
  
 
 
 

 

 

 

Zápisnica z 1. zasadnutia  

pracovnej skupiny pre hodnotenie operačného programu Výskum a inovácie 
   

 

Dátum: 

11. júl 2017, 10.00 hod. 

Miesto konania zasadnutia: 

Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava, zasadacia miestnosť č. 609 

Adresáti: 

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

výskumu a športu SR  (ďalej „GR SŠF EÚ MŠVVaŠ SR“), predseda pracovnej skupiny pre hodnotenie 

operačného programu Výskum a inovácie 

všetci členovia, pozorovatelia a prizvané osoby pracovnej skupiny pre hodnotenie operačného programu Výskum 

a inovácie 

Predseda: 

Juraj Gmiterko, GR SŠF EÚ  MŠVVaŠ SR 

Účastníci zasadnutia: 

podľa prezenčnej listiny (viď príloha č. 1) 

Zapisovateľ: 

Katarína Horváthová, MŠVVaŠ SR 

Overovateľ zápisnice: 

Alexandra Velická, Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej „MH SR“) 



    
 

2 

 

Program zasadnutia: 
 
1. Privítanie a úvod 

 
2. Štatút a rokovací poriadok PS pre hodnotenie OP VaI – na schválenie 
 
3. Informácia o Pláne hodnotení OP VaI – na vedomie 
 
4. Zadávacie podmienky pre rozhodovanie o výbere zahraničného experta k „Ex-post hodnoteniu národného 

projektu OP VaV: Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií (NITT)“ – na schválenie 
 
5. Rôzne a záver 
 

Priebeh zasadnutia: 

K bodu 1. Privítanie a úvod 

Zasadnutie pracovnej skupiny pre hodnotenie operačného programu Výskum a inovácie (ďalej len „PS“) otvoril 
predseda PS p. J. Gmiterko, GR SŠF EÚ MŠVVaŠ SR. Na úvod privítal všetkých členov, pozorovateľov a prizvané 
osoby. 
 
Overenie uznášaniaschopnosti:  
PS je uznášania schopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov s hlasovacím právom. Zasadnutia sa 
zúčastnili všetci 9 členovia. 
 
Záver: PS bola uznášaniaschopná. 
 
Členom a pozorovateľom PS boli zaslané všetky dokumenty: pozvánka, program, materiály: Zadávacie podmienky k 
„Ex-post hodnoteniu národného projektu OP VaV: Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií (NITT)“ 
v slovenskej a v anglickej verzii. 
 
Schválenie programu: 
Členom a pozorovateľom PS bol zaslaný program e-mailom dňa 03.07.2017. 
 
Hlasovanie členov: 
Prítomných: 9 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Záver: PS schválila program 1. zasadnutia. 
 
Schválenie overovateľa zápisnice: 
 
Za overovateľa zápisnice bola navrhnutá členka PS p. Alexandra Velická z MH SR. 
 
Hlasovanie členov: 
Prítomných: 9 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
 
Záver: PS schválila overovateľa zápisnice A. Velickú z MH SR. 
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K bodu 2. Štatút a rokovací poriadok PS pre hodnotenie OP VaI – na schválenie 

J. Gmiterko v rámci tohto bodu informoval o zriadení PS na základe príkazu ministra č. 10/2017 (účinnosť 

06.03.2017) spolu so štatútom a rokovacím poriadkom. Uviedol, že v rámci pripomienkového konania k štatútu 

a rokovaciemu poriadku boli zaslané pripomienky len zo strany MH SR.  

K štatútu bolo vznesených 12 obyčajných pripomienok, z toho 1 bol neakceptovaná. K rokovaciemu poriadku bolo 

vznesených 8 obyčajných pripomienok a z toho 1 bola neakceptovaná. 

J. Gmiterko informoval, že zástupcovia združení zastupujúcich zamestnávateľov (Klub 500, Zväz priemyselných 

výskumných a vývojových organizácií, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení) požiadali 

o preklasifikovanie za členov PS s hlasovacím právom. Z pohľadu MŠVVaŠ SR ako gestora PS rozšírenie členstva 

PS nie je v rozpore s podmienkami implementácie OP VaI, avšak bude ho možné realizovať až po schválení 

aktualizácie Plánu hodnotení OP VaI, keďže platný Plán hodnotení OPVaI túto možnosť neumožňuje. Aktualizácia 

Plánu hodnotení OP VaI je zaradená do programu mimoriadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OP VaI, 

ktoré sa uskutoční dňa 26.07.2017. Po schválení Plánu hodnotení OP VaI Monitorovacím výborom pre OP VaI bude 

na ďalšom zasadnutí PS odsúhlasená zmena štatútu a rokovacieho poriadku súvisiaca s rozšírením členstva 

o zástupcov združení zastupujúcich zamestnávateľov. 

Schválenie návrhu na úpravy štatútu a rokovacieho poriadku PS: 

Hlasovanie členov: 
Prítomných: 9 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Záver: PS schválila návrh na úpravu štatútu a rokovacieho poriadku Všetky zmeny štatútu a rokovacieho 
poriadku vrátane požiadavky združení zastupujúcich zamestnávateľov o rozšírenie členstva budú 
zohľadnené po schválení aktualizácie Plánu hodnotení OP VaI, ktorý bude predmetom schvaľovania na 
mimoriadnom zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OPVaI.  
 
 

K bodu 3. Informácia o Pláne hodnotení OP VaI – na vedomie 

 
J. Gmiterko uviedol informácie k plánovaným zmenám v Pláne hodnotení OP VaI. 
Dokument bolo potrebné aktualizovať najmä v súvislosti s potrebou zosúladenia s Metodickými pokynmi CKO č. 20 
a č. 22 a v nadväznosti na prijatie Implementačného plánu k stratégii RIS3. Plán hodnotení OP VaI sa bude 
schvaľovať na mimoriadnom zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP VaI dňa 26.07.2017.  
 
 
 
 

K bodu 4. Zadávacie podmienky pre realizáciu „Ex-post hodnotenia národného projektu OP VaV: 

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií (NITT)“ – na schválenie 

J. Gmiterko odovzdal slovo p. Kubišovi z CVTI SR, ktorý odprezentoval aktivity realizovaného NP NITT, ako aj 

aktivity plánovaného nového projektu na podporu infraštruktúry transferu technológií. 
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J. Gmiterko informoval, že predpokladom pre spustenie nového národného projektu „Mobilizácia transferu poznatkov 
a technológií z výskumných inštitúcií do praxe“ je vykonanie ex post hodnotenia predchádzajúceho národného 
projektu. V zmysle programového dokumentu OP VaI hodnotenie má byť vykonané prostredníctvom zahraničného 
experta. Časový horizont hodnotenia je 3 mesiace, predpoklad realizácie je v 3. štvrťroku 2017. 
 
J. Gmiterko ďalej informoval o procese prípravy nového národného projektu. Uviedol, že jedným z významných 
problémov, ktoré bolo treba riešiť, boli konzultácie s EK ohľadom nastavenia metodiky pro-rata, ktorá sa týka 
všetkých národných projektov implementovaných CVTI SR. 
 
V rámci diskusie odznelo: 
 
J. Buday, RÚZ – skonštatoval, že NP NITT bol dobrý projekt a položil otázku či tento projekt podporil aj prípravu 
patentových poradcov, bez ktorých nie je možné podať patent a ktorých je v SR obmedzený počet. Ako problém 
uviedol, že s patentovým poradcom je ťažké sa dohodnúť a podať prihlášku k patentu. Ďalej uviedol, že aktivity 
patentového úradu (Úrad priemyselného vlastníctva SR) nie sú koordinované s národným systémom podpory 
transferu technológií, čoho dôkazom bolo nedávne zvýšenie poplatkov za patentovú prihlášku. 
 
M. Kubiš, CVTI SR – reagoval, že patentoví poradcovia sú súkromné osoby a neboli cieľovou skupinou projektu, tým 
pádom ich nebolo možné podporiť prostredníctvom daného projektu. Vyzdvihol spoluprácu CVTI SR s viacerými 
patentovými kanceláriami v SR a Úradom priemyselného vlastníctva SR. Ohľadom výšky patentových poplatkov sa 
vyjadril, že túto informáciu nepostrehol a výška patentových poplatkov pre akademickú inštitúciu pri podaní 
patentovej prihlášky sa pohybuje v desiatkach Eur, pričom v prípade elektronického podania sa poplatok znižuje o 
polovicu. 
 
I. Chovan, ZPVVO – ocenil prácu CVTI SR a zdôraznil, že predpokladom pre efektívnu implementáciu nového 

projektu je analýza a objektivizácia výsledkov realizovaných opatrení v danej oblasti. V tejto súvislosti odovzdal 

predsedovi PS doplňujúce pripomienky k otázkam pre hodnotiteľa NP NITT. Taktiež potvrdil, že poplatky za 

patentové prihlášky zaznamenali 12% zvýšenie. 

M. Kubiš, CVTI SR – odpovedal, že CVTI SR sa v patentovom zákone týkali ustanovenia o zamestnaneckom 
pomere. Poplatok za patentovú prihlášku sa pohybuje na úrovni 60 Eur, jeho zvýšenie o 12% preto podľa jeho 
názoru preto nepredstavuje výraznú prekážku. 
 
J. Buday, RÚZ – opätovne sa vyjadril k poplatkom za patentového poradcu. Ozrejmil, že patentoví poradcovia sú 
súkromné osoby a  je ich obmedzený počet, v čom vidí problém z hľadiska zvyšovania cien ich služieb. Navrhol, že 
riešením by bolo rozšírenie počtu poradcov a vytvorenie systémového vzdelávania pre patentových poradcov na 
vysokých školách, napr. na pôde Ekonomickej univerzity. 
 
M. Kubiš, CVTI SR – informoval, že Úrad priemyselného vlastníctva SR v spolupráci so SIEA pripravuje špecifický 
národný projekt z OP VaI zameraný na podporu duševného vlastníctva.  
 
A. Velická, MH SR – informovala o pripravovanom národnom projekte „Zvýšenie využívania ochrany práv 

duševného vlastníctva“ v rámci špecifických cieľov  1.2.2  a 2.2.2 OP VaI. Pri prerokovávaní zámeru vyzvania 

uvedeného národného projektu na zasadnutí rady Technologickej agentúry bola uložená úloha zanalyzovať možnosti 

nepriamej podpory podnikov pri ochrane práv duševného vlastníctva. Uvedená analýza bude predmetom ďalšej 

diskusie.  

V. Bořík, MŠVVaŠ SR – reagoval na podnety p. Budaya a p. Chovana. Uviedol, že úlohou projektu bolo zhodnotiť 

úspešnosť technologického transferu. V rámci intervenčnej logiky bola snaha najmä zhodnotiť prínos do akej miery 

vznikali inovácie vplyvom realizovaného výskumu, patentovania, atď. Informoval, že v rámci spolupráce s CVTI SR je 

ešte skoro na takéto zhodnotenie. 
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M. Kubiš, CVTI SR – uviedol, že vzhľadom na dlhodobé procesy vieme zhodnotiť počet podaných prihlášok, 

nevieme dobre zhodnotiť počet už priznaných patentov, keďže proces patentového konania trvá aj 5 rokov. 

V procese transferu technológii formou licencovania a odpredaja duševného vlastníctva sa k samotnému odpredaju, 

alebo licencovaniu pristupuje až keď je priznaná ochrana. CVTI SR sa podarilo licencovať 4 prípady. 

I. Chovan, ZPVVO – informoval o dopadoch novely zákona č. 435/20015 Z. z. o patentoch a dodatkových 
ochranných osvedčeniach na procesy transferu poznatkov VaV na podnikateľskú sféru, napr. elektronické 
podávanie, súdne spory. Navrhol, aby súčasťou ex post hodnotenia bolo aj zhodnotenie prostredia (právne, 
systémové) v oblasti transferu technológií. V tejto súvislosti predložil návrh pripomienok k zadávacím podmienkam, 
spracovaný spoločne s RÚZ. 
 
M. Kubiš, CVTI SR – uviedol, že tieto skutočnosti sa neriešili v rámci NP NITT. 
 
J. Buday, RÚZ – vyjadril sa, že patentová ochrana je v súčasnosti prekonaná (doba od podania prihlášky po 

schválenie patentu trvá 5 rokov), prihláška je zverejnená a pokiaľ sa udelí patent, to je prezradenie 50% a viac 

nápadu. Uviedol, že sa treba orientovať na formu zmluvného výskumu a využitie výsledkov v praxi. Tým sa predíde 

prezradeniu nápadu (počas 5 rokov to odkopíruje každý) a nápady sa dostanú oveľa rýchlejšie do praxe. Kým sa 

patent udelí je to vec stará a nikto to nekúpi. 

M. Kubiš, CVTI SR – potvrdil vyjadrenie J. Budaya a uviedol, že v rámci pripravovaného nového projektu sú 

rozpracované konzultácie a zmluvné výskumy. Uviedol, že akademická sféra tiež reflektovala na túto skutočnosť 

a vznikol trend easy access (patentovateľné technológie sa poskytujú zadarmo súkromnej sfére bez ochrany 

a poskytovateľovi sa odplatí tak ako uzná za vhodné) z dôvodu dlhého procesu schválenia patentov, 

I. Chovan, ZPVVO – spomenul stretnutie s izraelským expertom, ktorý sa vyjadril, že ak do 3 rokov nie je možné 

patent licencovať tak by mal byť zadarmo. 

M. Kubiš, CVTI SR – reagoval, že išlo o p. profesora Moševa z izraelského inštitútu. Pri národnej patentovej 

prihláške je 1 rok ochrana aby sa rozšírila formou Pcc (Patents County Court) do iných štátov a dobu 18 mesiacov 

aby prešla do národných fáz jednotlivých štátov a vtedy sa sumy pohybujú v 10 tis. Eur. Ich politikou je, že podávajú 

Pcc prihlášku v hodnote 3 tis. Eur a ak do 1 roka nenájdu záujemcu tak ďalej neudržiavajú patent. Politika CVTI SR 

je taká istá, pričom majú výhodu, že podať slovenskú prihlášku sa dá za 60 Eur a do 1 roka prejsť do Pcc fázy. Ak 

nie je záujemca o technológiu do 1 roka tak CVTI SR nie je ochotné udržiavať patent, na to aby bola podaná 

medzinárodnú Pcc prihláška s nákladmi cca 3 tis. Eur musia byť splnené určité podmienky, napr. zmluva o budúcej 

zmluve s potencionálnym záujemcom. 

J. Prokešová, ÚPPVII – vyjadrila sa, že vzhľadom na urýchlené začatie hodnotenia NP NITT môže byť pre 

hodnotiteľa problém oboznámiť sa s lokálnymi podmienkami a pochopiť naše mentálne prostredie a požiadala 

o vyjadrenie, prečo bolo rozhodnuté o realizovaní tohto hodnotenia prostredníctvom zahraničného experta.  

V. Bořík, MŠVVaŠ SR – reagoval, že z programového dokumentu OP VaI vychádza podmienka, že realizácií 

nového NP na podporu infraštruktúry transferu technológií bude predchádzať hodnotenie predchádzajúceho projektu 

(NP NITT) prostredníctvom zahraničného experta. Úzka spolupráca hodnotiteľa a CVTI SR zahraničného experta 

rýchlo uvedie do problematiky. Uviedol, že bol predbežné zisťovaný záujem o takúto spoluprácu, bolo oslovených 15 

zahraničných expertov ktorí sa zaoberajú technologickým transferom alebo ochranou práv duševného vlastníctva, 

boli im zaslané zadávacie podmienky v anglickom jazyku. Spätná väzba prišla od 8 expertov. 

J. Gmiterko, MŠVVaŠ SR – uviedol, že v rámci OP VaI sú využívané služby zahraničných expertov z Databázy 

zahraničných expertov OP VaI a vyjadril, že nie sú žiadne pochybnosti, že by to nezvládli, keďže majú skúsenosti 

s hodnotením slovenských projektov. 
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J. Jandačka, ZVTOU SR – upozornil na problém súvisiaci s podávaním prihlášok na úžitkové patenty. Väčšina 

výstupov, ktoré sú patentovateľné, vychádza z realizácie rôznych projektov, pričom pri riešení projektov sa projektoví 

partneri zaväzujú, že výstupy projektov budú publikovať, resp. zverejňovať. V prípade podania prihlášky patentu 

úžitkového vzoru, pokiaľ sa objaví informácia, že už sa to publikovalo, tak sa automaticky prihláška musí stiahnuť. 

Tento stav spôsobuje výraznú prekážku a preto odporúča, aby bol riešený na úrovni legislatívy. 

E. Majková, SAV – stotožnila sa s vyjadrením p. Jandačku. Pri rozhodovaní medzi patentom a publikáciou sa 

priklonila k publikácií. 

M. Kubiš, CVTI SR – reagoval, že výsledok výskumu sa nesmie zverejniť pred podaním prihlášky, čo je celosvetový 

problém, v tomto prípade akademické prostredie naráža na business prostredie. V CVTI SR nastavili procesy tak, že 

od nahlásenia duševného vlastníctva do 2 mesiacov je možné podať prihlášku, to znamená že akademická inštitúcia 

musí čakať so zverejnením článku len 2 mesiace. 

A. Bočeková, VA – opýtala sa, akým spôsobom budú výstupy hodnotenia NP NITT použité v ďalšom procese. 

J. Gmiterko, MŠVVaŠ SR – reagoval, že hodnotenie je potrebné na to, aby bolo vyhlásené písomné vyzvanie na 

národný projekt. Písomné vyzvanie bude využívať výstupy a závery z ex post hodnotenia. 

V. Bořík, MŠVVaŠ SR – navrhol, aby výstupy/ odporúčania z ex post hodnotenia boli prerokované PS a v prípadoch 

odporúčaní, ktoré budú prijaté, by mal byť vytvorený akčný plán pre ich implementáciu. 

Schválenie zadávacích podmienok pre realizáciu „Ex-post hodnotenia národného projektu OP VaV: Národná 

infraštruktúra pre podporu transferu technológií (NITT)“: 

Hlasovanie členov: 
Prítomných: 9 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Záver: PS schválila zadávacie podmienky pre realizáciu „Ex-post hodnotenia národného projektu OP VaV: 
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií (NITT).  
Na základe požiadavky združení zastupujúcich zamestnávateľov (Republiková únia zamestnávateľov – p. 
Buday, Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií – p. Chovan) budú pripomienky 
k zadávacím podmienkam zohľadnené / zapracované do podmienok a postupov hodnotenia zahraničného 
experta. 
 
 

K bodu 5. Rôzne a záver 

J. Gmiterko zhrnul závery z predchádzajúcich bodov. Zároveň vyzval zúčastnených, ktorí sú aj členovia 

Monitorovacieho výboru pre OPVaI, aby sa zúčastnili jeho mimoriadneho zasadnutia dňa 26.07.2017. 

Informoval, že na ďalšom zasadnutí PS bude prezentovaná informácia o výsledkoch ex post hodnotenia NP NITT. 

J. Gmiterko na záver poďakoval všetkým za účasť. 
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V Bratislave dňa 07.08.2017 

 

Zapísal: Katarína Horváthová, MŠVVaŠ SR 
 
  
Overovateľ: Alexandra Velická, MH SR 
 
 
Schválil:  Juraj Gmiterko, MŠVVaŠ SR, 

predseda PS pre hodnotenie OP VaI 

 
 

Prílohy:  

- Prezenčná listina 
 
 

 


