str. 71 OP VaI v citácii „Oprávnení prijímatelia, cieľové 

skupiny a oprávnené územie v rámci investičnej priority 3.1 ... CVTI SR (v prípade národného projektu rozvoj 

podnikateľských centier)“. 

R. Klinda, generálny riaditeľ sekcie podporných programov, MH SR – reagoval, že CVTI SR je prijímateľom 

v štatúte partnera v tomto národnom projekte. Keby to takto explicitne nebolo uvedené, tak by tu CVTI SR nemohlo 

figurovať. 

B. Šafárik, generálny riaditeľ SBA – termín začiatku realizácie národných podnikateľských centier v regiónoch bol 

posunutý na 1. 1. 2017, aktuálne sa schvaľuje len zámer. V regiónoch pôjde o spoluprácu s partnermi, pričom 

aktuálne už s jednotlivými vyššími územnými celkami prebiehajú diskusie za účelom čo najlepšieho dopracovania 

projektu. Z titulu uvedeného je potrebné, aby MV OP VaI odobril takýto zámer v regiónoch. Národné podnikateľské 
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centrum v regiónoch je základom pre rozvoj MSP, pretože nie je únosné, aby podnikatelia z jednotlivých regiónov 

chodili do Bratislavy s požiadavkou na každú jednu informáciu. Celý koncept je založený na tom, že rezorty, agentúry 

chcú mať tento koncept v regiónoch z titulu čo najefektívnejšieho plynutia informačných tokov. Slovak Business 

Agency sa zaoberá MSP, ktorí potrebujú informácie na mieste. 

Ch. Todd, vedúci oddelenia pre SR, DG Regio, EK – uviedol, že diskutovaný projekt, ktorý je popísaný v určitých 

častiach OP VaI, bol negociovaný a prijatý. EK nemá teda problémy s jeho navrhnutím. Potvrdil, že SBA je uvedená 

v rámci prílohy č. 3 OP VaI. Chce mať uistenie o neduplikovaní už uskutočnených aktivít v ďalšej fáze projektu 

a skutočnej potrebe trhu a tiež synergie s inými projektmi. Poukázal na existujúci projekt SIEA zameraný na nárast 

inovačnej kapacity Slovenska, ktorý má za cieľ tvorbu regionálnych konzultačných služieb. Preto je nevyhnutné 

zamedziť duplicite v realizácii projektov. 

J. Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR – stručne zhrnul pripomienky p. Todda. 

B. Šafárik, generálny riaditeľ SBA – doplnil, že Národné podnikateľské centrum zahŕňa všetky uvedené inštitúcie, 

aby programy, ktoré vytvárajú a majú, sa prezentovali v rámci jedného priestoru. Národné podnikateľské centrum je 

projektom pre ostatné inštitúcie na vytvorenie platformy prezentovania sa a poskytovania informácií a ďalších 

relevantných služieb. SBA v rámci budovania vzťahu k podnikaniu si dáva pozor na to, aby nevytvárala produkty, 

ktoré by boli duplicitné k iným programom. SBA sa naopak snaží ich aktivity vtiahnuť do centra tak, aby boli na 

jednom mieste poskytované a aby podnikateľ nemusel chodiť po viacerých inštitúciách, ale aby všetky potrebné 

informácie dostal na jednom mieste. 

P. Ťapák, vedúci referátu regionálneho rozvoja a plánovania, Košický samosprávny kraj (ďalej aj „KSK“)– 

zareagoval na pripomienku T. Gregora. Košický samosprávny kraj podporuje tento projekt a považuje ho za dôležitý. 

V minulosti existovali tzv. regionálne poradenské informačné centrá aj business innovation centrá, ktoré vykonávali 

podobné úlohy a ich tzv. umŕtvenie spôsobilo nedostatok nových podnikateľov. Poradenstvo a podpora sieťovania by 

boli potrebné práve v krajoch. P. Ťapák upozornil MH SR na dôležitosť neprekrývania aktivít. Odporučil, aby sa 

v národných projektoch dostalo do dôležitosti aj budovanie ľudských kapacít v zmysle špecifikovania, kto bude 

v rámci projektu robiť expertízy a poradenstvo, teda či takéto kapacity v danom regióne existujú, ďalej či budú tieto 

kapacity tiež súčasťou regionálnych poradenských centier, alebo budú musieť byť identifikovaní v rámci Slovenska, 

alebo bude musieť byť expertíza zo zahraničia, aby bol výkon vysoko profesionálny. Na základe týchto všetkých 

faktorov bude aj rast inovatívnosti v regiónoch dostatočne zabezpečený. Košický samosprávny kraj dokončuje 

regionálnu inovačnú stratégiu samosprávneho kraja, ako aj iné kraje. V tejto stratégii sú detailné analýzy 

podnikateľských prostredí z jednotlivých sektorov a bolo by vhodné, keby všetky inštitúcie z národných projektov či 

pri hodnotení, resp. pri nastavovaní potrebných politík tieto relevantné dokumenty využívali. Bolo by potrebné aj aby 

využívali záverečnú štúdiu, ktorú vyhotovil CKO s tým, aby závery v nej uvedené boli premietnuté do príslušných 

národných projektov. 

C. Košťál, riaditeľ Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť – informoval sa na dôvod presunu realizácie 

regionálneho projektu až na 1. 1. 2017, resp. prečo sa zámer tohto projektu odsúhlasuje s viac ako ročným 

predstihom. Druhá otázka sa týka merania úspešnosti jednotlivých projektov a tiež možnosti úpravy navrhnutých 

merateľných ukazovateľov. Alokácia takmer 45 miliónov EUR z verejných prostriedkov by mala mať ukazovatele, 

ktoré by mohli odmerať úspešnosť projektu, ako napr. počet inovácií, rast zamestnanosti zmeraný na základe 

intervencií tohto projektu. 

R. Klinda, generálny riaditeľ sekcie podporných programov, MH SR – informoval, že po schválení zámerov 

národných projektov, ktoré boli vytvorené v zmysle predpísanej štruktúry a rozsahu, sa následne pristupuje k tomu, 

že budúci prijímateľ pripravuje oveľa podrobnejšiu žiadosť o NFP, ktorá je rozpísaná na podrobnú úroveň aj 
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z hľadiska rozpočtu. Musí sa pripraviť písomné vyzvanie a predloženú žiadosť následne riadne vyhodnotiť. V žiadosti 

o NFP sú podrobnejšie rozpísané aj ukazovatele, ktoré budú naviazané aj na vyhodnocovanie. Na vyhodnocovanie 

na úrovni OP je vyčlenený rozpočet prostriedkov z technickej pomoci a tiež je pripravený Plán hodnotení OP VaI na 

programové obdobie 2014 – 2020, v rámci ktorého sa bude vyhodnocovať prínos projektov implementovaných 

v rámci OP VaI. Čas prípravy na realizáciu regionálnych centier je dlhší, nie je predpísané, kedy majú byť národné 

projekty zaraďované, ale je vhodné, aby zámery boli čo najskôr fixované kvôli potrebe prípravy projektu. 

B. Šafárik, generálny riaditeľ SBA – doplnil, že ide o regionálne národné centrá s viacerými partnermi a skúsenosti 

sú také, že je nevyhnutné vhodne a správne predložiť takýto projekt. Nastavená časová os má svoju logiku. 

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

projekt NPC v regiónoch bez pripomienok vzhľadom na to, že boli všeobecného charakteru. 

Hlasovania o schválení návrhu zámeru národného projektu Národný projekt NPC v regiónoch sa zúčastnilo 51 

členov. 

Za bolo: 37 členov 

Proti bolo: 0 členov 

Zdržalo sa: 14 členov 

Uznesenie: MV OP VaI schválil zámer národného projektu Národný projekt NPC v regiónoch. 

Predseda MV OP VaI odovzdal slovo zástupcovi SARIO, ktorý v prezentácii predstavil zámer národného projektu 

Podpora internacionalizácie MSP (Prezentácia je dostupná na webovom sídle MŠVVaŠ SR). 

Predseda MV OP VaI poďakoval za prezentáciu a otvoril diskusiu: 

P. Ťapák, vedúci referátu regionálneho rozvoja a plánovania, KSK – sa informoval, prečo pri tvorbe zámeru 

nebola do procesu zapojená Slovenská obchodná a priemyselná komora. Ďalej uviedol, že do kampane na podporu 

združovania exportných konzorcií by bolo vhodné zapojiť klastre, pretože tieto sa začínajú na Slovensku intenzívne 

podporovať a jednou z ich nosných úloh je podpora exportu. 

R. Šimončič, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu – odpovedal, že SARIO systematicky 

spolupracuje s komorami a tiež s klastrami v zmysle podpísaných memoránd a teda aktivity, ktoré budú vykonávané, 

budú v zmysle doterajšej spolupráce. 

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

internacionalizácie MSP. 

Hlasovania o schválení návrhu zámeru národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa zúčastnilo 51 

členov. 

Za bolo: 46 členov 

Proti bolo: 0 členov 

Zdržalo sa: 5 členov 

Uznesenie: MV OP VaI schválil zámer národného projektu Podpora internacionalizácie MSP. 
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K bodu 4. Návrhy zámerov národných projektov MŠVVaŠ SR 

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

operačného programu Výskum a inovácie MŠVVaŠ SR. Následne uviedol, že na základe žiadosti kolegov z MŽP SR 

bude ich návrh zámeru národného projektu presunutý na koniec v rámci tohto bodu programu. Zároveň uviedol, že 

po odprezentovaní prvých dvoch návrhov MZ SR a MV SR bude krátka prestávka na občerstvenie. 

Predseda MV OP VaI odovzdal slovo ŠT MZ SR p. Miklošimu, ktorý uviedol základné informácie k predkladanému 

návrhu zámeru národného projektu MZ SR a následne odovzdal slovo p. Imrichovi, ktorý odprezentoval tento návrh 

(Prezentácia je dostupná na webovom sídle MŠVVaŠ SR). 

Predseda MV OP VaI poďakoval p. Imrichovi za prezentáciu a otvoril diskusiu. 

O. Pietruchová, gestor horizontálneho princípu rovnosť medzi mužmi a ženami a nediskriminácie – mala 

otázku týkajúcu sa vyhodnocovania rodových rozdielov a menšín vzhľadom na rôzny dopad a nežiaduce účinky liečiv 

na mužov a ženy, resp. menšiny, a v prípade absencie takéhoto vyhodnocovania odporučila jeho zapracovanie do 

projektu. 

R. Imrich, MZ SR – súhlasil s p. Pietruchovou, ale zároveň dodal, že v oblasti menšín sa v súčasnej dobe vyskytujú 

komplikácie z hľadiska etiky. Následne dodal, že informácie o pohlaví a pôvode sú jedným zo základných údajov, 

ktoré nesmú chýbať v žiadnej vedeckej štúdii. 

D. Lešinský, Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy (ďalej aj „CEPTA“) – mal otázku ohľadom absencie 

prevencie a osvety, vzhľadom na skutočnosť, že projekt sa chce venovať 7 oblastiam medicínskeho výskumu. 

R. Imrich, MZ SR – súhlasil s p. Lešinským ohľadom potreby prevencie a dodal, že sa v projekte budú snažiť 

zameriavať aj na prevenciu v týchto skúmaných oblastiach. 

K. Mičieta, Slovenská rektorská konferencia – poznamenal, že podľa jeho názoru Národný ústav srdcových 

a cievnych chorôb nie je priemyselný podnik a spochybnil odprezentovaný názor, že dôvod neskúmania v iných 

oblastiach medicínskeho výskumu je nedostatočná excelentnosť. Následne mal otázku, či budú rozvíjané iba 

odprezentované oblasti výskumu v rámci národného projektu a či ten, kto nie je partnerom, nebude môcť rozvíjať 

výskum v tejto oblasti. 

R. Imrich, MZ SR – opísal problematiku časovo obmedzeného výskumu s nutnosťou relevantných výsledkov na 

konci projektu a poznamenal existenciu zámeru národného projektu, predloženého na predchádzajúcom MV OP VaI 

a snahu o neprekrývanie sa týchto projektov, čo má mať za následok pokrytie reálnych možností a kapacít robiť 

translačný výskum. 

C. Košťál, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť – namietal proti tomu, aby MZ SR určovalo, aké konzorcium 

bude implementovať, a poznamenal, že podľa jeho názoru by otvorená výzva priniesla rôzne konzorciá, ktoré by 

priniesli rovnaké výstupy za nižšie náklady. Následne poznamenal, že partneri konzorcia sa venujú najmä predajom 

a nákupom technológií a mal otázku, na základe akého kritéria boli tieto spoločnosti vyberané a prečo partneri sú 

vopred určovaní, pretože v kompetitívnom prostredí by sa vyžadovala súťaž. 

R. Imrich, MZ SR – súhlasil s názorom, že otvorená súťaž pre biomedicínsky výskum je nevyhnutná, ale zároveň 

dodal, že filozofia projektu je postavená na princípe identifikácie a zaplnenia medzier, ktoré je možné v rámci 

možností a výskumných kapacít v reálnom čase zaplniť. Následne sa vrátil k poznámke p. Mičietu o zaradení 

Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb medzi priemyselné podniky, pričom vysvetlil problematiku jeho 
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zaradenia a súhlasil s možnosťou preklasifikovania do inej skupiny. Na záver opísal činnosti partnerov z konzorcia 

ako reakciu na poslednú poznámku p. Košťála. 

P. Šajgalík, Predseda Rady predsedov pre priority výskumu a vývoja – mal otázku týkajúcu sa distribúcie 

finančných prostriedkov a tokov z mimobratislavského prostredia do Bratislavy vzhľadom na to, že vysoká čiastka 

prostriedkov je určená na dobudovanie existujúcej infraštruktúry a veľká časť partnerov sa nachádza v Bratislave. 

R. Imrich, MZ SR – odpovedal, že z hľadiska rozpočtu bude približne 15 %-ný podiel určený aj pre Bratislavu a slúžiť 

bude na realizáciu výskumných aktivít za využitia kapacít výskumných tímov z Bratislavy v prospech projektu. 

Obnova existujúcej infraštruktúry sa bude týkať lokalít mimo Bratislavského kraja. 

R. Karlubík, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR – poznamenal, že mu pri zámere národného 

projektu chýba merateľnosť výsledkov a cieľov. Následne mal otázku zameranú na financovanie ľudských zdrojov 

a či nejde o suplovanie nedofinancovaného zdravotníctva. Vzhľadom na uvedené skutočnosti odporučil, aby bol na 

každý projekt určený rozpočet, ktorý má mať jasný cielený výsledok a merateľný aspekt po určitom období. 

R. Imrich, MZ SR – súhlasil, že merateľné ukazovatele nie sú v zámere národného projektu úplne explicitne 

napísané, ale každý z cieľov je stavaný tak, aby bolo možné jednoducho identifikovať dané ukazovatele. Následne 

reagoval na financovanie ľudských zdrojov, kde poukázal na potrebu zastabilizovať výskumných pracovníkov 

vzhľadom na ponuky z okolitých štátov. 

J. Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR – doplnil, že na každú tému budú otvorené aj dopytové 

výzvy a nebudú iba národné projekty. 

Ch. Todd, vedúci oddelenia pre SR, DG Regio, Európska komisia – zopakoval pripomienky, ktoré boli vznesené 

v rámci diskusie k tomuto zámeru národnému projektu. Upozornil na skutočnosť, aby bolo odôvodnené použitie 

priameho konzorcia v rámci projektu namiesto využitia otvorenej súťaže. Ďalej upozornil na zachovanie princípu 

adicionality a aby neboli mzdové prostriedky použité na dofinancovanie platov, ktoré by mali tak či tak ísť pre 

zdravotníckych pracovníkov. Ďalšia poznámka smerovala na celkové financovanie projektov MZ SR, ktoré činí spolu 

za projekty 93 mil. EUR, t. j. aby bola zachovaná rovnováha v rámci OP VaI. Následne vyslovil otázku, či tento 

projekt odráža Stratégiu výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (ďalej aj „RIS3“) a či by nebolo vhodné 

financovať takýto projekt z rámcových programov vzhľadom na to, že má silný prvok základného výskumu. Posledná 

poznámka smerovala k tomu, aby mali zámery národných projektov jasne definované ciele a konkrétne merateľné 

výstupy. 

J. Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR – stručne zhrnul pripomienky p. Todda. 

K. Madleňáková, v zastúpení M. Zubriczkej, generálnej riaditeľky sekcie európskych fondov, MF SR (CO) – 

skonštatovala, že p. Todd veľmi dobre zhrnul väčšinu pripomienok a navrhla, aby bol ešte pred hlasovaním 

o schválení zámeru národného projektu identifikovaný transparentný výber, resp. spôsob výberu partnerov vzhľadom 

na to, že bude podporený aj súkromný sektor. 

M. Mikloši, štátny tajomník MZ SR – poznamenal, že v projekte sa nachádzajú iba 3 súkromné subjekty. Následne 

dodal, že z medicínskeho hľadiska nie je možné robiť biomedicínsky výskum bez úzkej spolupráce zdravotníckych 

zariadení so subjektmi vykonávajúcimi základný výskum. Zároveň dodal, že sa nebránia otvorenému verejnému 

obstarávaniu a nie je dôvod sa obávať, že bude pevne stanovené, kto bude tieto činnosti vykonávať. Na záver 

uviedol, že v medicínskom výskume nie je možné striktne určiť indikátory správnosti výskumu vzhľadom na to, že aj 

negatívny výsledok je výsledok a že výstup výskumu môže mať významný vplyv na inú, pôvodne nesúvisiacu 

medicínsku problematiku. 
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I. Chovan, Republiková únia zamestnávateľov – poznamenal, že riadiaci orgán bude musieť zvažovať rozsah 

projektov vzhľadom na skutočnosť, že za oblasť MŠVVaŠ SR boli, resp. na 3. zasadnutí MV OP VaI budú schválené 

projekty v celkovej výške 400,3893 mil. EUR a za oblasť MH SR 193 mil. EUR, čo je v porovnaní s disponibilnými 

zdrojmi definovanými v akčnom pláne RIS3 40% na národne projekty MŠVVaŠ SR a 20% na národné projekty MH 

SR. Následne odporučil na zváženie mieru váh prerozdelenia finančných prostriedkov medzi národné projekty 

a dopytovo-orientované projekty. 

S. Sipko, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – reagoval na pripomienky k spôsobu kreovania 

konzorcií a partnerstiev, pričom poukázal na špecifickosť výskumných projektov a samotného operačného programu, 

ktorý umožňuje tvorbu takýchto konzorcií. Ďalej uviedol, že výskumné projekty sa riešia v rámci konzorcií a je v plnej 

kompetencii koordinátora projektu vytvárať takéto konzorcium namiesto využívania verejného obstarávania, ktoré 

slúži na obstarávanie tovarov a služieb a nie partnerov do projektu. Zároveň podotkol, že ide o zámery, kde sú 

indikatívne témy a partnerstvo, ktoré sa budú ešte kreovať v ďalšom procese dopracovania do zámeru národného 

projektu a do plnohodnotnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok, kde budú zo strany riadiaceho orgánu, resp. 

sprostredkovateľského orgánu definované prísne kvalitatívne požiadavky, ktoré bude musieť každý z partnerov 

spĺňať. Na záver dodal, že tento postup je štandardným pri všetkých výskumných projektoch a že nepozná schému 

na podporu výskumných projektov, kde by sa partneri vyberali cez verejné obstarávanie. Následne reagoval na 

pripomienku p. Chovana, pričom poznamenal, že výška rozpočtov je indikatívna a  ich finálna hodnota  bude určená 

pri vypisovaní samotných priamych písomných vyzvaní po zhodnotení zahraničnými hodnotiteľmi. Ďalej dodal, že ide 

o celkové náklady na projekty, kde nie je špecifikovaný podiel štrukturálnych fondov, štátneho rozpočtu 

a spolufinancovania, čo znamená, že po zohľadnení spolufinancovania zo strany všetkých účastníkov jednotlivých 

projektov, vrátane podnikov, že reálna výška finančných prostriedkov čerpaných z OP VaI bude výrazne nižšia ako 

celkové náklady na projekt (alokácia OP VaI na výskumné projekty je cca. 960 mil. EUR – ale len za ERDF zdroj, 

bez štátneho rozpočtu a spolufinancovania, takže čerpanie za ERDF zdroje prostredníctvom národných projektov 

v jeho výskumnej časti bude výrazne nižšie, ako hodnota 40 % uvedených p. Chovanom). 

R. Karlubík, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR – zdôvodnil pripomienkou p. Chovana 

ohľadom výšky indikatívnych finančných prostriedkov na zámery národných projektov. 

J. Pastorek, splnomocnenec vlády SR pre výskum a inovácie – súhlasil s prednesenými pripomienkami, ale 

poukázal na problematiku fragmentácie výskumu, pričom vyzdvihol národné projekty, ktoré vytvárajú synergický 

efekt a zlučujú viacero inštitúcií, ktoré majú spoločný cieľ, čo považuje za najväčší benefit. 

K. Madleňáková, v zastúpení M. Zubriczkej, generálnej riaditeľky sekcie európskych fondov, MF SR (CO) – 

zopakovala svoju predchádzajúcu pripomienku ohľadom výberu partnerov, pričom spresnila, že nespomínala verejné 

obstarávanie na výber partnerov, ale odôvodnenie výberu, z hľadiska transparentnosti, práve tých 3 konkrétnych 

partnerov v tomto projekte. 

R. Imrich, MZ SR – reagoval, že výber partnerov je určený primárne náplňou výskumu a to určuje vhodnosť, resp. 

nevhodnosť partnera. Následne zdôraznil zameranie projektu na prenos poznatkov do klinickej praxe, teda 

aplikovaný výskum. 

K. Mičieta, Slovenská rektorská konferencia – potvrdil poznámku p. Imricha, že samozrejme ide o aplikovaný 

výskum, ale poukazoval na absenciu zapojenia centier excelentnosti do projektu, a preto navrhoval, aby bol projekt 

otvorený a boli zapojené aj centrá excelentnosti. 

R. Imrich, MZ SR – reagoval, že ide iba o návrh, ktorý bude možné meniť a následne odôvodnil absenciu centier 

excelentnosti z dôvodu možného prekrytia s predchádzajúcim projektom, čo bola jedna z pripomienok k tomuto 

projektu. 



   
 

13 

 

T. Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500 – nadviazal na p. Chovana, p. Karlubíka a p. Pastoreka, pričom na úvod 

poznamenal nevhodnosť zasadnutí MV na vecnú diskusiu o národných projektoch tohto typu vzhľadom na 

skutočnosť, že len málo členov MV sa dokáže vecne vyjadriť k prerokúvaným zámerom národných projektov. Preto 

následne navrhol, podľa vzoru  OP Ľudské zdroje, vytvorenie vlastnej komisie pod operačným programom, v ktorej 

by boli kompetentní odborníci schopní vyjadrovať sa k daným projektom a na MV by sa dostali už prerokované 

návrhy. Následne zhrnul fakty ohľadom RIS3, pričom zdôraznil, že SR si stanovila vytvorenie Rady výskumnej 

a technologickej agentúry, pracovných skupín, Stálej komisie a Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie, kde budú 

prerokúvané témy tak, aby prešli niekoľkými stupňami diskusie na rôznych úrovniach a boli vybrané tie témy, ktoré 

sú podstatné a kľúčové z pohľadu RIS3 a z pohľadu budúceho ekonomického rastu Slovenska. Poznamenal, že 

návrhy zámerov národných projektov predložené na 2. a 3. zasadnutí MV OP VaI neboli prediskutované na takomto 

fóre, kde by mali aj partneri zo súkromného sektora možnosť sa vyjadriť k daným návrhom, čo je podľa jeho názoru 

dôvodom diskusií týkajúcich sa výberu partnerov a konzorcií. 

Predseda MV OP VaI dal hlasovať členom MV OP VaI o schválení návrhu zámeru národného projektu MZ SR – 

Dlhodobý strategický výskum a vývoj v oblasti biomedicíny a prenos poznatkov do klinickej praxe. 

Hlasovania o schválení návrhu zámeru národného projektu Ministerstva zdravotníctva SR – Dlhodobý strategický 

výskum a vývoj v oblasti biomedicíny a prenos poznatkov do klinickej praxe sa zúčastnilo 51 členov. 

Za bolo: 45 členov 

Proti bolo: 0 členov 

Zdržalo sa: 6 členov 

Uznesenie: MV OP VaI schválil zámer národného projektu Ministerstva zdravotníctva SR - Dlhodobý strategický 

výskum a vývoj v oblasti biomedicíny a prenos poznatkov do klinickej praxe. 

Predseda MV OP VaI odovzdal slovo ŠT MV SR p. Saloňovi, ktorý uviedol základné informácie k predkladanému 

návrhu zámeru národného projektu MV SR a následne odovzdal slovo prezidentovi hasičského záchranného zboru, 

generálovi p. Nejedlému a riaditeľovi kriminalistického a expertízneho ústavu policajného zboru p. Laciakovi, ktorí 

odprezentovali tento návrh (Prezentácia je dostupná na webovom sídle MŠVVaŠ SR). 

Predseda MV OP VaI poďakoval pánom z MV SR a otvoril diskusiu. 

K. Mičieta, Slovenská rektorská konferencia – sa zaujímal  o oblasť biometriky a vzhľadom na to, že mnohé veci 

sú podľa neho skúmané na iných paneurópskych inštitúciách a sú normalizované, mal otázku, či pôjde iba 

o implementáciu a zavádzanie do praxe, alebo pôjde skutočne o výskum v tejto oblasti, ktorý môže byť prínosom pre 

ostatných. 

O. Laciak, riaditeľ Kriminalistického a expertízneho ústavu policajného zboru – reagoval, že pôjde o výskum, 

ktorý bude prínosom pre ostatných, pretože to, čo je štandardizované, v podstate najďalej sú štandardizované 

formáty v rovine amerického Nistu, teda národného štandardu, ale nie v oblasti biometrie tváre. Uviedol, že dnes je 

veľký problém s biometriou tváre. Nemajú vedomosti o tom, že by existoval nejaký ucelený projekt v nejakej 

európskej krajine práve na túto tému. 

K. Mičieta, Slovenská rektorská konferencia – poznamenal, že mu absentuje oblasť mikrobiológie, virologickej 

nebezpečnosti prostredia alebo terorizmu a bioterorizmu, o ktorých sa hovorí v iných komisiách bezpečnosti a na 

základe toho sa opýtal, či počítajú aj s detekciou v tejto oblasti. 



   
 

14 

 

O. Laciak, riaditeľ Kriminalistického a expertízneho ústavu policajného zboru – uviedol, že to vo forenzných 

vedách nezdôraznil. Vo forenznej oblasti sa mikrobiológiou nezaoberajú, ale pri bojových otravných chemických 

látkach je tento faktor veľmi významný. Nezdôraznili to, ale pri príprave projektu bude zohľadnený aj tento faktor. 

C. Košťál, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť – mal otázku na výskumné kapacity rezortu MV SR. Uniklo 

mu, koľko z tých vecí ostáva v rámci rezortu a koľko ich bude treba získavať externe. 

O. Laciak, riaditeľ Kriminalistického a expertízneho ústavu policajného zboru – uviedol, že rezort disponuje 

pracoviskami ako napr. Požiarno-technický a expertízny ústav MV SR alebo Kriminalistický a expertízny ústav 

policajného zboru, ktoré pracujú aj dnes v oblasti výskumu. Uviedol, že je v zámere národného projektu definovaný 

pomer medzi partnermi v činnostiach, ktoré budú vykonávať a je to definované cez personálnu maticu, pričom sa 

ospravedlnil  pani rektorke, že opomenul Akadémiu Policajného zboru SR v personálnej matici s tým, že aj oni sú 

definovaní v projekte ako partneri. 

R. Karlubík, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR – uviedol, že premiér SR, ako aj 

predchádzajúce a súčasné vedenie rezortu školstva pri príprave RIS3 zdôrazňovali nevyhnutnosť pridanej hodnoty. 

To znamená, že sa v roku 2020 má SR niekam posunúť a nepochybuje, že toto nás pravdepodobne posunie. 

Poznamenal, že nie je možné z prezentácie identifikovať posun v roku 2020. V zámere nie sú spomenutí partneri, 

vylúčený je slovenský priemysel. Informoval sa na detaily projektu, jeho možné doplnenia. Neznalosť detailov 

projektu spôsobuje problém s jeho následným odhlasovaním.  

J. Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR – poznamenal, že nie pravdepodobne, ale určite pôjdu 

aj dopytové výzvy pre každú tému. 

M. Saloň, štátny tajomník Ministerstva vnútra SR – uviedol, že vymenoval časť partnerov, ktorí sa pripravovali na 

tomto projektovom zámere. Zo strany MŠVVaŠ SR nebola uzavretá možnosť participácie slovenských priemyselných 

podnikov. Projekt je aktuálny, takže ak sa prihlásia nejakí partneri, ktorí majú záujem podieľať sa alebo 

spolupracovať na tomto projekte, sú otvorení a pripravení rokovať. Ďalej sa vyjadril, že kúpa v zahraničí sa nedá 

pomenovať výskumom a ich záujmom je produkt výskumu ponúknuť do zahraničia. Spomenul Lešť, priestor, ktorý je 

jedinečný v tom, že všetko, čo sa tam odohráva, sa odohráva v reálnom priestore. Poznamenal, že vďaka Rusom 

a ruskej armáde, ktorá tam žila, existuje na Slovensku tento unikátny priestor vhodný pre tréning zahraničných 

armád a záchranných hasičských zložiek. Preto je zámer tohto národného projektu veľmi dobrá myšlienka. 

R. Karlubík, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR – uviedol, že je dôležité sústrediť sa len na to, 

čo zatiaľ nebolo preskúmané Požiadal o podklady k projektu a prejavil záujem o podieľanie sa na problematike 

v rámci príslušných výziev. Taktiež vyslovil pochybnosť o spojitosti zámeru s RIS3. 

R. Erdélyiová, MV SR – doplnila pána štátneho tajomníka adresujúc témy, ktoré sa otvorili. Podotkla, že boli 

súčasťou diskusie o prioritách identifikovaných v kontexte prípravy RIS3 na národnej úrovni od samého začiatku 

a teda nadväzujú na priority, ktoré táto stratégia explicitne adresuje. To, o čo sa dnes snažia, je vytvorenie 

podmienok pre systematizáciu aplikovaného výskumu v segmente vnútorná bezpečnosť a civilná ochrana, kde má 

Slovensko ako pomôcť. Reflektujú na spoločenskú objednávku po riešeniach, technológiách, postupoch 

a produktoch, ktoré sú využiteľné dnes na ochranu kritickej infraštruktúry pred rizikami a ktoré majú svoje vopred 

dané miesto na trhu ako komerčne zhodnotiteľné produkty. MV SR nemá ambíciu tvoriť komerčné produkty. Majú 

ambíciu využiť to obrovské penzum informácií, skúseností a aj postupov, ktoré vyvíjajú vďaka tomu, že aktívne riadia 

manažment rizík a sú nútení adresovať riziká v obrovskom spektre od prírodných katastrof až po rádiologické 

a biologické ohrozenia a práve ich ponúknuť do komerčného sektora v nádeji, že sa z toho stanú zmysluplné 

produkty, ktoré si okamžite nájdu uplatnenie na trhu a zvýšia úroveň ochrany aj podnikov aj komunít a obyvateľov 

samotných. Konzorcium obsahuje veľmi jasne zadefinovanú štruktúru partnerov z národného prostredia, aktérov 
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pôsobiacich vo vnútornej bezpečnosti a zároveň z akademického prostredia. Obsahuje veľmi málo podnikov a v tom 

sa líšia od ostatných zámerov, ale to je najmä preto, že chcú zainvestovať do vybudovania infraštruktúry pre 

aplikovanú vedu a výskum v tých oblastiach, za ktoré zodpovedajú a úplne sa otvoriť interakcii so zástupcami 

korporácií, ktoré majú záujem jednak o budovanie, technológie a vývoj produktov v oblastiach ako ochrana kritickej 

infraštruktúry a manažment rizík, v oblastiach, v ktorých pôsobia. V rámci projektu určite aktívne vytvoria platformu, 

cez ktorú bude možné priebežne získavať informácie o témach, ktorým sa venujú a o progrese, ktorý tento projekt 

naberá a zároveň vyslať ich smerom signál, že ktokoľvek z komerčného sektora má záujem o spoluprácu, projektový 

tým pre tento projekt na rezorte vnútra vytvorí pre to otvorený komunikačný kanál, takže ich bude možné kontaktovať 

v ktoromkoľvek momente počas implementácie projektu. Posledná reflexia na tému indikátory a hodnota. Výstupom 

ich práce bude konkrétny počet konkrétnych postupov a podnetov, ktoré sa  stanú základom budúcich produktov 

v oblastiach, v ktorých chcú pôsobiť. MV SR nemá ambíciu stať sa produkčnou spoločnosťou, chce iba 

sprostredkovať ich know-how do priestoru tak, aby podporilo vývoj technológií a riešení v oblasti manažmentu rizík 

a bližšie špecifikovať konkrétne výstupy v samotnom projektovom dokumente.  MV SR diskutuje o projektovom 

zámere, ktorého cieľom je vytvoriť podmienky pre aplikovanú vedu v segmente vnútorná bezpečnosť a civilná 

ochrana. 

Ľ. Majlathová, Stále zastúpenie EK v SR – uviedla spätnú väzbu k tomuto projektu, ktorý je prezentovaný ako 

dlhodobý strategický výskum a vývoj v oblasti vnútornej bezpečnosti. Celý operačný program bol v podstate 

nadizajnovaný tak, že musí byť v súlade s prioritami Smart Specialization tak, ako sú zadefinované v tejto stratégii. 

Z jej pohľadu, keďže sa priamo zúčastňovala na príprave tejto stratégie, tak aplikácia na vnútornú bezpečnosť 

nerezonovala v tej stratégii natoľko, aby práve do tejto priority išli takéto finančné prostriedky. Operačný program 

musí byť v súlade s tým, ako je zadefinovaná táto stratégia, nielen s oblasťami špecializácie, ale aj s cieľmi tejto 

stratégie. Cieľom tejto stratégie je naštartovanie štrukturálnych zmien, posun slovenskej ekonomiky. 

R. Erdélyiová, MV SR – uviedla, že diskusia o budovaní kapacít pre aplikovaný výskum v sektore vnútorná 

bezpečnosť a civilná ochrana neznamená, že podstata toho aplikovaného výskumu nereflektuje na prioritné oblasti. 

V skutočnosti hovoria o systematickom materiálovom výskume a nanotechnológiách, o informačno-komunikačných 

technológiách a biomedicíne aplikovanej voči ochrane ľudí, infraštruktúry a aj korporátnych záujmov, čiže 

ekonomickej infraštruktúry krajiny. Práve tam je absolútny prienik medzi prioritami. Upozorňujú svojim projektom na 

to, že v tomto segmente existuje obrovská spoločenská objednávka po riešeniach. Slabou stránkou je infraštruktúra, 

ktorá by na túto spoločenskú objednávku odpovedala riešeniami. Uviedla, že vidí absolútny prienik medzi prioritami 

strategického referenčného rámca, ktorý bol spomenutý, len o ňom hovoria v aplikovanom kontexte konkrétneho 

segmentu, kde sa naozaj stretáva potreba so spoločenskou objednávkou. 

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

vnútra SR – Dlhodobý strategický výskum a vývoj v oblasti vnútornej bezpečnosti. 

Hlasovania o schválení návrhu zámeru národného projektu Ministerstva vnútra SR – Dlhodobý strategický výskum 

a vývoj v oblasti vnútornej bezpečnosti sa zúčastnilo 49 členov. 

Za bolo: 37 členov 

Proti bolo: 0 členov 

Zdržalo sa: 12 členov 

Uznesenie: MV OP VaI schválil zámer národného projektu Ministerstva vnútra SR - Dlhodobý strategický výskum 

a vývoj v oblasti vnútornej bezpečnosti 
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Predseda MV OP VaI vyhlásil 15 minútovú prestávku. 

Po prestávke predseda MV OP overil uznášaniaschopnosť výboru tým, že dal opäť hlasovať. Po sčítaní prítomných 

členov výboru skonštatoval, že monitorovací výbor nie je uznášaniaschopný, nakoľko počet členov MV OP VaI bol 

26, a nato, aby bol MV OP VaI uznášaniaschopný v zmysle Rokovacieho poriadku, je potrebná účasť polovice 

všetkých členov, resp. náhradníkov MV OP VaI, čo je 33. Predseda MV OP navrhol nasledovný postup. Vypočutie 

stručnej informácie k návrhom zámerov národných projektov CVTI SR bez diskusie a bez hlasovania, nakoľko 

prezentované projekty budú schvaľované písomnou procedúrou per rollam. Podobný postup bude aj pri 

nasledovných bodoch programu, kde bude taktiež stručná prezentácia návrhu zámeru národného projektu MŽP SR, 

stručná informácia návrhu aplikácie článku 70 nariadenia 1303/2013 na projekty OP VaI a návrhu hodnotiacich 

kritérií pre fázované projekty MŠVVaŠ SR.  

Predseda MV OP VaI odovzdal slovo p. profesorovi Turňovi, generálnemu riaditeľovi CVTI SR, ktorý uviedol 

základnú informáciu k návrhom piatich zámerov národných projektov CVTI SR (Prezentácia je dostupná na 

webovom sídle MŠVVaŠ SR), a to konkrétne:  

 Mobilizácia transferu poznatkov a technológií z výskumných inštitúcií do praxe 

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

 Horizontálna podpora účasti SR v Európskom výskumnom priestore 

 Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja 

 Horizontálna IKT podpora a centrálna infraštruktúra pre inštitúcie výskumu a vývoja 

Predseda MV OP VaI poďakoval za prezentáciu a odovzdal slovo ŠT MŽP SR p. Ferenczovi, ktorý predniesol 

úvodné slovo k návrhu zámeru národného projektu MŽP SR a potom odovzdal slovo p. Novákovi, ktorý 

odprezentoval návrh zámeru národného projektu s názvom Národné výskumné centrum pre efektívne využívanie a 

ochranu vodných zdrojov a prevenciu pred účinkami klimatických zmien. 

Predseda MV OP VaI poďakoval za prezentáciu. 

K bodu 5. Návrh aplikácie článku 70 nariadenia 1303/2013 na projekty OP VaI 

Predseda MV OP VaI odovzdal slovo p. Uhrínovej, ktorá odprezentovala informácie o návrhu aplikácie článku 70 

nariadenia 1303/2013 na projekty OP VaI. 

Predseda MV OP VaI poďakoval p. Uhrínovej za prezentáciu. 

K bodu 6. Návrh hodnotiacich kritérií pre fázované projekty MŠVVaŠ SR 

Predseda MV OP VaI odovzdal slovo p. Viglašovi, ktorý odprezentoval návrh hodnotiacich kritérií pre fázované 

projekty MŠVVaŠ SR. 

Predseda MV OP VaI poďakoval p. Viglašovi za prezentáciu. 

K bodu 7. Návrhy dodatkov č. 1 k Štatútu a rokovaciemu poriadku MV OP VaI 

Predseda MV OP VaI informoval o návrhu dodatku č. 1 k Štatútu MV, podľa ktorého by mali získať dve organizácie, 

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

štatút pozorovateľa MV OP VaI. 
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K bodu 8. Súhrnná informácia o aktuálnom stave procesu pripravovaných dokumentov a ďalšie kroky 

v implementácii OP VaI  

Predseda MV OP VaI odovzdal slovo p. Uhrínovej, ktorá odprezentovala informácie o stave plnenia ex ante 

kondicionalít a stave prípravy riadiacej dokumentácie operačného programu. V súvislosti s tematickými ex ante 

kondicionalitami uviedla, že za účelom naplnenia zostávajúcich nesplnených kritérií bol vypracovaný Akčný plán 

implementácie Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR na roky 2014 – 2016 (ďalej aj „Akčný 

plán implementácie RIS3“). V rámci tematického cieľa 1 ide o dopracovanie chýbajúceho monitorovacieho 

mechanizmu RIS3, finančný rámec popisujúci dostupné rozpočtové zdroje, viacročný finančný rámec pre 

financovanie výskumnej infraštruktúry a cestovnú mapu pre výskumnú infraštruktúru SR. Súčasne Akčný plán 

implementácie RIS3 uvádza aj opatrenia vzťahujúce sa na zavedenie mechanizmu na monitorovanie realizácie 

opatrení Small Business Act, ktoré zodpovedajú tematickému cieľu 3. Konkrétne spomenula Zákon o podpore MSP, 

ktorý už prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním, a Metodiku pre aplikovanie testov MSP, ktorej zavedenie 

sa očakáva v najbližšej dobe. Poznamenala, že Akčný plán implementácie RIS3 bol schválený na rokovaní Rady 

vlády SR pre vedu, techniku a inovácie (pozn. k schváleniu materiálu došlo dňa 4. septembra 2015) a momentálne sa čaká na 

stanovisko EK. Ohľadom plnenia všeobecnej ex ante kondicionality skonštatovala, že bol vypracovaný Systém 

monitorovania a hodnotenia OP VaI, ktorý bude čoskoro predložený EK. Vo vzťahu k implementácii operačného 

programu by mali byť prvé výzvy za rezort školstva aj za rezort hospodárstva vyhlásené v októbri. Dodala, že sa 

dokončuje príprava riadiacej dokumentácie nevyhnutnej pre implementáciu operačného programu ako aj Plán 

hodnotení OP VaI na programové obdobie 2014 – 2020, ktorý, po zohľadnení pripomienok EK, bude predložený MV 

OP VaI na schvaľovanie procedúrou per rollam. 

K bodu 9. Rôzne  

Predseda MV OP VaI otvoril diskusiu. 

I. Chovan, Republiková únia zamestnávateľov – navrhol na základe požiadavky všetkých zamestnávateľských 

zväzov vyhlásenie: „Monitorovací výbor konštatuje, že Operačný program Výskum a inovácie, tak ako bol schválený 

a prediskutovaný v monitorovacom výbore, pokrýva aj podporu „perspektívnych oblastí špecializácie” stanovených 

Stratégiou RIS3 SK”. 

J. Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR – konštatoval, že pripomienku možno prijať. 

K bodu 10. Zhrnutie stretnutia a závery  

Predseda MV OP VaI na záver stručne zhrnul informácie, ktoré odzneli na 3. zasadnutí MV OP VaI, a pripomenul tie 

body rokovania, ktoré čakajú na rozhodnutie o schválení procedúrou per rollam. Všetkým prítomným nakoniec 

poďakoval za účasť. 
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V Bratislave dňa 28. 10. 2015 

 

Zapísali: Zuzana Murgoňová, MŠVVaŠ SR 

Róbert Pauliček, 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 

 

 

Prílohy:  

- Prezenčná listina 
 


