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I. Základné údaje o obstarávateľovi 

1. Názov 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  

2. Identifikačné číslo 
00164381 

3. Adresa sídla 
Stromová 1, 813 30 Bratislava 

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu 
obstarávateľa 

Ing. Juraj Gmiterko, generálny riaditeľ, sekcia štrukturálnych fondov EÚ 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Stromová 1, 813 30 Bratislava  
tel.: +421 259 374 561, e-mail: juraj.gmiterko@minedu.sk  

5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od 
ktorej možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a miesto na 
konzultácie 

Ing. Roman Hegedüš, riaditeľ odboru pre programy EFRR, sekcia štrukturálnych fondov EÚ 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Stromová 1, 813 30 Bratislava  
tel.: +421 259 374 516, e-mail: roman.hegedus@minedu.sk  

II. Základné údaje o strategickom dokumente 

1. Názov 
Operačný program Výskum a inovácie (verzia 2.0) 

2. Charakter 
Operačný program Výskum a inovácie (ďalej len „OP VaI“) predstavuje spoločný strednodobý 
strategický dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ 
SR“) a Ministerstva hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“) určujúci základné predpoklady a 
rámce ako aj prioritné oblasti pre vytvorenie priaznivého prostredia pre inovácie a zvýšenie 
efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií v Slovenskej republike v 
programovom období 2014 – 2020. OP VaI je dokumentom národného charakteru s 
celoštátnym dosahom, zahŕňa celé územie Slovenskej republiky. 

Posudzovanie vplyvov OPII v rokoch 2013 - 2014 zabezpečoval riadiaci orgán – MŠVVaŠ SR v 
spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) 
podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. júna 2001 o posudzovaní 
vplyvov určitých plánov a programov na životné prostredie a podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“). Proces posudzovania vplyvov OP 
VaI bol zverejnený na webových sídlach MŠVVaŠ SR a MŽP SR. 

mailto:juraj.gmiterko@minedu.sk
mailto:roman.hegedus@minedu.sk
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Pri zmenách tohto strategického dokumentu, ktoré sú predmetom prípravy a schvaľovania 
na štátnej úrovni, a ktoré by mohli mať vplyv na oblasť životného prostredia, je nevyhnutné 
opätovne pristúpiť k jeho environmentálnemu posudzovaniu. 

V súlade s čl. 30 ods. 1 nariadenia 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 (ďalej len „všeobecné nariadenie“) má RO právo navrhnúť 
zmenu operačného programu. Žiadosti o zmenu programov musia byť riadne odôvodnené a 
musia obsahovať najmä opis očakávaného dosahu zmien programu na naplnenie stratégie 
Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a špecifických cieľov 
stanovených v programe. 

Zmena OP VaI je iniciovaná ako technická revízia obálky politiky súdržnosti na roky 2017 – 
2020 v súvislosti s čl. 92 ods. 3 všeobecného nariadenia, podľa ktorého bola Európska 
komisia (EK) povinná v roku 2016 preskúmať celkovú výšku pridelených prostriedkov v rámci 
cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti každého členského štátu na roky 2017 – 2020 na 
základe porovnania medzi kumulovaným národným HDP dosiahnutým v rokoch 2014 – 2015 
a kumulovaným národným HDP za rovnaké obdobie odhadovaným v roku 2012. V zmysle 
výsledkov tohto preskúmania EK v Oznámení Komisie Rade a Európskemu parlamentu č. 
COM(2016) 311 konštatovala, že na základe najaktuálnejších štatistík existuje kumulatívna 
odchýlka presahujúca ± 5 % medzi revidovanými pridelenými a prostriedkami a celkovými 
pridelenými prostriedkami v prípade 16 členských krajín, medzi nimi aj SR. V týchto 
prípadoch sa majú celkové pridelené prostriedky primerane upraviť. V súlade s čl. 5 
nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na 
roky 2014 – 2020, sa úpravy majú rozložiť na rovnaké časti počas rokov 2017 – 2020 a podľa 
toho sa majú upraviť aj príslušné stropy viacročného finančného rámca.  

V podmienkach SR spomenutá úprava predstavuje zníženie alokácie obálky politiky 
súdržnosti na roky 2017 – 2020 v celkovom objeme 68,8 mil. €. V zmysle záverov Joint 
Working Programme sa zníženie dotkne 3 operačných programov: OP VaI (v rozsahu 35,74 
mil. €), operačného programu Integrovaná infraštruktúra (v rozsahu 17,43 mil. eur) a 
Integrovaného regionálneho operačného programu (v rozsahu 15,66 mil. eur). 

3. Hlavné ciele 
Hlavné ciele a vízia OP VaI sú spoločné s víziou Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú 
špecializáciu SR (ďalej len „RIS3), t. j. podnecovať štrukturálnu zmenu slovenskej ekonomiky 
smerom k rastu založeného na zvyšovaní inovačnej schopnosti a excelentnosti vo výskume 
a vývoji s cieľom podporovať udržateľný rast príjmov, zamestnanosti a kvality života. Túto 
víziu bude napĺňať Slovensko zameraním sa na nasledovné strategické ciele:  

 prehĺbiť integráciu a ukotvenie kľúčových priemyselných odvetví, ktoré zvyšujú 
miestnu pridanú hodnotu prostredníctvom spolupráce miestnych dodávateľských 
reťazcov a podporou ich vzájomného sieťovania,  

 zvýšiť príspevok výskumu k hospodárskemu rastu cestou globálnej excelentnosti 
a lokálnej relevantnosti,  
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 vytvárať dynamickú, otvorenú a inkluzívnu inovatívnu spoločnosť ako jeden 
z predpokladov pre zlepšenie kvality života,  

 zlepšiť kvalitu ľudských zdrojov pre inovatívne Slovensko. 

Uvedené hlavné ciele a vízia OP VaI nebudú navrhovanou zmenou strategického dokumentu 
OP VaI dotknuté. 

4. Obsah (osnova) 
Obsahom navrhovanej zmeny OP VaI je zapracovanie zníženia alokácie OP VaI o 35,74 mil. € 
do dokumentu OP VaI.  

Kritériom pre uplatnenie zníženia alokácie v rámci OP VaI bola aktuálna situácia v oblasti 
implementácie, potenciálne riziko pozastavenia priebežných platieb z dôvodu nesplnenia 
tematickej ex ante kondicionality 1.1 Výskum a inovácie a 1.2 Výskumná infraštruktúra a 
implementačné riziko vo vzťahu k nesplneniu finančných záväzkov rokov 2014 a 2015 a tým 

plneniu  pravidla n+3. Taktiež boli zohľadnené podmienky, aby sa zníženie dotýkalo čo 
najmenšieho počtu prioritných osí a špecifických cieľov tak, aby si to vyžadovalo čo najnižšiu 
administratívnu záťaž, a zároveň, aby boli dodržané stanovené minimálne podiely v rámci 
tematickej koncentrácie, alokácie na kategóriu menej rozvinutých regiónov, ako aj alokácie 
na ciele súvisiace so zmenou klímy a podiely národného spolufinancovania. Na základe 
týchto podmienok je navrhnuté zníženie alokácie v celom rozsahu (35 744 055 €) v rámci 
prioritnej osi 1, špecifického cieľa 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v 
priemysle a službách.  

Zmena v rámci tohto špecifického cieľa (ŠC) bola navrhnutá z nasledovných dôvodov: 

- alokácia ŠC 1.2.2 je najvyššia zo všetkých špecifických cieľov OP VaI; 

- zníženie alokácie z tohto špecifického cieľa nemá negatívny vplyv na plnenie cieľov 
výkonnostného rámca OP VaI definovaných prostredníctvom vecných ukazovateľov 
(ukazovateľov výstupu a kľúčových vykonávacích krokov); 

- z technického hľadiska je jednoduchšie uplatniť zníženie alokácie z jedného ako 
z viacerých ŠC.  

Zníženie bude uplatnené na ušetrené zdroje z národných projektov, kde boli dosiahnuté 
úspory rozpočtovaných prostriedkov pri súčasnom zachovaní, resp. zvýšení plánovaných 
cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov a čiastočným znížením podpory výskumných a 
inovačných postupov v podnikoch, tak aby zostal zachovaný objem finančných prostriedkov 
vyčlenený na inovačné aktivity malých a stredných podnikov. Zníženie predstavuje 4,5 % 
pôvodnej alokácie pre ŠC 1.2.2 a 2,16 % pôvodnej alokácie prioritnej osi 1.. 

Zníženie nebude mať vplyv na ciele OP VaI, ani na plnenie ŠC 1.2.2 vo vzťahu k rozsahu 
podporovaných aktivít a očakávaným výsledkom. Zmena sa vo vzťahu k predmetnému ŠC 
premietne iba v pomernom znížení dotknutých ukazovateľov výstupu a v znížení finančného 
ukazovateľa výkonnostného rámca v rámci prioritnej osi 1 zodpovedajúcemu zníženiu 
alokácie OP VaI.  

Navrhovaná zmena OP VaI sa nedotkne plnenia cieľov stratégie Európa 2020 naviazaných na 
OP VaI. Zmena podlieha schváleniu Monitorovacím výborom OP VaI, takže rešpektuje princíp 
partnerstva a viacúrovňového riadenia, a zároveň je v súlade s horizontálnymi princípmi 
rodová rovnosť a udržateľný rozvoj. Navrhovaná zmena je taktiež v súlade s rozdelením 
podpory EÚ podľa tematických cieľov, viacročným finančným rámcom, sústredením alokácie 
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na kategóriu menej rozvinutých regiónov, stanovenými minimálnymi podielmi v rámci 
tematickej koncentrácie a alokácie na ciele súvisiace so zmenou klímy. 

5. Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického 
dokumentu 

Zmena strategického dokumentu nie je vypracovaná variantne. V procese posudzovania 
zmeny strategického dokumentu OP VaI bude porovnávaný a hodnotený stav navrhovaného 
riešenia so súčasným stavom. 

6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania 
Navrhovaná zmena OP VaI bude predložená na schválenie Monitorovaciemu výboru pre OP 
VaI na mimoriadnom zasadnutí v priebehu júla 2017. Po ukončení procesu posudzovania 
vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. RO OP VaI predloží komplexný 
návrh zmeny OP VaI na schválenie vláde SR a následne na posúdenie Európskej komisii. 

7. Vzťah k iným strategickým dokumentom 
Strategické dokumenty EÚ:  

 Európa 2020 – Stratégia pre zabezpečenie inteligentného, udržateľného a 

inkluzívneho rastu, 

 Stratégia EÚ pre Dunajský región (schválená uznesením vlády SR č.497/2011), 

 Legislatívne návrhy pre politiku súdržnosti na roky 2014 – 2020, 

 Pozičný dokument Komisie k vypracovaniu Partnerskej dohody a programov na 

Slovensku na roky 2014-2020. 

Strategické dokumenty SR: 

 Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky, 

 Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2012 – 2016 (schválené uznesením vlády SR 

č.144/2012 a uznesením Národnej rady SR č.24/2012), 

 Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020, 

 Národný program reforiem SR na roky 2011-2015, 

 Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 – 2020. 

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie: 

 Monitorovací výbor pre OP VaI 

 Vláda SR 

 Európska komisia 

9. Druh schvaľovacieho dokumentu: 

 Uznesenie Monitorovacieho výboru OP VaI 

 Uznesenie vlády SR 

 Rozhodnutie Európskej komisie 
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III. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH STRATEGICKÉHO 
DOKUMENTU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA 

1. Požiadavky na vstupy 
Vstupy pre OP VaI 2014-2020 predstavujú finančné prostriedky z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a prijímateľov (momentálne 
nie je rozhodnuté o celkovom objeme prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja, preto nie je možné určiť ani objem národných zdrojov). 

2. Údaje o výstupoch 
Nie je možné vopred presne definovať výstupy, keďže konkrétne projekty (aktivity) budú 
vyberané v priebehu realizácie operačného programu. Avšak, ako je uvedené v strategickom 
dokumente „realizácia aktivít v oblasti výskumu a inovácií by mala stimulovať podniky do 
zvýšenej miery investovania do výskumu a inovácií, prispieť ku skvalitneniu kapacít výskumu 
a inovácií s cieľom rozvíjať v súlade s ekonomickými a hospodárskymi prioritami SR 
predovšetkým existujúce inštitúcie a kapacity smerom ku globálnej excelentnosti s ohľadom 
na lokálnu relevantnosť“. Stimulácia by sa mala týkať prepájania výskumu s priemyslom 
formou kompetenčných a priemyselných výskumných centier, univerzitných vedeckých 
parkov a výskumných centier národného významu, k zlepšeniu dostupnosti, využívania a 
kvality informačno-komunikačných technológií, podpore budovania výskumných a 
inovačných kapacít na úrovni podnikov, zavádzaniu technologických a procesných inovácií do 
výroby, podpore podnikania, najmä prostredníctvom uľahčovania ekonomického využívania 
nových myšlienok a podpore vzniku nových firiem, podpore rozvoja nových podnikateľských 
modelov pre MSP a zlepšeniu kvality, efektívnosti a otvorenosti vysokoškolského vzdelávania 
s cieľom produkovať dostatočne vzdelanú a flexibilnú pracovnú silu pre priemysel, ako aj 
výskumné inštitúcie. 

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie 
Navrhovaná zmena OP VaI (zapracovanie zníženia alokácie OP VaI o 35,74 mil. € do 
dokumentu OP VaI) nepredpokladá negatívne priame a ani nepriame vplyvy na životné 
prostredie, resp. vplyv odlišný od už posúdených vplyvov v rámci EIA procesu. 

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva 
Navrhovaná zmena OP VaI nepredpokladá priamy vplyv na zdravotný stav obyvateľstva, 
resp. vplyv odlišný od už posúdených vplyvov v rámci EIA procesu. 

5. Vplyvy na chránené územia (napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia 
európskeho významu, súvislá európska sústava chránených území Natura 2000, 
národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a pod.) 
vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie. 

Navrhovaná zmena OP VaI nepredpokladá priamy vplyv na chránené územia, resp. vplyv 
odlišný od už posúdených vplyvov v rámci EIA procesu. 

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu 
Navrhovaná zmena OP VaI nepredpokladá priamy vplyv na životné prostredie, resp. vplyv 
odlišný od už posúdených vplyvov v rámci EIA procesu. 
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7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice 
Navrhovaná zmena OP VaI nepredpokladá priamy vplyv na životné prostredie presahujúce 
štátne hranice, resp. vplyv odlišný od už posúdených vplyvov v rámci EIA procesu. 

IV. DOTKNUTÉ SUBJEKTY 

1. Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení  

 Orgány štátnej správy  

 Samosprávne kraje  

 Mestá, obce  

 Združenia miest a obcí  

 Príspevkové a rozpočtové organizácie štátu, samosprávnych krajov, mestá a obcí  

 Záujmové združenia právnických osôb (§ 20, písm. f Občianskeho zákonníka)  

 Základné a stredné školy, učilištia  

 Občianske združenia  

 Nadácie  

 Neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby  

 Neinvestičné fondy  

 Krajské školské úrady (nimi zriadené osobitné školy)  

 Súkromné a cirkevné školy  

 Slovenská akadémia vied  

 Iné právnické osoby verejného práva (Slovenská živnostenská komora, obchodné 

a priemyselné komory, komory zriadené osobitým zákonom)  

 Okresné a krajské organizácie cestovného ruchu  

 Cirkvi a náboženské spoločnosti  

 Fyzické a právnické osoby  

 Regionálne združenia  

 Výskumné ústavy  

 Záujmové skupiny a i.  

 

2. Zoznam dotknutých subjektov 
Ako uvedené vyššie.  

3. Dotknuté susedné štáty 
Navrhovaná zmena OP VaI nepredpokladá priamy vplyv na životné prostredie presahujúce 
štátne hranice, resp. vplyv odlišný od už posúdených vplyvov v rámci EIA procesu. 
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V. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE 

1. Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres širších vzťahov v mierke primeranej 
charakteru a pôsobnosti strategického dokumentu)  

---  

2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu 
Navrhovaná zmena OP VaI bola vypracovaná na základe dokumentov: 

 Technická revízia obálky politiky súdržnosti na roky 2017 – 2020 v súvislosti s čl. 92 

ods. 3 všeobecného nariadenia, 

 Oznámení Komisie Rade a Európskemu parlamentu č. COM(2016) 311. 

VI. MIESTO A DÁTUM VYPRACOVANIA OZNÁMENIA 

Bratislava, 03.07.2017  

VII. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV 

1. Meno spracovateľa oznámenia 
Ing. Róbert Pauliček, PhD. 
manažér programovania, monitorovania a ITMS 
oddelenie pre OP VaV a OP VaI, odbor pre programy EFRR, sekcia štrukturálnych fondov EÚ 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
 
Ing. Dávid Hudák 
vedúci oddelenia 
oddelenie pre OP VaV a OP VaI, odbor pre programy EFRR, sekcia štrukturálnych fondov EÚ 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
 
Ing. Roman Hegedüš 
riaditeľ odboru 
odbor pre programy EFRR, sekcia štrukturálnych fondov EÚ 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu 
obstarávateľa, pečiatka. 

Ing. Juraj Gmiterko 
generálny riaditeľ 
sekcia štrukturálnych fondov EÚ 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
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