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Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

 
Cieľom tohto materiálu je poskytnúť členom Monitorovacieho výboru pre Operačný program Výskum a Inovácie (ďalej len „MV 

pre OP VaI“) informáciu o úpravách vykonaných v rámci vybraných zámerov národných projektov (ďalej aj „NP“) v gescii 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej aj „MH SR“), ktoré boli schválené MV pre OP VaI na jeho 

predchádzajúcich rokovaniach (9.7.2015 a 29.9.2015). 

Úpravy boli vykonané v rámci nasledovných piatich NP: 

Názov národného 
projektu 

Prijímateľ 
Prioritná 

os 
Špecific
ký cieľ 

Oprávnené územie  
Celkové oprávnené 

výdavky (EU+ŠR) v EUR 

Národné podnikateľské 
centrum II – BA kraj 
(ďalej len „NP NPC II - 
BA kraj“) 

Slovak Business Agency 
(SBA) 

 (partner Centrum 
vedecko-technických 
informácii SR (CVTI)) 

4 4.1.1 
rozvinutejší región (RR)  

(Bratislavský kraj) 
25 733 110 

Národné podnikateľské 
centrum v regiónoch 
(ďalej len „NP NPC v 
regiónoch“) 

Slovak Business Agency 
(SBA) 

 (partner CVTI) 
3 

3.1.1 
3.3.1 

menej rozvinuté regióny (MRR) 
(mimo Bratislavského kraja) 

44 788 234 

Monitoring 
podnikateľského 
prostredia v súlade s 
uplatňovaním „Think 
small first“ (ďalej len 
„NP Monitoring“) 

Slovak Business Agency 
(SBA) 

3 3.3.1 
menej rozvinuté regióny  

(mimo Bratislavského kraja) 
8 233 564 

Podpora 
internacionalizácie 
MSP (ďalej len „NP 
Internacionalizácia“) 

Slovenská agentúra pre 
rozvoj investícií a obchodu 

(SARIO)  
(partner SBA, Nadácia na 
podporu poprivatizačného 

podnikania) 

3 
3.2.1 
3.3.1 

menej rozvinuté regióny  
(mimo Bratislavského kraja) 

35 650 000 

Zvýšenie inovačnej 
výkonnosti slovenskej 
ekonomiky (ďalej len 
„NP Zvýšenie 
inovačnej výkonnosti“). 

Slovenská inovačná 
a energetická agentúra 

(SIEA) 

1 
2 

1.2.2 
2.2.2 

rozvinutejší región  
(Bratislavský kraj) 

menej rozvinuté regióny  
(mimo Bratislavského kraja) 

37 000 000 

* Informácie uvedené v tejto tabuľke zodpovedajú pôvodnému stavu pred optimalizáciou, t.j. pred vykonaním úprav popísaných v tomto 
dokumente. 

 
Predmetné NP, ktoré sú zamerané na komplexnú podporu podnikateľského prostredia v rámci Slovenskej republiky (ďalej aj 

„SR“), sú z pohľadu implementácie OP VaI kľúčové (bez ich realizácie by nebolo možné dosiahnuť ciele OP VaI vrátane 

stanovených cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov výkonnostného rámca OP VaI) a svojím zameraním majú predpoklad 

významne prispievať k realizácii stanovených regionálnych alebo národných politík. 

Z tohto dôvodu a s cieľom vytvorenia podmienok pre plynulú a efektívnu implementáciu predmetných NP bola v procese ich 

prípravy zo strany MH SR v súčinnosti s prijímateľmi identifikovaná potreba ich optimalizácie (úpravy), ktorá zahŕňa najmä: 

- zahrnutie tematicky identických aktivít (monitoring podnikateľského prostredia) v rámci jedného NP (NP Monitoring) 

prostredníctvom presunu príslušnej aktivity z NP NPC II - BA kraj; 

- zabezpečenie plošnej podpory cieľových skupín s pokrytím celého územia SR v rámci národných projektoch NP 

Monitoring a NP Zvýšenie inovačnej výkonnosti so zjednodušeným vykazovaním výdavkov NP z hľadiska územnej 

oprávnenosti na základe princípu pro rata, t.j. pomerného rozdelenia výdavkov NP medzi jednotlivé kategórie regiónov 



 
 

(menej rozvinuté regióny a rozvinutejší región), čím sa zároveň zníži riziko vzniku neoprávnených výdavkov 

v dôsledku uplatňovania pravidiel územnej oprávnenosti; 

- zosúladenie plánovanej realizácie časti aktivít NP Internacionalizácia mimo programového územia (ale v rámci 

Európskej Únie) s podmienkami definovanými v čl. 70 ods. 2 všeobecného nariadenia1 (spôsob uplatnenia výnimky v 

zmysle čl. 70 ods. 2 všeobecného nariadenia v rámci predmetného NP je predmetnom samostatného dokumentu 

predloženého členom MV pre OP VaI na schválenie na 5. zasadnutí MV pre OP VaI); 

- logické usporiadanie hlavných aktivít jednotlivých NP (bez dopadu na zmenu obsahového zamerania NP) tak, aby 

zodpovedali nastaveniu Systému riadenia EŠIF pre programové obdobie 2014 – 2020 vrátane nastavenia systému 

ITMS2014+; 

- doplnenie aktivity súvisiacej s podporou zapájania sa MSP do programov EÚ do NP Internacionalizácia a NP NPC II - 

BA kraj a s tým súvisiace navýšenie alokácie predmetných NP s cieľom zabezpečenia plnenia cieľových hodnôt 

merateľného ukazovateľa „Počet zapojených MSP do programov EÚ“ stanovených v OP VaI pre prioritné osi 3 a 4, 

keďže MH SR nepovažuje za efektívne (s ohľadom na charakter aktivity a výšku podpory) zabezpečiť podporu 

predmetnej aktivity prostredníctvom samostatnej dopytovo-orientovanej výzvy resp. prostredníctvom samostatného 

(nového) národného projektu; 

- zavedenie zjednodušeného vykazovania výdavkov všetkých NP prostredníctvom paušálnej sadzby v súlade s čl. 68 

ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia. 

Všetky identifikované úpravy majú charakter zmien nízkej významnosti, ktoré v zmysle platného Systému riadenia EŠIF pre 

programové obdobie 2014 – 2020 nepodliehajú schvaľovaniu Monitorovacím výborom pre OP VaI. 

Podrobnejší popis úprav jednotlivých NP vrátane príslušného zdôvodnenia je uvedený v nižšie uvedených tabuľkových 

prehľadoch. 

                                                           
1
 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a 
ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom 
námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 



 
 
Popis úprav predmetných národných projektov OP VaI 

Názov národného projektu Prijímateľ Optimalizácia (úprava) Zdôvodnenie 

NPC v regiónoch  
SBA 

 (partner CVTI) 
 zoskupenie hlavných aktivít NP (bez dopadu na zmenu obsahového 

zamerania NP) 

 zohľadnenie nastavenia Systému riadenia EŠIF pre programové 
obdobie 2014 – 2020 vrátane nastavenia systému ITMS2014+, 
v zmysle ktorého môže byť jedna hlavná aktivita projektu priradená 
iba k jednému typu oprávnených aktivít OP 

NPC II - BA kraj  
SBA 

 (partner CVTI) 

 vypustenie aktivity monitorovanie podnikateľského prostredia BSK 
(presun do NP Monitoring) a s tým súvisiace zníženie alokácie NP o 
240 000 EUR 

 logické zahrnutie tematicky identických aktivít (monitoring 

podnikateľského prostredia) v rámci jedného NP - NP Monitoring 

 doplnenie aktivity súvisiacej s podporou zapájania sa MSP do 
programov EÚ a s tým súvisiace navýšenie celkovej alokácie NP 
o 650 000 EUR 

 potreba zabezpečenia plnenia cieľových hodnôt merateľného 

ukazovateľa „Počet zapojených MSP do programov EÚ“ 

stanovených v OP VaI pre prioritné osi 3 a 4 

 logická nadväznosť predmetnej aktivity na iné aktivity NP 

 zabezpečenie podpory predmetnej aktivity prostredníctvom 

samostatnej dopytovo-orientovanej výzvy resp. prostredníctvom 

samostatného (nového) národného projektu nepovažuje MH SR s 

ohľadom na charakter aktivity za efektívne 

 zoskupenie hlavných aktivít NP (bez dopadu na zmenu obsahového 
zamerania NP)  

 zohľadnenie nastavenia Systému riadenia EŠIF pre programové 
obdobie 2014 – 2020 vrátane nastavenia systému ITMS2014+, 
v zmysle ktorého môže byť jedna hlavná aktivita projektu priradená 
iba k jednému typu oprávnených aktivít OP 

Monitoring 
 

SBA 
 

 doplnenie aktivity monitorovanie podnikateľského prostredia BSK 
a s tým súvisiace zvýšenie alokácie NP o 240 000 EUR 

 zahrnutie tematicky identických aktivít (monitoring podnikateľského 

prostredia) v rámci jedného NP a tým zabezpečenie plošnej 

systémovej podpory cieľových skupín s pokrytím celého územia SR v 

rámci NP Monitoring 

 keďže NP je zameraný na poskytovanie služieb nehmotnej povahy, 

všetky oprávnené výdavky projektu budú v súlade s čl. 70 ods. 1 

všeobecného nariadenia vykazované na základe princípu pro rata, 

t.j. pomerného rozdelenia výdavkov NP medzi jednotlivé kategórie 

regiónov (menej rozvinuté regióny a rozvinutejší región), čím sa 

zároveň docieli zjednodušené vykazovanie výdavkov NP z hľadiska 

územnej oprávnenosti 

 ako základ pre stanovenie pro rata bol na základe analýzy cieľových 
skupín NP stanovený „počet obyvateľov SR nad 18 rokov“, pričom 
pomer obyvateľov SR nad 18 rokov žijúcich v menej rozvinutých 



 
 

regiónoch a rozvinutejšom regióne je na základe najaktuálnejších 
dostupných oficiálnych štatistík Štatistického úradu SR2 nasledovný: 

Kategória regiónov Pro rata 

Rozvinutejší región (Bratislavský kraj) 11,75 % 

Menej rozvinuté regióny (všetky regióny SR 
okrem Bratislavského kraja) 

88,25 % 
 

 zoskupenie hlavných aktivít NP (bez dopadu na zmenu obsahového 
zamerania NP)  

 zohľadnenie nastavenia Systému riadenia EŠIF pre programové 
obdobie 2014 – 2020 vrátane nastavenia systému ITMS2014+, 
v zmysle ktorého môže byť jedna hlavná aktivita projektu priradená 
iba k jednému typu oprávnených aktivít OP 

Podpora internacionalizácie 
MSP 
 

SARIO 
(partner SBA) 

 zosúladenie plánovanej realizácie časti aktivít NP mimo 
programového územia (ale v rámci Európskej Únie) s podmienkami 
definovanými v čl. 70 ods. 2 všeobecného nariadenia  
(spôsob uplatnenia výnimky v zmysle čl. 70 ods. 2 všeobecného 
nariadenia v rámci predmetného NP je predmetnom samostatného 
dokumentu predloženého členom MV pre OP VaI na schválenie na 5. 
zasadnutí MV pre OP VaI) 

 vzhľadom na charakter podporovaných aktivít v rámci NP 
vzťahujúcich sa na účasť MSP na podujatiach organizovaných 
žiadateľom mimo programového územia (v Bratislavskom kraji a v 
zahraničí), ako sú napr. workshopy, prezentačné podujatia, pracovné 
stretnutia, kontraktačné podujatia, obchodné misie a iné odborné 
podujatia organizované za účelom zlepšenia konkurencieschopnosti 
slovenských MSP v konfrontácii s ich produkciou na zahraničných 
trhoch, zvýšenia zapojenia MSP do transancionálnych a 
regionálnych subdodávateľských reťazcov a spolupráce so 
zahraničnými partnermi je nevyhnutné uplatniť výnimku v zmysle 
čl. 70 ods. 2 všeobecného nariadenia. Bez uplatnenia predmetnej 
výnimky by nebolo možné zrealizovať definované aktivity projektu a 
dosiahnuť jeho stanovené ciele a výsledky. Z rovnakých dôvodov 
bude v rámci NP na výdavky týkajúce sa propagačných aktivít 
použitá aj výnimka v zmysle čl. 70 ods. 3 všeobecného nariadenia. 

 doplnenie aktivity súvisiacej s podporou zapájania sa MSP do 
programov EÚ a s tým súvisiace navýšenie celkovej alokácie NP 
o 750 000 EUR 

 potreba zabezpečenia plnenia cieľových hodnôt merateľného 

ukazovateľa „Počet zapojených MSP do programov EÚ“ 

stanovených v OP VaI pre prioritné osi 3 a 4 

 logická nadväznosť predmetnej aktivity na iné aktivity NP 

 zabezpečenie podpory predmetnej aktivity prostredníctvom 
samostatnej dopytovo-orientovanej výzvy resp. prostredníctvom 
samostatného (nového) národného projektu nepovažuje MH SR s 
ohľadom na charakter aktivity za efektívne 

                                                           
2 http://datacube.statistics.sk/TM1WebSK/TM1WebLogin.aspx  

http://datacube.statistics.sk/TM1WebSK/TM1WebLogin.aspx


 
 

 Vypustenie jedného z partnerov žiadateľa - Nadácia na podporu 
poprivatizačného podnikania 

 predmetný partner bol vypustený na základe komunikácie s EK 
v dôsledku otázok súvisiacich s preukázaním jedinečnosti 
kompetencie subjektu v danej oblasti 

 vypustenie predmetného partnera nemá negatívny vplyv na 
realizovateľnosť NP a dosiahnutie jeho cieľov, keďže v jeho 
kompetencii bolo iba zabezpečenie podporných komunikačných 
aktivít spojených s monitorovaním projektu 

 zoskupenie hlavných aktivít NP (bez dopadu na zmenu obsahového 
zamerania NP)  

 zohľadnenie nastavenia Systému riadenia EŠIF pre programové 
obdobie 2014 – 2020 vrátane nastavenia systému ITMS2014+, 
v zmysle ktorého môže byť jedna hlavná aktivita projektu priradená 
iba k jednému typu oprávnených aktivít OP 

Zvýšenie inovačnej 
výkonnosti 

SIEA 

 úprava vnútornej alokácie NP na jednotlivé kategórie regiónov tak, 
aby tieto zodpovedali pomernému rozdeleniu zdrojov na základe 
princípu pro rata  

 keďže NP je zameraný na poskytovanie služieb nehmotnej povahy, 

všetky oprávnené výdavky projektu budú v súlade s čl. 70 ods. 1 

všeobecného nariadenia vykazované na základe princípu pro rata, 

t.j. pomerného rozdelenia výdavkov NP medzi jednotlivé kategórie 

regiónov (menej rozvinuté regióny a rozvinutejší región), čím sa 

zároveň docieli zjednodušené vykazovanie výdavkov NP z hľadiska 

územnej oprávnenosti 

 ako základ pre stanovenie pro rata bol na základe analýzy cieľových 
skupín NP stanovený „počet obyvateľov SR nad 15 rokov“, pričom 
pomer obyvateľov SR nad 15 rokov žijúcich v menej rozvinutých 
regiónoch a rozvinutejšom regióne je na základe najaktuálnejších 
dostupných oficiálnych štatistík Štatistického úradu SR3 nasledovný: 

Kategória regiónov Pro rata 

Rozvinutejší región (Bratislavský kraj) 11,62 % 

Menej rozvinuté regióny (všetky regióny SR 
okrem Bratislavského kraja) 

88,38 % 
 

 zoskupenie hlavných aktivít NP (bez dopadu na zmenu obsahového 
zamerania NP)  

 zohľadnenie nastavenia Systému riadenia EŠIF pre programové 
obdobie 2014 – 2020 vrátane nastavenia systému ITMS2014+, 
v zmysle ktorého môže byť jedna hlavná aktivita projektu priradená 
iba k jednému typu oprávnených aktivít OP 

                                                           
3 http://datacube.statistics.sk/TM1WebSK/TM1WebLogin.aspx  

http://datacube.statistics.sk/TM1WebSK/TM1WebLogin.aspx


 
 
Súhrnná tabuľka predmetných národných projektov po zohľadnení vykonaných úprav 

Názov národného 
projektu 

Prijímateľ 
Prioritná 

os 
Špecifický 

cieľ 
Miesto realizácie projektu 

Celkové 
oprávnené 

výdavky 
(EU+ŠR) v 

EUR 

Územie, ktoré bude 
mať prospech z 

realizácie projektu 

Uplatnenie pro 
rata v zmysle čl. 

70 (1) 
všeobecného 

nariadenia 

Uplatnenie čl. 
70 (2) 

všeobecného 
nariadenia 

Uplatnenie čl. 
70 (3) 

všeobecného 
nariadenia 

NPC v regiónoch  
SBA (partner 

CVTI) 
3 3.1.1, 3.3.1 

Programová oblasť (všetky regióny SR s 

výnimkou Bratislavského kraja) 44 788 234 
Výlučne programová 

oblasť 
NIE NIE NIE 

NPC II BA kraj  
SBA (partner 

CVTI) 
4 4.1.1 Programová oblasť (Bratislavský kraj) 

26 143 110 
 -240 000 
+650 000  

Výlučne programová 

oblasť 
NIE NIE ÁNO 

Monitoring SBA 3, 4 3.3.1, 4.1.1 Programová oblasť (všetky regióny SR) 8 473 564 
+240 000  

Výlučne programová 

oblasť  ÁNO NIE NIE 

Podpora 
internacionalizácie 
MSP 

SARIO 
(partner 
SBA) 

3 3.2.1, 3.3.1 

Programová oblasť (všetky regióny SR s 

výnimkou Bratislavského kraja) – hlavná 

časť aktivít projektu 

Neprogramová oblasť (Bratislavský kraj 
a regióny EÚ) – menšia časť aktivít 
projektu týkajúca sa účasti MSP na 
podujatiach organizovaných žiadateľom v 
Bratislavskom kraji a regiónoch EÚ 

36 327 000 
+750 000 

Výlučne programová 

oblasť 
NIE ÁNO ÁNO 

Zvýšenie inovačnej 
výkonnosti 

SIEA 1, 2 1.2.2, 2.2.2 Programová oblasť (všetky regióny SR) 37 000 000 
Výlučne programová 

oblasť  
ÁNO NIE NIE 

 


