
    
 
 
 

 

 

Zápisnica zo 6. zasadnutia  

Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie 

   

Dátum: 

21. júna 2017, 9:00 -15:00 h. 

Miesto konania zasadnutia: 

Hotel Bratislava, Seberíniho 9, 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 

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: 

Diana Petrasová (MŠVVaŠ SR), Lucia Koubeková (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  

 Schvaľovanie overovateľa zápisnice 

 
 
2. Výročná správa o vykonávaní OP VaI za rok 2016 – na schválenie 

 
3. Hodnotiace kritériá pre veľký projekt – na schválenie 

 
4. Úprava dokumentu „Kritériá na výber dopytovo - orientovaných projektov OP VaI v gescii MH SR“ – 

na schválenie 

 
5. Aktualizácia zoznamu schválených zámerov národných projektov MV pre OP VaI – na schválenie 

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

 
7. Rôzne 

 
8. 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 6. 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 informoval o poverení viesť MV.  

Predsedajúci MV OP VaI uviedol, že na 6. zasadnutí MV bolo na začiatku prítomných 37 členov z celkového počtu 

66 členov, pričom konštatoval, že MV OP VaI je uznášaniaschopný.  

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

Predsedajúci MV OP VaI odovzdal slovo zástupcovi EK p. A. von Busch. 

A. von Busch, Európska komisia – poznamenal, že v posledných mesiacoch boli prijaté podstatné rozhodnutia 

a EK bola príjemne prekvapená vynaloženým úsilím slovenských orgánov. Niektoré rozhodnutia boli pripravené 

a časť z nich musí byť schválená členmi MV a sú súčasťou programu 6. zasadnutia MV. Zdôraznil, že verí, že dôjde 

k spoločnej dohode a všetky potrebné dokumenty budú prijaté včas a bezproblémovo. 

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 37 členov. 

Za bolo: 37  

Proti bolo: 0 

Zdržalo sa: 0  

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

Predsedajúci MV OP VaI dal hlasovať členom MV OP VaI o schválení programu 6. zasadnutia MV OP VaI, ktorého 

návrh zaslal sekretariát MV členom MV OP VaI dňa 31. 05. 2017. 

T. Bucha, Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied – navrhol vypustenie bodu 5, v ktorom ide o zrušenie 

schválených zámerov národných projektov. Uviedol, že pre takéto rozhodnutie potrebné vykonať podstatne hlbšiu 

a širšiu analýzu, aby bolo možné k tomuto bodu pristúpiť.  

Predsedajúci MV OP VaI – uviedol, že uvedené zámery národných projektov boli schválené ešte v roku 2015 

a od tej doby nenastal u žiadneho z nich progres v príprave, z tohto dôvodu trvá na ponechaní bodu č. 5 programu.  

Predsedajúci MV OP VaI navrhol pristúpiť k hlasovaniu o vypustení bodu č. 5 z programu 6. zasadnutia MV.  
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D. Lešinský, Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy – požiadal o ujasnenie, čo znamená aktualizácia 

zoznamu, keďže aktualizácia nemusí znamenať zrušenie. Ak ide o zrušenie dvoch zámerov, je potrebné nazvať to 

inak ako aktualizácia zoznamu.  

Predsedajúci MV OP VaI – uviedol, že technicky to malo byť vysvetlené pri bode 5. V zmysle EŠIF musí byť každý 

projektový zámer schválený príslušným monitorovacím výborom. Následne je RO oprávnený vyhlásiť písomné 

vyzvanie na národný projekt s následným výberovým procesom. V prípade, že niektoré zo zámerov už nie sú 

aktuálne, RO má povinnosť upraviť zoznam schválených zámerov národných projektov. Technicky to znamená, že 

tieto zámery národných projektov budú vypustené a nebudú už realizované. Konkrétne projektové zámery, ktoré boli 

schválené v roku 2015, sa v tej podobe ako boli schválené nebudú realizovať. 

J. Baršváry, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (pozorovateľ) – opýtal sa, čo je zámerom 

vypustenia projektov, či je dôvodom urýchlenie čerpania. 

Predsedajúci MV OP VaI - navrhol vrátiť sa k odsúhlaseniu programu a zodpovedaniu otázok pri relevantných 

bodoch programu. Dal hlasovať o vypustení bodu č. 5 z programu 6. zasadnutia MV.  

R. Redhammer, Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít SR - navrhol schváliť navrhovaný 

program a diskutovať o zámeroch národných projektov priamo v bode č. 5.  

Predsedajúci MV OP VaI modifikoval pôvodný návrh a dal hlasovať o návrhu, ktorý predniesol p.Redhammer.  

Hlasovania o schválení programu MV OP VaI sa zúčastnilo 38 členov. 

Za bolo: 33  

Proti bolo: 3 

Zdržalo sa: 2 

Uznesenie: MV OP VaI schválil program 6. zasadnutia MV OP VaI. 

 

K bodu 2. Výročná správa o vykonávaní OP VaI za rok 2016 – na schválenie 

Predsedajúci MV OP VaI informoval o povinnosti pre riadiaci orgán v zmysle čl. 50 nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č 1303/2013 a v súlade so Systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných 

fondov na programové obdobie 2014 – 2020 vypracovať výročnú správu o vykonávaní operačného programu 

Výskum a inovácie za rok 2016. Členom MV OP VaI bol návrh výročnej správy zaslaný elektronicky dňa 07. 06. 

2017. Členovia mali možnosť zaslať pripomienky k návrhu v termíne do 14. 06. 2017. Vyhodnotenie pripomienok a 

upravený materiál bol členom monitorovacieho výboru opätovne zaslaný dňa 19. 06. 2017. Informoval, že z 

celkového počtu 29 vznesených pripomienok bolo 9 zásadných a 20 obyčajných. Zo zásadných pripomienok bolo 

akceptovaných 6 pripomienok, 3 pripomienky akceptované neboli. V rámci obyčajných pripomienok bolo 

akceptovaných 19 pripomienok a 1 pripomienka nebola akceptovaná. Riadiaci orgán je povinný predložiť výročnú 

správu po schválení členmi Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie Európskej komisii 

najneskôr do 30. júna 2017. 
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Predsedajúci MV OP VaI otvoril diskusiu. 

D. Lešinský, Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy – predniesol technickú pripomienku nielen k výročnej 

správe, ale ku všetkým zaslaným dokumentom, a to, aby boli zasielané v dostatočnom časovom predstihu.  

Predsedajúci MV OP VaI – informoval, že dokumenty boli členom zaslané v súlade s Rokovacím poriadkom MV OP 

VaI a prisľúbil do budúcna možnosť zasielania dokumentov aj nad rámec, čo určuje Štatút a Rokovací poriadok MV 

OP VaI, keďže riadiaci orgán má záujem, aby sa partneri vyjadrovali k dokumentom relevantne. 

J. Pastorek, Úrad splnomocnenca vlády SR pre výskum a inovácie – požiadal zástupcov EK o možnosť úpravy / 

zredukovania predpísanej formy a obsahu výročnej správy. 

J. Vocásková, Európska komisia – vysvetlila, že formát výročnej správy má obsahovať všetky informácie, ktoré 

určuje nariadenie a budú poskytované každoročne. Niektoré pasáže výročnej správy sú zatiaľ menej relevantné 

vzhľadom na stav implementácie OP VaI. Správa obsahuje veľké množstvo opakujúcich sa tabuliek (ako napríklad 

report ukazovateľov) a málo textových častí. Účelom stanoveného formátu bolo zosúladenie poskytovania informácii 

o naplňovaní operačných programov všetkých členských štátov a riadiacich orgánov.  

Predsedajúci MV OP VaI dal hlasovať členom MV OP VaI o schválení návrhu Výročnej správy o vykonávaní OP VaI 

za rok 2016 v podobe, v akej bol predložený. 

Hlasovania o schválení návrhu Výročná správa o vykonávaní OP VaI za rok 2016 sa zúčastnilo 39 členov. 

Za bolo: 39  

Proti bolo: 0  

Zdržalo sa: 0  

Uznesenie: MV OP VaI schválil návrh Výročnej správy o vykonávaní OP VaI za rok 2016 bez pripomienok. 

 

K bodu 3. Hodnotiace kritériá pre veľký projekt – na schválenie 

Predsedajúci MV OP VaI informoval, že účelom dokumentu je stanovenie hodnotiacich kritérií pre výber veľkého 

projektu v gescii MŠVVaŠ SR, ako riadiaceho orgánu pre OP VaI, ktorého realizácia je plánovaná v rámci 

špecifického cieľa 2.1.1 Zvýšenie výskumnej aktivity Bratislavského kraja prostredníctvom revitalizácie a posilnenia 

výskumno-vzdelávacích aktivít, inovačných a podnikateľských kapacít výskumných inštitúcií v Bratislave, v rámci 

aktivity „Konsolidácia a optimalizácia výskumných, vzdelávacích a inovačných kapacít výskumných inštitúcií v 

Bratislave“. Ide o spoločný veľký projekt dvoch najväčších slovenských výskumných univerzít – UK v Bratislave 

a STU v Bratislave. Predmetom tohto projektu s pracovným názvom ,,Zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií 

vo výskume, vývoji a inováciách“ tiež označovaného akronymom ,,ACCORD“ z anglického názvu, je posilnenie 

kapacít týchto univerzít v oblasti vysokoškolského vzdelávania, výskumu a vývoja, a transferu technológií, 

prostredníctvom investícií do skvalitnenia vzdelávacej a výskumnej infraštruktúry. Zvýšenie atraktívnosti univerzít, 

ako jedných z vedúcich inštitúcií vyššieho vzdelávania na Slovensku, má posilniť ich konkurencieschopnosť v 

európskom a medzinárodnom priestore, zvýšiť záujem domácich študentov a pritiahnuť zahraničných študentov.  
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Navrhovaná štruktúra hodnotiacich kritérií spĺňa 2 podmienky: reflektuje všetky náležitosti, ktoré si vyžaduje Systém 

riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov a zohľadňuje povahu veľkého projektu a kladie dostatočný 

dôraz na obsahovú kvalitu podávanej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Hodnotiace kritériá, 

ktoré budú hodnotiteľmi aplikované v procese odborného hodnotenia, boli koncipované tak, aby bolo možné 

zohľadniť kvalitatívnu úroveň veľkého projektu. V rámci hodnotiaceho procesu budú vzhľadom na nesúťažný 

charakter veľkého projektu aplikované iba vylučujúce kritériá, ktoré budú vyhodnocované dvomi spôsobmi, a to 

možnosťou „áno“ alebo možnosťou „nie“. Možnosť „nie“ má za následok nesplnenie kritérií pre výber veľkého 

projektu a neschválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. V rámci procesu odborného hodnotenia žiadosti o 

nenávratný finančný príspevok je uplatnené všeobecné pravidlo, že na splnenie kritérií odborného hodnotenia musia 

byť kladne vyhodnotené všetky vylučujúce hodnotiace kritériá. Materiál bol predmetom pripomienkového konania. Z 

celkového počtu 7 zaslaných pripomienok, boli všetky obyčajné a všetky boli akceptované. 

Predsedajúci MV OP VaI otvoril diskusiu k tomuto bodu. 

D. Lešinský, Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy – požiadal o vysvetlenie použitých pojmov v rámci 

hodnotiacej tabuľky a spôsob hodnotenia. Ide o pojmy nízky resp. vysoký dôraz; silný resp. slabý potenciál; silný 

resp. slabý doraz; reálna resp. nereálna dĺžka plánovaných aktivít; hospodárne resp. efektívne výdavky. Ako sa 

merajú a hodnotia? Táto hodnotiaca tabuľka je len formálna a prakticky nie je možné objektívne vyhodnotiť daný 

veľký projekt. Taktiež požiadal o vysvetlenie, ako sa budú vyberať odborní hodnotitelia, ich kvalitatívne kritéria, 

keďže na hodnotení sa nebudú môcť zúčastniť hodnotitelia z UK a STU Bratislava  

Predsedajúci MV OP VaI – upresnil, že ide o veľký projekt nad 50 mil. EUR a pre schvaľovanie veľkých projektov 

platia špecifické pravidlá v rámci nariadení. Veľký projekt musí byť najprv schválený Európskou komisiou, až potom 

prichádza formálne podanie žiadosti o NFP na riadiaci orgán, kde budú aplikované predkladané kritéria. Je to 

náročný proces, prebieha aj 2 roky, a to v spolupráci s JASPERS. Ku každým hodnotiacim a výberovým kritériám 

existuje príručka pre hodnotiteľov, v ktorej sa definuje ako sa tieto kritériá majú vyhodnotiť a všetky hodnotiace 

otázky budú detailne rozpracované. Taktiež hodnotitelia budú zaškolení, ako majú jednotlivé kritériá vyhodnocovať. 

Riadiaci orgán vyhlási výzvu na odborných hodnotiteľov, pričom stanoví odborné a vedomostné predpoklady. 

Z prijatých žiadostí sa pripraví shortlist záujemcov, ktorí spĺňajú kritéria a následne budú žrebovaní. Momentálne nie 

je plánované použitie zahraničných expertov. Zo skúseností pri dopytových výzvach je kvalitných domácich expertov 

dostatok. Konflikt záujmov bude vylúčený na základe definovania v EŠIF. 

A. von Busch, Európska komisia – informoval, že väčšinou zoznam veľkých projektov je súčasťou operačného 

programu. Je na zvážení, či bude zvolaná hodnotiaca komisia, alebo sa bude postupovať v zmysle stanovených 

hodnotiacich a výberových kritérií. 

Predsedajúci MV OP VaI – upresnil, že podľa národných pravidiel musí byť každý projekt vybraný aj na národnej 

úrovni, preto je potrebné schváliť predkladané hodnotiace a výberové kritéria ako administratívny krok. Tento veľký 

projekt je dôkladne hodnotený na úrovni JASPERS a EK. 

A. von Busch, Európska komisia – dotazoval, ako môže byť veľký projekt súčasťou OP VaI, ak nebol schválený na 

národnej úrovni. 

Predsedajúci MV OP VaI – OP VaI bol schválený vládou SR, kde je uvedené, že takýto veľký projekt sa bude 

realizovať, avšak legislatíva (zákon o eurofondoch) stanovuje, že každý projekt musí prejsť formálne schvaľovacím 

procesom, ktorý je jednotný pre všetky projekty. 
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J. Vocásková, Európska komisia – opýtala sa, či je predpoklad, že hodnotitelia poskytnú spätnú väzbu na kvalitu 

hodnotených projektov, resp. je priestor pre návrhy na zlepšenie kvality žiadostí. Dostanú spätnú väzbu aj žiadatelia? 

Predsedajúci MV OP VaI – uviedol, že pri hodnotení môže hodnotiteľ identifikovať neoprávnené výdavky, 

hospodárnosť, neefektívnosť, avšak v prípade veľkého projektu nie je mechanizmus na úpravy a zmeny, pretože by 

potom formálne muselo nasledovať ďalší výberový proces, keďže projekt by bol zmenený. Hodnotiteľ odporúčania 

poskytovať môže. 

Predsedajúci MV OP VaI dal hlasovať členom MV OP VaI o schválení Hodnotiace kritériá pre veľký projekt. 

Hlasovania o schválení návrhu Hodnotiace kritériá pre veľký projekt sa zúčastnilo 39 členov. 

Za bolo: 36 členov 

Proti bolo: 0 členov 

Zdržalo sa: 3 členovia 

Uznesenie: MV OP VaI schválil Hodnotiace kritériá pre veľký projekt – bez pripomienok. 

 

K bodu 4. Úprava dokumentu „Kritériá na výber dopytovo - orientovaných projektov OP VaI v gescii 

MH SR“ – 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 3.0. 

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

nezapojili. 

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 3.0 v podobe, v akej bol 

predložený. 

Hlasovania o schválení návrhu Kritérií pre výber dopytovo-orientovaných projektov OP VaI v gescii MH SR sa 

zúčastnilo 39 členov. 

Za bolo: 37 členov 

Proti bolo: 0 členov 

Zdržal sa: 2 členovia 

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

podpory v gescii MH SR, verzia 3.0. 
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K bodu 5. Aktualizácia zoznamu schválených zámerov národných projektov MV pre OP VaI – 

na schválenie 

Predsedajúci MV OP VaI informoval prítomných, že MŠVVaŠ SR predkladá v zmysle kapitoly 3.4.1, ods. 7 Systému 

riadenia EŠIF na PO 2014 – 2020, verzia 4, aktualizovaný dokument „Zoznam národných projektov OP VaI v gescii 

MŠVVaŠ SR“ v rámci aktualizácie zoznamu schválených zámerov národných projektov MV pre OP VaI, ktorý vznikol 

ako sumárny zoznam samostatne schválených zámerov národných projektov v rámci predchádzajúcich zasadnutí 

MV pre OP VaI a hlasovaní písomnou procedúrou per rollam, a bol zverejnený na webovom sídle OP VaI. Z dôvodu 

nedostatočnej pripravenosti a nízkeho progresu v rámci pripravovaných národných projektov od schválenia ich 

zámerov v roku 2015, kde doposiaľ neboli vypracované plnohodnotné projektové zámery v zmysle pripomienok 

vznesených na zasadnutí MV pre OP VaI, ako aj pripomienok EK, ktoré boli zaslané Riadiacemu orgánu listom, sa 

nebudú financovať a implementovať nasledovné schválené zámery národných projektov: Ekonomicky efektívne 

a environmentálne akceptovateľné pôdohospodárstvo; Modernizácia infraštruktúry národného centra 

pôdohospodárskeho výskumu; Dlhodobý strategický biomedicínsky výskum; Dlhodobý strategický výskum a vývoj 

v oblasti biomedicíny a prenos poznatkov do klinickej praxe; Dlhodobý strategický výskum v oblasti šifrovej ochrany a 

IT bezpečnosti; Dlhodobý strategický výskum a vývoj v oblasti vnútornej bezpečnosti; Národné výskumné centrum 

pre efektívne využívanie a ochranu vodných zdrojov a prevenciu pred účinkami klimatických zmien. 

Dodal, že zároveň je v súčasnosti v procese úprava priorizácie RIS3 pre účely naplnenia ex-ante kondicionality 

pre OP VaI na základe ktorej sa musia všetky dopytové výzvy ako aj vyzvania na národné projekty prehodnotiť 

v zmysle tejto novej priorizácie. Po schválení novej verzie priorizácie RIS3 vládou SR bude následne možné 

prepracovať národné projekty a znovu sa uchádzať o podporu z uvedeného operačného programu. Zdôraznil, že 

nerealizovaním uvedených národných projektov nie je ohrozené plnenie špecifických cieľov v rámci prioritnej osi 1 

OP VaI a ich plánovaných výstupov a výsledkov. Pripomenul, že od roku 2015, kedy boli prijímateľom spomínaných 

NP zaslané pripomienky RO reflektujúc zásadné výhrady EK, nedošlo k úprave zámerov zo strany prijímateľov. CKO 

plánuje prijať opatrenie (v aktualizovanej verzii Systému riadenia), v rámci ktorého by mali byť realizované len tie NP, 

ktoré budú pripravené na implementáciu najneskôr pol roka po schválení ich projektových zámerov MV.  

Materiál bol predmetom pripomienkového konania. Z celkového počtu 6 vznesených pripomienok bolo 5 zásadných 

pripomienok a 1 obyčajná, ktorá bola akceptovaná čiastočne. Zo zásadných pripomienok bola akceptovaná 1 

pripomienka a 4 neboli akceptované.  

Predsedajúci MV OP VaI otvoril diskusiu.  

A. von Busch, Európska komisia –. sa vyjadril, že z dôvodu aktuálneho progresu nulového čerpania je aj záujmom 

EK zredukovať zoznam NP. EK sa domnieva, že veľa NP nie je dostatočne pripravených a nevidí schopnosť 

predložiť tieto projekty do 6 mesiacov. EK sa taktiež domnieva, že nie je dostatočný záujem a preto nie je dôvod 

rezervovať, resp. blokovať finančné prostriedky. EK vníma, že v týchto NP neprichádza k rýchlej implementácii 

a čerpaniu, a to je proti záujmom SR. Prostriedky, ktoré boli rezervované sa nakoniec nečerpajú a iné členské štáty 

EÚ poukazujú na SR, že za prvé dva roky reálne neimplementovala viac ako 25% v porovnaní s inými krajinami, čo 

má negatívny vplyv na alokáciu zdrojov a pozícia SR sa zoslabuje. Uviedol, že je potrebné porozmýšľať, či ísť cestou 

NP, či je schopnosť ich pripraviť na takú úroveň, aká by bola potrebná, aby nastala plánovaná implementácia ŠF. 
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Predsedajúci OP VaI - poskytol informáciu, že dva NP zo zoznamu týchto zámerov NP v oblasti „Strategický 

biomedicínsky výskum“ a „Dlhodobý strategický výskum a vývoj v oblasti biomedicíny“ boli zo strany MZ SR 

stiahnuté a bolo oficiálne oznámené, že nebudú realizované. 

Centrálny koordinačný orgán - pozitívne hodnotilo proaktívny prístup RO, ktorý v súlade s pripravovanou 

aktualizáciou systému riadenia EŠIF, verzia 5, pristúpilo k úprave zoznamu zámerov NP, v rámci ktorej bude 

zavedená povinnosť RO prehodnotiť a zvážiť vypustenie NP zo zoznamu, v prípade, ak do 6 mesiacov od schválenia 

zámeru NP, nebude dostatočne preukázaný progres v príprave tohto projektu. CKO chce pripraviť takéto systémové 

opatrenie a zabezpečiť tým väčšiu aktivitu zo strany prijímateľov a tiež, aby sa schvaľovali zámery NP, ktoré sú 

pripravené na implementáciu. 

J. Pastorek, Úrad splnomocnenca vlády SR pre výskum a inovácie – uviedol, že z formálneho hľadiska, nemajú 

žiadne argumenty a navrhol odhlasovanie, nakoľko RO tieto NP už zrušil, pretože sa v tých projektoch nepokračuje. 

Najväčšou záťažou je záťaž administratívna, ako pri tvorení, tak a aj riešení projektov. Z tohto dôvodu sa preferuje 

implementácia NP, kde je alokácia ďaleko väčšia ako pri DOP, ale administratívna záťaž je rovnaká. Druhým 

dôvodom počtu NP je, že sa 75 % výstupov tvorí v Bratislave, ale Bratislava nemá 75% finančných prostriedkov, 

ktoré sú alokované v OP VaI. Naznačil, že sľúbená pomoc EK v tejto veci nebola naplnená pri tvorbe OP. Navrhol, 

aby sa zo strany MŠVVaŠ SR jasne stanovili pravidlá pri rozhodovaní o NP, a aby sa tieto pravidlá dodržiavali. Podľa 

p. Pastoreka aj zo strany predchádzajúceho vedenia MŠVVaŠ SR neboli dodržiavané pravidlá EŠIF. Zastal sa 

vedeckých pracovníkov a iných zainteresovaných, pre ktorých nie je jednoduché napísať takéto NP, a vedci sú už 

frustrovaní z tejto situácie, nakoľko OP VaI sa implementuje od roku 2014 a ešte sa nič nerealizuje a nečerpá. ÚV 

SR bol z ich strany informovaný, že chýba v systéme zo ŠF cca 320 mil. Eur. Navrhuje, aby sa do budúcna jasne 

stanovili postupy a dodržiavali sa. 

p. Deneva, MPRV SR – predniesla informácie o 2 projektových zámeroch za MPRV SR, ktoré sú už kompletne 

pripravené na implementáciu (komunikované s CKO aj RO) a čaká sa na ich schválenie, preto požiadala, aby sa 

tieto projekty schválili. Taktiež nesúhlasila s p. Pastorekom, že všetky NP sú už „mŕtve“. 

p. Bucha, Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied – apeloval na členov MV OP VaI, že slovenské 

pôdohospodárstvo potrebuje NP, aby urobilo štrukturálnu zmenu od producentského k producentsko-

spracovateľského odvetviu s vyššou pridanou hodnotou, prešlo na potrebnú inováciu a na biohospodárstvo. 

Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied preto navrhovala ponechať ich 2 projekty, implementovať ich 

a zafinancovať ich. 

D. Lešinský, Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy - kritizoval spôsob, akým sa robia NP na Slovensku od 

začiatku. Pri ich tvorbe absentoval princíp partnerstva, čo bolo pri NP základom. NP projekty by mali riešiť existujúce 

potreby na Slovensku. Podľa neho je potrebný ešte minimálne jeden NP zameraný na adaptáciu, týkajúci sa 

klimatických zmien, nakoľko na Slovensku nie sú koncentrované vedecké kapacity, ktoré by sa venovali tejto téme, 

to je pohľad potrieb. Súhlasil, že už na začiatku mali byť definované kritériá, na základe ktorých sa rozhodne, ktoré 

zámery NP pôjdu ďalej, a ktoré nie. Členovia MV OP VaI by nemali zrušiť nejaké zámery princípom retroaktivity. 

Súhlasil s návrhom prehodnocovať a zvážiť vypustenie NP zo zoznamu v prípade, ak do 6 mesiacov od schválenia 

zámeru NP nebude dostatočne preukázaný progres v príprave tohto projektu, ale toto opatrenie by malo platiť až od 

teraz. Vyjadril názor, že v tomto nie je legitímne právo rušiť terajšie NP, ale je legitímne právo schváliť nové kritériá, 

ktoré implementáciu posunú ďalej. Súhlasil s tým, že sa blokujú peniaze. Ale z pohľadu princípu partnerstva, nikto z 

občianskej spoločnosti nebol pustený ako partner do týchto projektov, čo je podľa neho nepochopiteľné. Treba 
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prehodnotiť kto a akým spôsobom tvorí partnerstvá v rámci NP, prehodnotiť „time table“ a tvorbu tém pre NP. Tieto 

kritériá navrhuje schváliť, ale ich platnosť by mala byť až od okamihu ich schválenia do budúcna. 

Ľ. Nebeský MZ SR - deklaroval, že s riadením a prípravou NP sa vysporiadali vnútorne, zmenili organizačnú 

štruktúru ako aj personálne obsadenie s tým, že MŠVVaŠ SR už obdržalo z MZ SR nový NP „Biobanky“, ktorý je na 

úplne inej kvalitatívnej úrovni, má pripravený nový NP „Excelentná veda“ a verí, že realizácia bude plne 

naplnená. MZ SR urobilo nápravy a opatrenia a verí, že aj realizácia týchto projektov bude v plnej miere naplnená.  

p. Marčáková MV SR - nesúhlasí so zrušením zámeru NP „Dlhodobý strategický výskum a vývoj v oblasti vnútornej 

bezpečnosti“. Uviedla stanovisko MV SR v zmysle, že NP bol schválený MV OP VaI, je v prípravnom štádiu, boli 

obnovené pracovné skupiny na úrovni MV SR a MO SR, rokovania viedli k racionalizácii aktivít z pohľadu ich 

náročnosti, aby bol NP realizovateľný po výskumnej stránke do roku 2022. Prehodnotením vedeckých úloh z pohľadu 

časovej náročnosti dochádza k vyššej operabilite aktivít projektu z pohľadu plnenia stanovených cieľov, pričom by 

nedochádzalo k zásadným zmenám schváleného projektu nad povolený rámec. Boli obnovené rokovania s 

kľúčovými partnermi projektu z oblasti vedecko-výskumných inštitúcií ako aj z oblasti priemyselných podnikov. Podľa 

MV SR je potrebné vyjasniť si nejaké otázky smerom k RO OP VaI, nakoľko dnes nie sú známe jednotlivé špecifiká, 

ktoré majú priamy dopad na implementáciu projektu. Predpokladajú, že tie budú výsledkom rokovaní v rámci 

prípravy vyzvania. P. Marčáková informovala, že sa začala príprava projektových dokumentácií na výstavbu budov v 

lokalite Lešť, a tiež bola otvorená otázka potreby vysporiadania prenájmu pozemkov medzi MO SR a MV SR. 

Predniesla informáciu, že prezídium Hasičského záchranárskeho zboru garantovalo splnenie časového 

harmonogramu výstavby a následnej previazanosti výskumu tak, aby boli splnené všetky ciele projektu. Zo strany 

MO SR je eminentný záujem realizovať tento schválený zámer NP. Pracovná skupina má tiež dostatočné odborné 

kapacity, je schopná pripraviť kvalitný projekt, ktorý prinesie rad výsledkov z oblasti vnútornej bezpečnosti. 

E. Kodríková, Banskobystrický samosprávny kraj – vyslovila nesúhlas so zámerom nefinancovať schválené 

projektové zámery, hlavne sa to týka prvého projektu, a to z dôvodu toho, že Banskobystrický kraj veľmi pociťuje 

problémy súvisiace s poľnohospodárstvom a lesníctvom a s ich rozvojom. Polovicu územia tvoria lesy a druhú časť 

tvorí poľnohospodárstvo, preto úbytok výroby a tiež chýbajúci investori v kraji znamenajú citeľné zníženie 

zamestnanosti v tejto oblasti, kde kedysi poľnohospodárstvo a lesníctvo zamestnávalo veľkú časť ľudí. Prihovára sa 

za to, aby sa ďalej pokračovalo v projektovom zámere prvého projektu. Projekt ako taký je podľa nich veľmi dobrý, 

nakoľko jeho výstupom by malo byť zvýšenie výkonnosti poľnohospodárstva, lesníctva a drevospracujúceho 

priemyslu a zvýšenie zamestnanosti. Vyjadrila názor, že rušenie projektových zámerov považuje doslova za 

dehonestáciu práce ľudí na týchto projektoch. Preto dúfa, že po aktualizácii priorizácie RIS3 bude možné 

prepracovať zámery NP a znovu sa uchádzať o podporu z OP VaI. Navrhuje ešte dať čas na úpravu zámeru aspoň 

prvého zo spomínaných projektov a nezamietnuť ho. 

J. Pastorek, Úrad splnomocnenca vlády SR pre výskum a inovácie - reagoval na predchádzajúcu debatu a 

potvrdil, že si stojí naďalej za svojím vyjadrením, že projekty sú „mŕtve“. Vyjadril sa, že v čase medzi schválením 

projektového zámeru projektu a jeho schválením Komisiou pre NP nemôže dôjsť k výraznému prepracovaniu tohto 

zámeru, čo by sa v prípade týchto NP stalo. Nesúhlasí s tým, aby MV opätovne schvaľoval kompletne prerobené 

projektové zámery, ktoré už raz MV schválené boli. Obáva sa, že v rámci projektov tak vznikne množstvo 

neoprávnených výdavkov, čo bude veľkým problémom do budúcnosti. 
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D. Ács, Únia klastrov Slovenska – sa opýtal, či projektové zámery, ktoré majú ostať v zozname sú definitívne 

vypracované, pretože nemá o nich informáciu. Ďalšou jeho otázkou bolo, prečo MŠVVaŠ SR vyhlásilo vyzvania pre 

NP CVTI a pre ostatných prijímateľov nie. 

Predsedajúci MV OP VaI - reflektoval na diskusiu a usmernil účastníkov, že schvaľovanie zámerov NP je plne v 

kompetencii MV OP VaI, EK je v tomto procese len poradným orgánom, ktorého pripomienky sa ale berú do úvahy. 

Objasnil, že z pozície RO nejde o „škrtanie“ priorít, ale technicky sa projekty nebudú realizovať v takej forme, v akej 

boli schválené. Dodal, že každý z prijímateľov NP dostal od MŠVVaŠ SR niekoľkostranový list s pripomienkami a 

požiadavkami na zmeny v daných projektoch, prebehli aj stretnutia, žiaden z prijímateľov projekt do požadovanej 

podoby neupravil. Nespochybňuje potreby rôznych sektorov v rámci SR, ale zdôrazňuje, že vyslovene sa pozerajú 

na technickú pripravenosť projektových zámerov. Zásadným rozdielom medzi projektmi CVTI, na ktoré boli 

vyhlásené vyzvania a ostatnými je, že projekty CVTI sú priamo určené v OP. 

A. von Busch, Európska komisia – informoval, že EK bude uhrádzať výdavky, ktoré im budú predložené, preto by 

RO malo zvážiť, čo predloží EK. Problém vidí na strane prijímateľov, ktorí 2 roky po schválení zámerov nespravili 

potrebné úpravy v projektoch, aj keď nespochybniteľne boli prijímatelia vybraní na základe istých kritérií, a teda je 

jasné, že v daných sektoroch nemajú konkurenciu. Zdôraznil, že prijímateľ v prípade schválenia NP a uhradení 

výdavkov bude musieť čeliť prípadnému auditu, kedy sa bude musieť zaručiť, že všetky podmienky boli splnené. 

J. Pastorek, Úrad splnomocnenca vlády SR pre výskum a inovácie – uviedol, že výber kľúčových partnerov je 

najdôležitejšie kritérium, ktoré existuje. Partnerom nemôže byť začiatočník bez zázemia, keďže sa hovorí o NP, ktoré 

robia výskumy hlavne vo vede. Preto sa rozhodli pre taký výber, aký urobili. 

D. Lešinský, Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy – uviedol, že toto nie je výzva Horizont 2020, je to výzva 

európskych fondov – fondy daňových poplatníkov, takže treba rozlišovať pohľad na to, kto by mal byť do projektu 

zapojený. 

M. Fedák, Slovenská akademická informačná agentúra – podal procedurálny návrh: aj keď sa odhlasuje zmena 

zoznamu NP, neznamená to, že sa zruší rozhodnutie z roku 2015, že sa vtedajšie zámery schválil a teda 

procedurálne a formálne by malo byť správne, že MV zruší svoje rozhodnutia z roku 2015. Aby sa nestalo, že sa 

zmení zoznam zámerov NP, ale de jure sa nezrušia vtedajšie rozhodnutia. 

Predsedajúci MV OP VaI - v zmysle vtedy platnej verzie systému riadenia EŠIF sa v roku 2015 schvaľoval zoznam 

zámerov NP, teraz sa schvaľuje nová verzia zoznamu zámerov NP. V zmysle platnej verzie systému riadenia EŠIF je 

takýto postup v poriadku. Dodal, že v prípade, že sa neodhlasuje zmena zoznamu, bude obrovský chaos z pohľadu 

toho, čo by sa malo financovať, pretože je možné, že pribudnú ďalšie NP, ktoré schváli MV. 

p. Bucha, Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied - odznel návrh hlasovať o každom projektovom zámere 

zvlášť, nie o celom zozname zámerov NP, pretože každý zámer bol tiež schvaľovaný osobitne. 

Predsedajúci MV OP VaI – informoval, že platný systém riadenia EŠIF (bod 3.4) hovorí o možnosti aktualizácie 

zoznamu zámerov NP MV. 

p. Bucha, Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied - trval na svojom návrhu hlasovať o každom 

projektovom zámere zvlášť. 
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Predsedajúci MV OP VaI dal hlasovať členom MV OP VaI o tom, či sa bude hlasovať o každom projektovom zámere 

zvlášť 

Hlasovania o tom, či sa bude hlasovať o každom projektovom zámere zvlášť sa zúčastnilo 36 členov. 

Za bolo: 23 členov 

Proti bolo: 11 členov 

Zdržal sa: 2 člen 

Uznesenie: MV OP VaI neschválil návrh, aby sa o každom projektovom zámere hlasovalo zvlášť. 

Hlasovanie o aktualizovanom zozname zámerov NP MŠVVaŠ SR sa zúčastnilo 37 členov: 

Za bolo: 18 členov 

Proti bolo: 13 členov 

Zdržal sa: 6 člen 

Uznesenie: MV OP VaI neschválil Aktualizovaný zoznam zámerov NP MŠVVaŠ SR.  

K bodu 6. Informácia o aktuálnom stave implementácie OP VaI – na vedomie 

Predsedajúci MV OP VaI podal informáciu o aktuálnom stave implementácie OP VaI vo forme prezentácie a 

p. Baginová doplnila informácie o stave implementácie z pohľadu certifikačného orgánu.  

Predsedajúci MV OP VaI otvoril diskusiu. 

A. von Busch, Európska komisia – predniesol požiadavku EK k uskutočneniu revízie v rámci úpravy rozpočtu OP 

VaI a jej schváleniu členmi MV pre OP VaI v termíne do konca augusta 2017.  

R. Redhammer, Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít SR – poďakoval a zároveň požiadal 

o podporu a urýchlenie platieb v rámci fázovaných projektov UVP, keďže školy realizujúce tieto projekty v druhej fáze 

nemajú za posledný rok vykryté výdavky. Informoval, že má vedomosť o úhrade prvých ŽoP v UVP v Košiciach. 

Taktiež požiadal o opravu výzvy na teaming mimo Bratislavy, keďže existuje písomný záväzok ministra školstva 

s konkrétnou oprávnenosťou žiadateľov, ktorým má byť úspešná realizácia teaming v rámci Horizont 1. etapa. Výzva 

má inú alokáciu ako bola pôvodne plánovaná, poníženú, z tohto dôvodu písomný záväzok nebude splnený, a ktorý 

bol ďalej komunikovaný smerom k EK. Vyslovil požiadavku na realizáciu týchto projektov. 

R. Beliansky, Výskumná agentúra – uviedol, že čerpanie fázovaných projektov je priamoúmerné aktivitám zo 

strany prijímateľov, resp. univerzít a v ich disciplinovanosti predkladania väčšiny verejných obstarávaní na kontrolu, 

nakoľko bez tejto kontroly nie možné v zmysle pravidiel EŠIF výdavky preplácať. Pochválil niektoré vysoké 

školy/univerzity za ich disciplinovanosť v poslednom období, čo sa odrazilo aj na čerpaní. Spoločná komunikácia je 

veľmi intenzívna a vyslovil, že tak ostane i naďalej.  

Uznesenie: MV OP VaI vzal na vedomie Informácia o aktuálnom stave implementácie OP VaI . 
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K bodu 7. Rôzne  

Predsedajúci MV OP VaI informoval, že Centrálny koordinačný orgán oslovil členov MV OP VaI v súvislosti s 

prieskumom fungovania a výkonu členov monitorovacích výborov a Národného monitorovacieho výboru. Prieskum 

sa realizuje v rámci projektu ,,Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF 

zavádzaním participatívnych postupov“, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov OP Technická 

pomoc 2014 – 2020. Dotazník je anonymný a jeho cieľom je získať spätnú väzbu a zlepšiť fungovanie 

monitorovacích výborov v budúcnosti, preto je aktívna účasť členov MV OP VaI vítaná. Súčasťou emailu bol link pre 

elektronické vyplnenie dotazníka. 

Následne predsedajúci MV OP VaI otvoril diskusiu k bodu rôzne. 

D. Ács, Únia klastrov Slovenska - požiadal o informáciu o stave RIS3 a plánovaných krokoch v jej realizácii, 

vrátane stanoviska EK. Ako stav v realizácii RIS3 ovplyvňuje OP VaI. 

Predsedajúci MV OP VaI - informoval, že ide o dve hľadiská, a to v prvom rade zrealizovanie implementačného 

plánu na splnenie ex-ante kondicionality, ktorý bude po medzirezortnom pripomienkovom konaní predmetom 

rokovania vlády SR a po jej schválení bude zaslaný EK. Vláda SR v tejto súvislosti prijme ďalšie úlohy na 

implementáciu RIS3.  

J. Vocásková, Európska komisia - informovala, že dokumenty, vrátane jednotlivých krokov preukazujúcich 

splnenie ex-ante kondicionality EK obdržala na konci roka 2016. EK v marci 2017 vyjadrila nesúhlas k splneniu 

jednotlivých krokov, ako governance, procesu smart specialization a foriem a spôsobu financovania aktivít nielen z 

EŠIF, ale aj z národných a súkromných rozpočtov. EK vzniesla otázky týkajúce sa prioritizácie, pretože hlavným 

dôvodom smart specialization je, že každá krajina, alebo región musí nastaviť určitý súbor hlavných oblastí, pri 

ktorých predpokladá, že môžu priniesť najväčšiu pridanú hodnotu investície do určitých sektorov na európskej aj 

svetovej úrovni. V návrhu slovenských orgánov bol nie koncentrovaný, ale veľmi široký záber, preto EK vyžadovala, 

aby sa neustále pokračovalo v procese prioritizácie do väčších detailov. Pripomienky sa dotýkali aj systému 

monitorovania a hodnotenia. EK je od zaslania pripomienok v úzkom kontakte so zástupcom kancelárie Úradu 

podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a má k dispozícii všetky aktualizácie navrhovaných 

dokumentov. Zástupcovia EK sú tiež účastníkmi aktívnej komunikácie k tejto problematike, pričom aktuálne sa 

posudzuje návrh implementačného plánu RIS3 so zahrnutím krokov podniknutých od marca 2017 a tiež plánovaných 

krokov. EK sa potrebuje uistiť o funkčnosti a správnom nastavení smart specialization v podmienkach SR. Návrh 

RIS3 bude predmetom rokovania vlády SR do 30. 6. 2017, pričom slovenské orgány musia reportovať plnenie 

implementačného plánu RIS3 prostredníctvom výročnej správy. EK vyjadrila presvedčenie, že návrh RIS3 bude pre 

ňu prijateľný na splnenie ex-ante kondicionality. To však neznamená ukončenie celkového procesu, ktorý bude 

pokračovať v priebehu leta s predpokladaným ukončením v septembri 2017.  

D. Lešinský, Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy (CEPTA) – vyslovil technickú pripomienku k časti 

Výročnej správy o vykonávaní OP VaI za rok 2016 zhodnocujúcu zhrnutie pre občanov. Požiadal, aby bola 

dopracovaná bez používania skrátení a s rozpísaním príslušných častí, teda aby bola public friendly. Druhá 

pripomienka sa týkala Horizontálneho princípu Udržateľný rozvoj, kde vo výročnej správe nebola použitá správna 

metodika pre zhodnotenie implementácie tohto princípu. Zdôrazňuje sa v nej zásada znečisťovateľ platí a tá sa 

netýka vedeckovýskumných projektov. Horizontálny princíp Udržateľný rozvoj, ktorý je podmienkou čerpania 

všetkých EÚ fondov má definovaných 8 oblastí, s ktorými majú byť vykonávané aktivity v súlade, počnúc odpadovým 
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hospodárstvom, cez energetickú efektívnosť, končiac opatreniami proti povodniam, pričom CEPTA je otvorená pre 

spoluprácu. Vo výročnej správe je tiež uvedené, že Horizontálny princíp Udržateľný rozvoj podporuje využívanie 

zeleného verejného obstarávania, ako dôležitého nástroja pre znižovanie negatívnych vplyvov na klímu, znečistenie 

ovzdušia a ostatných zložiek životného prostredia a zlepšovanie energetickej efektívnosti atď. Otázkou je, ako bude 

RO pre OP VaI motivovať cieľové skupiny, aby využívali zelené verejné obstarávanie, pričom D. Lešinský požadoval 

písomné vyjadrenie v tejto veci. Posledný bod príspevku sa týkal patovej situácie v rámci aktualizácie zámerov 

národných projektov. V rámci diskusie očakával prínos a výsledok, ktorý by zaručil zmenu do budúcna. Preto navrhol 

schválenie kritéria, aby k všetkým schváleným zámerom národných projektov museli byť predložené plány 

realizovateľnosti na ich využitie, a to do 6 mesiacov. Doplnil, že sa situácia s neschválením zmien v zozname 

zámerov národných projektov neopakovala s tým, že budú blokované finančné prostriedky alokované na ich 

realizáciu. Požadoval prijatie kritéria, že všetky už schválené, ako aj budúce zámery národných projektov budú v 

pozícii, že nemôže byť schválený zámer národného projektu, ak je mŕtvy. 

Predsedajúci MV OP VaI - prisľúbil, že bude apelovať na zrozumiteľnosť výstupov pre verejnosť. Vo veci zeleného 

obstarávania sa RO pre OP VaI vyjadrí písomne. Čo sa týka národných projektov, ich implementácia je v 

kompetencii RO, ktorý sa bude musieť vysporiadať so vzniknutou situáciou a prednesenými názormi. OP VaI je v 

kritickej situácii aj vzhľadom na blížiaci sa výkonnostný rámec roka 2018 a potrebu efektívneho vyčerpania väčšieho 

objemu finančných prostriedkov a teda je komplikované aktuálne prijať kritérium, ktoré by ohraničovalo 

realizovateľnosť projektu. RO pre OP VaI zanalyzuje vzniknutú situáciu. 

K bodu 8. Zhrnutie zasadnutia a závery 

Predsedajúci MV OP VaI stručne zhrnul závery, ktoré odzneli na 6. zasadnutí MV OP VaI. Poďakoval všetkým 

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

v letných mesiacoch. 

 

 

V Bratislave dňa 30. 06. 2017 

 

Zapísal: D. Petrasová, L. Koubeková (MŠVVaŠ SR), K. Kurucová (MH 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 
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