
    
 
 
 

 

 

Zápisnica z 5. zasadnutia  

Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie 

   

Dátum: 

16. februára 2017, 13:30 -17:00 h. 

Miesto konania zasadnutia: 

Grand Hotel Pressburg, Antolská 2, Bratislava 

Adresáti: 

Juraj Gmiterko, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov Európskej únie Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR  (ďalej aj „GR SŠF EÚ MŠVVaŠ SR“), predseda Monitorovacieho výboru pre operačný 

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

Rastislav Chovanec, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR (ďalej aj „MH SR“), podpredseda MV OP 

VaI v zastúpení 

všetci členovia a prizvaní účastníci MV OP VaI 

Predsedajúci: 

Juraj Gmiterko, GR SŠF EÚ MŠVVaŠ SR, predseda MV OP VaI v zastúpení 

Účastníci rokovania: 

podľa prezenčnej listiny (viď príloha č. 1) 

Zapisovateľ: 

Katarína Horváthová (MŠVVaŠ SR), Miriam Petrášová (MŠVVaŠ SR), Katarína Kurucová (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“). 
 
1. Úvod 

 Privítanie  

 Schvaľovanie programu (presunutie bodu 6 pred bod 5, vloženie dvoch bodov na vedomie za bod 9) 

 Schvaľovanie overovateľa zápisnice 

 
 
2. Zmena štatútu MV OP VaI – na schválenie 

 
3. Plán hodnotení OP VaI (revízia) – na schválenie 

 
4. Hodnotiace a výberové kritériá pre projekty výskumu a vývoja OP VaI – MŠVVaŠ SR, verzia 3.0  – na 

schválenie 

 
5. Financovanie operácií mimo programového územia v rámci operačného programu Výskum 

a inovácie, dodatok č. 2 – na schválenie 

 
6. Kritériá pre výber dopytovo-orientovaných projektov OP VaI – pre vybrané oblasti podpory v gescii 

MH SR, verzia 2.0  – na schválenie 

 
7. Aplikácia čl. 70 (2) všeobecného nariadenia pre národné projekty OP VaI implementované v gescii 

MH SR – na schválenie 

 
8. Zámer národného projektu „Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku“ – na schválenie 

 
9. Informácia o optimalizácií národných projektov v gescii MH SR – na vedomie 

 
10. Informácia o aktuálnom stave implementácie OP VaI – na vedomie 

 
11. Stav plnenia ex ante kondicionalít vo vzťahu k OP VaI – na vedomie 

 
12. Rôzne 

 
13. Zhrnutie zasadnutia a závery 
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Priebeh zasadania: 

K bodu 1. Úvod 

Zasadnutie MV OP VaI otvoril predsedajúci MV p. J. Gmiterko, GR SŠF EÚ MŠVVaŠ SR. 

J. Gmiterko, GR SŠF EÚ MŠVVaŠ SR (ďalej len „predsedajúci MV OP VaI“) – v úvode privítal všetkých 

účastníkov 5. zasadnutia MV OP VaI a ospravedlnil predsedu MV – ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR   

P. Plavčana a podpredsedu MV – ministra hospodárstva SR P. Žigu, ktorí sa nezúčastnili MV z dôvodu 

neodkladných pracovných záležitostí.  Zároveň uviedol, že zastupuje predsedu MV p. ministra školstva, vedy, 

výskumu a športu SR a podpredsedu MV p. ministra hospodárstva P. Žigu zastupuje p. štátny tajomník. MH SR       

p. Chovanec. Zároveň informoval o poverení viesť MV.  

Predsedajúci MV OP VaI uviedol, že na 5. zasadnutí MV bolo na začiatku prítomných 47 členov z celkového počtu 

66 členov, pričom konštatoval, že MV OP VaI je uznášaniaschopný. Od okamihu schvaľovania overovateľa zápisnice 

sa zvýšil počet prítomných členov MV na 48. 

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

Predsedajúci MV OP VaI odovzdal slovo p. štátnemu tajomníkovi MH SR. 

R. Chovanec, štátny tajomník MH SR – privítal zúčastnených a uviedol, že za MH SR sú v programe body, ktoré je 

potrebné podporiť a schváliť, a zároveň sa ospravedlnil zo skoršieho odchodu z rokovania z dôvodu ďalších 

pracovných povinností. Následne za rezort MH SR viedol rokovanie GR sekcie štrukturálnych fondov EÚ MH SR 

M. Húska.  

Predsedajúci MV OP VaI  poďakoval za úvodné slovo a následne odovzdal slovo zástupcovi EK p. A. von Busch. 

A. von Busch, EK – na úvod sa predstavil a poznamenal, že nikdy pred tým sa nezúčastnil MV takýchto rozmerov. 

Zdôraznil dôležitosť niektorých bodov programu, predovšetkým schválenie metodológie v Aplikácii čl. 70 

všeobecného nariadenia, ktorá je nesmierne dôležitá pre posun v implementácii. Vrátil sa k doobedňajšiemu 

monitorovaciemu stretnutiu so zástupcami riadiaceho orgánu (ďalej „RO“) pre OP VaI a ďalšími prítomným 

predstaviteľmi relevantných inštitúcií a zdôraznil potrebu napredovania v implementácii operačného programu 

a celkovo zaistenia progresu vo financovaní. Záverom skonštatoval, že tento rok bude kritický, čo sa týka 

implementácie, a to nielen kvôli potrebe splnenia n+3 kritérií, ale aj prijatia rozhodnutí, aké množstvo alokácie bude 

rozvrhnuté pre jednotlivé krajiny v budúcnosti. Zdôraznil, že najlepším argumentom pre zachovanie si určitého 

množstva financovania alokovaného pre Slovenskú republiku bude dosiahnutie stanoveného progresu a potrebného 

výkonu.    

Predsedajúci MV OP VaI poďakoval za príhovor EK a prešiel k procedurálnym hlasovaniam. 

Predsedajúci MV OP VaI navrhol za overovateľa zápisnice I. Chovana (RÚZ) a následne dal hlasovať členom MV 

OP VaI o schválení tohto návrhu. 

Hlasovania o schválení I. Chovana (RÚZ) ako overovateľa zápisnice sa zúčastnilo 48  členov. 

Za bolo: 48 členov 
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Proti bolo: 0 členov 

Zdržalo sa: 0 členov 

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

Predsedajúci MV OP VaI dal hlasovať členom MV OP VaI  o schválení programu 5. zasadnutia MV OP VaI. Uviedol, 

že program, ktorý sekretariát MV zaslal dňa 13. 02. 2017, bol upravený a doplnený, a to nasledovne: 

- bod 6 bol presunutý pred bod 5, 
- boli doplnené nové body programu, ktoré sú na vedomie – bod č. 10 „Informácia o aktuálnom stave 

implementácie OP VaI“ a bod č. 11 „Stav plnenia ex ante kondicionalít vo vzťahu k OP VaI“. 
 

Hlasovania o schválení programu MV OP VaI sa zúčastnilo 48 členov. 

Za bolo: 48 členov 

Proti bolo: 0 členov 

Zdržalo sa: 0 členov 

Uznesenie: MV OP VaI schválil program 5. zasadnutia MV OP VaI. 

 

K bodu 2. Zmena štatútu MV OP VaI – na schválenie 

Predsedajúci MV OP VaI informoval, že v rámci Dodatku č. 3 Štatútu MV OP VaI boli navrhnuté zmeny, ktoré 

upravujú určenie tajomníka výboru a reflektujú zmenu názvu organizácie, ktorej zástupca je členom  MV OP VaI z 

dôvodu presunu kompetencií v oblasti investícií z Kancelárie podpredsedu vlády SR pre investície z Úradu vlády SR 

na sekciu riadenia investícií Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (vznik úradu -  01. 06. 

2016). 

Predsedajúci MV OP VaI odprezentoval konkrétne úpravy v návrhu Dodatku č. 3 Štatútu MV OP VaI. 

Predsedajúci MV OP VaI otvoril diskusiu, do ktorej sa prítomní nezapojili. 

Predsedajúci MV OP VaI dal hlasovať členom MV OP VaI o schválení návrhu Dodatku č. 3 Štatútu MV OP VaI 

v podobe, v akej bol predložený. 

Hlasovania o schválení návrhu Dodatku č. 3 Štatútu MV OP VaI sa zúčastnilo 48 členov. 

Za bolo: 48 členov 

Proti bolo: 0 členov 

Zdržalo sa: 0 členov 

Uznesenie: MV OP VaI schválil Dodatok č. 3 Štatútu MV OP VaI bez pripomienok. 
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K bodu 3. Plán hodnotení OP VaI (revízia) – na schválenie 

Predsedajúci MV OP VaI uviedol základné informácie k revízii Plánu hodnotení OP VaI.  

Predsedajúci MV OP VaI otvoril diskusiu k tomuto bodu. 

I. Chovan, RÚZ – reagoval, že RÚZ akceptuje vysvetlenie neprijatia ich zásadnej pripomienky. Vo vysvetlení bolo 

uvedené, že MV neschvaľuje správy z hodnotenia a materiály sa zverejňujú na webovom sídle OP VaI. Zaujímal sa 

predovšetkým o sprístupnenie troch materiálov: Hodnotenie výskumno-vývojového a inovačného potenciálu SR, 

Hodnotenie inovačných kapacít v priemysle a Hodnotenie priemyslu z hľadiska inovácií v spolupráci MVTS 

(„Medzinárodná vedecko-technická spolupráca“).  

Predsedajúci MV OP VaI – zopakoval, že všetky záverečné správy z hodnotení budú zverejnené na webovom sídle 

OP VaI. V prípade záujmu členov MV im bude finálny dokument zaslaný.  

R. Redhammer, Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít SR – v súvislosti s potrebou 

doplnenia ďalších otázok v zozname plánovaných hodnotení OP VaI na programové obdobie 2014-2020 k téme 

hodnotenia výskumno-vývojového a inovačného potenciálu SR sa opýtal, či tým bude podmienené uvoľňovanie 

finančných prostriedkov, a teda sa môže očakávať ďalšie zdržanie čerpania. 

Predsedajúci MV OP VaI – reagoval, že takáto podmienka nebola. 

Predsedajúci MV OP VaI dal hlasovať členom MV OP VaI o schválení návrhu Plán hodnotení OP VaI (revízia). 

Hlasovania o schválení návrhu Plánu hodnotení OP VaI (revízia) sa zúčastnilo 48 členov. 

Za bolo: 48 členov 

Proti bolo: 0 členov 

Zdržalo sa: 0 členov 

Uznesenie: MV OP VaI schválil Plán hodnotení OP VaI (revízia) bez pripomienok. 

 

K bodu 4. Hodnotiace a výberové kritériá pre projekty výskumu a vývoja OP VaI – MŠVVaŠ SR, verzia 

3.0  – na schválenie 

Predsedajúci MV OP VaI uviedol základné informácie o verzii 3.0 materiálu Hodnotiace a výberové kritériá pre 

projekty výskumu a vývoja OP VaI – MŠVVaŠ SR. Čiastočne akceptované pripomienky boli rozporované s ich 

predkladateľmi. Predsedajúci MV OP VaI dodal, že Ministerstvo financií SR (ďalej aj „MF SR“) ako certifikačný orgán 

po zaslaní vyhodnotenia pripomienok k tomuto materiálu považovalo svoju pripomienku č. 28 iba za čiastočne 

zapracovanú, MŠVVaŠ SR ako RO pre OP VaI sa po dohode s MF SR zaviazalo, že požadované úpravy budú 

zapracované nasledovne: odborný hodnotiteľ bude inštruovaný v rámci inštrukcie pre hodnotiteľa. Všetky 

nejednoznačné bodované a vylučovacie kritériá budú v rámci tejto inštrukcie doplnené textom: „Na rozdiel od 

administratívneho overenia ide o hĺbkové posúdenie vecnej (obsahovej) stránky projektu z hľadiska jeho súladu so 
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stratégiou OP v danej oblasti a je potrebné splniť všetky atribúty.“ MF SR daný spôsob vyhodnotenia vzalo na 

vedomie.  

Predsedajúci MV OP VaI otvoril diskusiu, do ktorej sa prítomní nezapojili. 

Predsedajúci MV OP VaI dal hlasovať členom MV OP VaI o schválení návrhu materiálu Hodnotiace a výberové 

kritériá pre projekty výskumu a vývoja OP VaI – MŠVVaŠ SR, verzia 3.0.  

Hlasovania o schválení návrhu Hodnotiacich a výberových kritérií pre projekty výskumu a vývoja OP VaI – MŠVVaŠ 

SR, verzia 3.0 sa zúčastnilo 48 členov. 

Za bolo: 47 členov 

Proti bolo: 0 členov 

Zdržal sa: 1 člen 

Uznesenie: MV OP VaI schválil Hodnotiace a výberové kritériá pre projekty výskumu a vývoja OP VaI – MŠVVaŠ 

SR, verzia 3.0 bez pripomienok. 

 

K bodu 5. Financovanie operácií mimo programového územia v rámci operačného programu Výskum 

a inovácie, dodatok č. 2 – na schválenie 

Predsedajúci MV OP VaI uviedol informácie o doplnení dokumentu „Financovanie operácií mimo programového 

územia v rámci operačného programu Výskum a inovácie“, dodatkom č. 2 v podobe jeho konsolidovaného znenia. 

Predsedajúci MV OP VaI otvoril diskusiu, do ktorej sa prítomní nezapojili. 

Predsedajúci MV OP VaI dal hlasovať členom MV OP VaI o schválení návrhu materiálu Financovanie operácií mimo 

programového územia v rámci operačného programu Výskum a inovácie, dodatok č. 2.   

Hlasovania o schválení návrhu Financovania operácií mimo programového územia v rámci operačného programu 

Výskum a inovácie, dodatok č. 2  sa zúčastnilo 48 členov. 

Za bolo: 47 členov 

Proti bolo: 0 členov 

Zdržal sa: 1 člen 

Uznesenie: MV OP VaI schválil Financovanie operácií mimo programového územia v rámci operačného programu 

Výskum a inovácie, dodatok č. 2 bez pripomienok. 

Predsedajúci MV OP VaI zároveň poďakoval v tomto bode Európskej komisii za ich konštruktívny prístup a pomoc pri 

tvorbe tohto dokumentu. 
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K bodu 6. Kritériá pre výber dopytovo-orientovaných projektov OP VaI – pre vybrané oblasti podpory 

v gescii MH SR, verzia 2.0  – na schválenie 

Predsedajúci MV OP VaI odovzdal slovo p. Húskovi, MH SR, ktorý odprezentoval návrh Kritérií pre výber dopytovo-

orientovaných projektov OP VaI – pre vybrané oblasti podpory v gescii MH SR, verzia 2.0. 

Predsedajúci MV OP VaI poďakoval p. Húskovi, MH SR za prezentáciu a otvoril diskusiu. 

R. Redhammer, Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít SR – uviedol, že pri príprave 

operačného programu Výskum a inovácie a tiež Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (ďalej 

aj „RIS 3“) bolo cieľom aj zbližovanie podnikateľskej výskumnej sféry s akademickou sférou, tak aby vzdelávacie 

aktivity boli prepojené s potrebami priemyslu vo výskumnej a inovačnej oblasti. Uvedené prepojenie nie je súčasťou 

predložených kritérií, pričom bolo predmetom aj dohody ministrov hospodárstva a školstva, vedy výskumu a športu.  

M. Húska, MH SR – odpovedal, že je určitá deliaca línia medzi časťou programu, v rámci prioritných osí 1 a 2, ktorú 

implementuje MŠVVaŠ SR a medzi časťou, ktorú implementuje MH SR. MH SR realizuje časť pre prijímateľov 

výhradne súkromného sektora, a preto v rámci projektov realizovaných prostredníctvom tejto časti OP VaI nie je 

možná spolupráca podnikateľského a akademického sektora na úrovni prijímateľa ako partnera. Výzva, ktorá má byť 

vyhlásená na základe aktuálne predložených kritérií, bude zložená z dvoch častí, ktoré predstavujú prepojenie 

výskumu a praxe, teda výskumnej a nadväznej inovačnej časti projektu. Cieľom je na základe zrealizovaného 

výskumu jeho zavedenie do praxe. 

R. Redhammer, Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít SR – doplnil, že na strane 

MŠVVaŠ SR je dominantnou časťou podpora výskumu a na strane MH SR je dominantnou časťou podpora inovácií. 

Tak, ako sa na MŠVVaŠ SR podporujú výskumné projekty, tak sa výskumné projekty podporujú aj v súkromnej 

sfére, pričom je práve žiadúca participácia škôl preto, aby boli školy nútené riešiť, čo podniky v inováciách potrebujú. 

Ak má mať Slovensko maximálny benefit z týchto investícií, mala by byť táto logika inkorporovaná.  

M. Húska, MH SR – zareagoval, že tzv. hospodárska časť je nadstavbou nad výskumom v gescii MŠVVaŠ SR. 

Dodal, že v kontexte žiadaného je potrebné si uvedomiť, že ak by mala v rámci projektov MŠVVaŠ SR prebehnúť 

nadväznosť MH SR v rámci konkrétnych projektov, nebude časový priestor na takto implementované projekty. 

V rámci hodnotenia sa bude zohľadňovať, akým spôsobom daný podnikateľ spolupracuje s akademickým sektorom, 

aj keď to nie je v kritériách dané explicitným spôsobom. 

J. Vocásková, EK – informovala sa na dolnú hranicu počtu bodov, ktoré sú potrebné na splnenie bodovaných 

hodnotiacich kritérií, ktorá je znížená oproti predchádzajúcej verzii kritérií zo 75 % na 60 %. Opýtala sa na dôvod 

predmetného percentuálneho zníženia. 

M. Húska, MH SR – zareagoval, že došlo k vecnej zmene kritérií, nie k percentuálnej zmene bodových hraníc kritérií. 

Keďže projekty MH SR a MŠVVaŠ SR sú rozdielne, aj kritériá sú inak zohľadňované. 

Predsedajúci MV OP VaI – doplnil, že došlo k úprave jedného kritéria, kde došlo k zladeniu oboch rezortov. 

J. Vocásková, EK – požadovala vysvetliť, prečo je MH SR v rámci prioritných osí 3 a 4 menej prísne, ako v rámci 

prioritných osí 1 a 2. 
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Predsedajúci MV OP VaI – vysvetlil, že v rámci predmetných prioritných osí sa hodnotí iný charakter projektov. 

M. Húska, MH SR – doplnil, že MH SR nie je viac alebo menej prísne v hodnotení, ide o iné váhy bodovania. Rozdiel 

oproti predchádzajúcim kritériám je v objektívnosti a vo vyšpecifikovanej jednoznačnosti. Kritériá sa oproti 

predchádzajúcemu programovému obdobiu sprísňujú. 

J. Vocásková, EK – uviedla, že sa hodnotí kvalita projektu. Kritériá v závere majú hodnotiť, ako napĺňa projekt ciele 

OP, aké k tomu zvolí prostriedky, či je adekvátny rozpočet, čo súhrnne dáva kvalitu projektu. V jednotlivých častiach 

kritérií je stanovené iné minimálne percento ich naplnenia. Informovala sa, či je kvalitatívna hranica nastavená vyššie 

pri vybraných častiach kritérií kvôli predpokladu dostatočného množstva kvalitných projektov, alebo je to v nižšej 

schopnosti malého, resp. stredného podniku (ďalej aj „MSP“) pripraviť žiadosť o nenávratný finančný príspevok, 

a teda bude adekvátne nižšie kvalitatívne hodnotenie. Nie je jasná hranica 60 vs. 75 %. 

M. Húska, MH SR – uviedol, že to nie je porovnateľné a vyžadovalo by to dlhšiu vysvetľovaciu analýzu jednotlivých 

kritérií. Niektoré kritériá sú vylučovacie, pri rôznych kritériách je stanovený minimálny, resp. maximálny počet bodov. 

Tiež je potrebné naplniť určitý počet bodov za účelom splnenia konkrétnej oblasti hodnotenia. Po tom, ako MH SR 

zohľadnilo jednotlivé kritériá a počty navrhnutých bodov, úroveň kvality predstavovala 60 %. Pri vyššej úrovni by 

mohlo dôjsť k situácii, že aj kvalitné projekty nebudú úspešné v odbornom hodnotení. 

Predsedajúci MV OP VaI – doplnil, že každý súbor môže obsahovať vylučovacie a bodovacie kritériá, čo sa v 

konečnom dôsledku veľmi ťažko porovnáva. Uvedené znamená, že hranica súboru kritérií 60 % nemá nižšie nároky 

ako iné časti kritérií. 

Predsedajúci MV OP VaI dal hlasovať členom MV OP VaI o schválení návrhu Kritérií pre výber dopytovo-

orientovaných projektov OP VaI – pre vybrané oblasti podpory v gescii MH SR, verzia 2.0 v podobe, v akej bol 

predložený. 

Hlasovania o schválení návrhu Financovania operácií mimo programového územia v rámci OP VaI sa zúčastnilo 48 

členov. 

Za bolo: 43 členov 

Proti bolo: 0 členov 

Zdržalo sa: 5 členovia 

Uznesenie: MV OP VaI schválil Kritériá pre výber dopytovo-orientovaných projektov OP VaI – pre vybrané oblasti 

podpory v gescii MH SR, verzia 2.0. 

 

K bodu 7. Aplikácia čl. 70 (2) všeobecného nariadenia pre národné projekty OP VaI implementované 

v gescii MH SR – na schválenie 

Predsedajúci MV OP VaI odovzdal slovo p. Húskovi, MH SR, ktorý odprezentoval návrh Aplikácii čl. 70 (2) 

všeobecného nariadenia pre národné projekty OP VaI implementované v gescii MH SR. 

Predsedajúci MV OP VaI poďakoval p. Húskovi, MH SR, za prezentáciu a otvoril diskusiu, do ktorej sa prítomní 

nezapojili. 
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Predsedajúci MV OP VaI dal hlasovať členom MV OP VaI o schválení návrhu Aplikácie čl. 70 (2) všeobecného 

nariadenia pre národné projekty OP VaI implementované v gescii MH SR. 

Hlasovania o schválení návrhu Aplikácie čl. 70 (2) všeobecného nariadenia pre národné projekty OP VaI 

implementované v gescii MH SR sa zúčastnilo 48 členov. 

Za bolo: 47 členov 

Proti bolo: 0 členov 

Zdržal sa: 1 člen 

Uznesenie: MV OP VaI schválil Aplikáciu čl. 70 (2) všeobecného nariadenia pre národné projekty OP VaI 

implementované v gescii MH SR. 

K bodu 8. Zámer národného projektu „Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku“ – na 

schválenie 

Predsedajúci MV OP VaI odovzdal slovo p. Bobovnickému, SIEA, ktorý odprezentoval Zámer národného projektu 

„Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku“. 

Predsedajúci MV OP VaI poďakoval p. Bobovnickému, SIEA, za prezentáciu a otvoril diskusiu. 

C. Košťál, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (ďalej aj „IDSS“) – informoval sa na metodiku zostavenia 

rozpočtu, ktorý nebol vykonaný položkovo a vykazuje príliš vysokú konečnú sumu a na všeobecné merateľné 

ukazovatele, z ktorých nie je možné posúdiť výsledky, a najmä dopady intervencie na kreatívny priemysel v rámci 

zrealizovaného projektu. Dodal, že predmetný problém všeobecnosti merateľných ukazovateľov sa opakuje pri 

každom zámere národného projektu. 

A. Bobovnický, SIEA – uviedol, že v aktuálnom štádiu prípravy zámeru národného projektu, v súlade so Systémom 

riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov, je predmetom zámeru len indikatívna výška finančných 

prostriedkov určených na realizáciu národného projektu. V štádiu prípravy indikatívneho rozpočtu SIEA vychádzala 

zo skúseností pri príprave iných národných projektov. Merateľné ukazovatele boli stanovené v súlade s existujúcim 

číselníkom planým pre OP VaI. Dopady na zvýšenie obratu kreatívneho priemyslu by boli problematicky 

prognózovateľné a merateľné. Cieľom národného projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti, čo je prepojené 

so zámerom MSP uplatneným prostredníctvom národného projektu. V súčasnosti MSP spravidla nenakupuje výstupy 

kreatívneho priemyslu kvôli nedostatku zdrojov, resp. z nedostatku zvykovosti. Diskutovaný národný projekt umožní 

prepájanie kreatívneho priemyslu s ostatnými subjektmi na trhu za účelom zvyšovania konkurencieschopnosti. Tržby 

budú rásť, minimálne o poskytnutý voucher, pričom treba vziať do úvahy intenzitu pomoci, a teda výpočet bude 

hrubým odhadom 7 mil. € x 1,5.  

C. Košťál, IDSS – kriticky poukázal na nedostatok informácií poskytovaných členom MV OP VaI. Dodal, že 

ukazovatele by mali poukázať na ambíciu projektu s prepojením využívania poskytnutej pomoci v praxi.   

M. Mojžiš, organizácia Priatelia Zeme – CEPA – uviedol, že kreatívny priemysel je široké spektrum aktivít, 

od marketingu, priemyselného dizajnu, informačno-komunikačných technológií a pod., pričom tieto aktivity majú 

rôzny inovačný potenciál. Výsledkom projektu by malo byť okrem zvýšenia konkurencieschopnosti aj zvýšenie 

inovatívnej schopnosti ako cieľov programu. Informoval sa, či prebehne prioritizácia činností v rámci kreatívneho 
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priemyslu, a teda či za týmto zámerom prebehlo mapovanie inovatívneho potenciálu kreatívneho priemyslu. Pre 

takto zameraný projekt by bolo vhodné zvoliť metódu „Value for money“, pričom nie je možné identifikovať práve túto 

metódu v predloženom zámere. Požadoval informáciu o procese tvorby tohto zámeru a konkretizácie participácie 

inštitúcií na ňom, resp. predbežného zbierania potrieb na využívanie projektu. Dodal, že vopred je na základe 

predložených informácií komplikované odsúhlasiť rozpočet stanovený v predloženom zámere. 

A. Bobovnický, SIEA – uviedol, že pri tvorbe zámeru prebiehala intenzívna spolupráca s Ministerstvom kultúry SR. 

V rámci neformálnej prípravy SIEA spolupracuje aj s Fórom kreatívneho priemyslu, pričom bola dohodnutá úzka 

spolupráca pri výbere aktivít, na ktoré bude voucher oprávnený. Mapovanie prieskumu potrieb v oblasti kreatívneho 

priemyslu bolo vykonané pred dvomi rokmi, pričom ako jedna z najväčších potrieb bola identifikovaná 

internacionalizácia, čo však z dôvodu iných subjektov, ktoré sa touto oblasťou zamerajú, nie je predmetom 

predloženého zámeru. Iné identifikované potreby sú zahrnuté v predloženom zámere. Zo skúsenosti hodnotenia 

iných projektov na účely poskytnutia voucherov bolo málo vyhodnotených ako úspešných, nakoľko nespĺňali 

parametre inovatívnosti, a preto sa inovatívnosť pri hodnotení bude brať do úvahy ako jeden z principiálnych 

faktorov. Detailné rozpracovanie národného projektu bude až ďalším krokom po schválení zámeru. 

A. von Busch, EK – zhodnotil preferenciu EK na realizáciu dopytovo orientovaných projektov pred národnými 

projektmi. V tomto prípade podotkol, že akceptuje realizáciu tohto zámeru formou národného projektu z dôvodu 

neexistencie konkurencie na trhu v predmetnej oblasti. Uviedol, že realizácia zámeru podpory kreatívneho priemyslu 

by nemala byť limitovaná iba jedným programovým obdobím, avšak formou podpory inovatívnych spoločností, ktoré 

už poskytujú inovatívne služby. Uviedol, že by bolo vhodné v rámci rozpočtu identifikovať, aká časť podpory sa 

poskytne na administráciu projektu a aká časť na vecnú podporu. 

A. Bobovnický, SIEA – k otázke udržateľnosti uviedol, že SIEA má vo svojom štatúte zakotvené, že plní úlohy 

technologickej agentúry, ktorá rieši podporu podnikateľských subjektov vrátane rozpočtovaných zdrojov na plnenie 

úloh súvisiacich s touto podporou. V rámci plnenia svojich úloh si SIEA ako technologická agentúra buduje svoju 

znalostnú a ľudskú bázu. Mzdové náklady síce predstavujú značnú položku, avšak v časovom rozmere šiestich 

rokov a hodnotenie miery inovatívnosti pri žiadostiach o inovačný voucher potrebuje byť vykonané hĺbkovo 

a znalostne. Inovačný prvok bude hodnotený dôrazne. Cca 3 mil. € predstavujú osobné výdavky, z ktorých budú 

hradené aj kapacity hodnotiace tento prvok. Zvyšok nákladov bude slúžiť na posúdenie ostatných prvkov ako 

horizontálne aktivity, budovanie povedomia, konzultačné činnosti, hodnotenie klastrov a pod.  

L. Šimko, gestor horizontálneho princípu udržateľný rozvoj (Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a 

informatizáciu) – uviedol, že v zámere národného projektu je na piatich miestach spomenutá RIS 3, ktorá je nielen 

perspektívnou prioritou, ale aj v úlohách RIS 3 ako „Policy mix“ je zvýšiť podiel kreatívneho priemyslu na hrubom 

domácom produkte. Predkladateľ zámeru sa zaviazal, že vyhodnotenie zvýšenia podielu kreatívneho priemyslu na 

hrubom domácom produkte na Slovensku do roku 2023 bude súčasťou evaluácií na úrovni OP VaI, takže tento 

projekt na tom bude participovať. Pri hodnotení národného projektu bude treba dokázať aj synergické efekty s tým, 

čo sa už realizuje pre kreatívny priemysel, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Kreatívnej 

Európy a pod. 

M. Hrabovec, IT Asociácia Slovenska – informoval sa ako súvisí IT oblasť s Ministerstvom kultúry SR. 

A. Bobovnický, SIEA – vysvetlil deliace línie s Ministerstvom kultúry SR a pôsobnosť Ministerstva kultúry SR 

v diskutovanej oblasti, vrátane IT. 
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M. Húska, MH SR – doplnil, že predložený zámer národného projektu vychádza priamo z programového dokumentu 

OP VaI, kde bolo aj zadefinované, že táto podpora bude aj realizovaná formou národného projektu. Merateľné 

ukazovatele pre projekt boli stanovené priamo v OP VaI, pričom aktuálne bol predložený zámer a až následne bude 

spracovaný projekt, kde môže byť doplnený kvalitatívny ukazovateľ, ktorý však musí byť merateľný. Zároveň navrhol 

členom MV, že môžu osloviť MH SR v prípade záujmu o zapojenie sa do prípravy tohto NP vrátane definovania 

kvalitatívnych merateľných ukazovateľov.  Čo sa prípravy rozpočtu týka, ten je dlhodobo diskutovaný medzi MH SR 

a SIEA, pričom je veľký dôraz kladený na hospodárnosť a efektívnosť.  

Predsedajúci MV OP VaI dal hlasovať členom MV OP VaI o schválení návrhu Zámeru národného projektu „Podpora 

rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku“. 

Hlasovania o schválení návrhu Zámeru národného projektu „Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku“ 

sa zúčastnilo 48 členov. 

Za bolo: 32 členov 

Proti bolo: 4 členovia 

Zdržalo sa: 12 členov 

Uznesenie: MV OP VaI MV OP VaI schválil Zámer národného projektu „Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na 

Slovensku“. 

 

K bodu 9. Informácia o optimalizácií národných projektov v gescii MH SR – na vedomie 

Predsedajúci MV OP VaI odovzdal slovo p. Húskovi, ktorý odprezentoval Informáciu o optimalizácii národných 

projektov v gescii Ministerstva hospodárstva SR. 

Predsedajúci MV OP VaI poďakoval p. Húskovi za prezentáciu a otvoril diskusiu. 

I. Chovan, RÚZ – informoval sa, či sa zjednodušené vykazovanie výdavkov prostredníctvom paušálnej sadzby týka 

režijných nákladov, čo ocenil vo vzťahu k podnikateľským subjektom. 

M. Húska, MH SR – potvrdil, že v zmysle stanovenej metodiky môžu byť určité výdavky riešené formou paušálnej 

sadzby. 

J. Vocásková, EK – sa informovala, či v prípade úpravy schválených aktivít, resp. rozpočtu je uvedené naviazané 

na opakované schvaľovanie zámeru národného projektu monitorovacím výborom. 

Predsedajúci MV OP VaI – odpovedal, že Systém riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov určuje 

za akých podmienok je nevyhnutné preschváliť zámer národného projektu monitorovacím výborom, a to v prípade 

zmeny alokácie o viac ako 20 %, a tiež ak sa významným spôsobom menia aktivity projektu, nebudú sa realizovať, 

alebo sa dopĺňajú.  

M. Húska, MH SR – vysvetlil, že v prípade uvedených národných projektov išlo o minoritné zmeny, ako 

usporiadanie, resp. presun aktivít. Uvedené zmeny nemajú vplyv na výsledky projektov tak, ako boli schválené 

v  zámere. 
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Uznesenie: MV OP VaI vzal na vedomie Informáciu o optimalizácii národných projektov v gescii Ministerstva 

hospodárstva SR. 

 

K bodu 10. Informácia o aktuálnom stave implementácie OP VaI – na vedomie 

Predsedajúci MV OP VaI odprezentoval Informáciu o aktuálnom stave implementácie OP VaI za rezort MŠVVaŠ SR 

a za rezort MH SR prezentoval p. M. Húska. 

Predsedajúci MV OP VaI otvoril diskusiu. 

M. Mojžiš, Priatelia Zeme – CEPA – požiadal o základné informácie k finančným nástrojom v prioritnej osi 3 (typ 

podpory, subjekty). 

M. Húska, MH SR – vysvetlil, že finančné nástroje sú implementované v rámci OP prostredníctvom prioritnej osi 3 

a 4 s vyčlenenou čiastkou zhruba 60 mil. €, čo tvorí 3 % z alokácie OP v zmysle uznesenia vlády. Finančné nástroje 

budú implementované prostredníctvom Slovenského investičného holdingu (ďalej aj „SIH“), ktorý v súčasnosti vyberá 

sprostredkovateľov na jednotlivé finančné nástroje. Mali by byť poskytované finančné nástroje - rizikový kapitál, 

zvýhodnené úvery a bankové záruky. Zmluva so SIH je už účinná, zakontrahované boli finančné prostriedky, bola 

podaná prvá žiadosť o platbu zo strany SIH a odišla prvá tranža. 

M. Mojžiš, Priatelia Zeme – CEPA – poznamenal, že ide o presun peňazí medzi OP a SIH. 

M. Húska, MH SR –  súhlasil, že v tejto dobe ide o čistý presun. 

Predsedajúci MV OP VaI poďakoval za prednesenú diskusiu a prešiel k ďalšiemu bodu programu. 

Uznesenie: MV OP VaI vzal na vedomie Informáciu o aktuálnom stave implementácie OP VaI. 

 

K bodu 11. Stav plnenia ex ante kondicionalít vo vzťahu k OP VaI – na vedomie  

Predsedajúci MV OP VaI odprezentoval Stav plnenia ex ante kondicionalít vo vzťahu k OP VaI. 

Predsedajúci MV OP VaI otvoril diskusiu. 

I. Chovan, RÚZ – mal technickú pripomienku, aby členovia MV dostali k dispozícii prezentácie. 

Predsedajúci MV OP VaI – súhlasil. 

Uznesenie: MV OP VaI vzal na vedomie Stav plnenia ex ante kondicionalít vo vzťahu k OP VaI. 

 

K bodu 12. Rôzne  

Predsedajúci MV OP VaI otvoril diskusiu k bodu rôzne. 
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M. Mojžiš, Priatelia Zeme – CEPA – sa vyjadril, že dňa 25. 01. 2017 zaslal žiadosť o informáciu, kde bolo viacero 

otázok. Jedna z nich, na ktorú odpoveď nedostal, bola stručná informácia o spolupráci s gestorom horizontálneho 

princípu udržateľný rozvoj. Požiadal ozrejmiť priebeh spolupráce prieniku horizontálneho princípu udržateľný rozvoj 

do výziev a národných projektov. Keďže ide o obsiahlejšiu diskusiu, uvítal by aj písomné zhrnutie. 

L. Šimko, gestor horizontálneho princípu udržateľný rozvoj (Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a 

informatizáciu) – reagoval, že radi budú participovať na spoločnom stretnutí a uviedol, že všetky pripravené výzvy 

aj písomné vyzvania komentovali pred ich schválením tak, aby bol princíp udržateľný rozvoj zachovaný a aplikovaný. 

Skonštatoval, že komunikácia so sprostredkovateľským orgánom MH SR aj s riadiacim orgánom bola intenzívna. 

Skonštatoval, že procesne sa snažili veci nastaviť tak, aby v samotnej implementácií princíp udržateľného rozvoja 

bol dodržaný, nielen pri príprave programových dokumentov a schvaľovaní výziev. 

Predsedajúci MV OP VaI na záver poďakoval všetkým za diskusiu. 

 

K bodu 13. Zhrnutie zasadnutia a závery 

Predsedajúci MV OP VaI stručne zhrnul závery, ktoré odzneli na 5. zasadnutí MV OP VaI. Poďakoval všetkým 

prítomným za účasť. Informoval, že ďalšie zasadnutie MV sa bude konať z dôvodu schvaľovania výročnej správy. 

 

 

V Bratislave dňa 08. 03. 2017 

 

Zapísal: Katarína Horváthová, MŠVVaŠ SR 

 Miriam Petrášová, MŠVVaŠ SR 

  

Overovateľ: Igor Chovan, Republiková únia zamestnávateľov 

 

Schválil:  Peter Plavčan, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR  

predseda Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie 

 

 

Prílohy:  

- Prezenčná listina 
 


