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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. Matej Šiškovič, poverený riadením Sekcie štrukturálnych fondov EÚ 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Stromová 1, 813 30 Bratislava  
tel.: +421 259 374 360, e-mail: matej.siskovic@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 3.0) 

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 OP VaI 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:matej.siskovic@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 s cieľom reagovať na nové skutočnosti ktoré vyplynuli z procesu 
implementácie OP VaI a má za cieľ prispôsobiť programový dokument aktuálnym 
podmienkam a požiadavkám praxe. Návrh predpokladá zmeny textu OP VaI v 9 častiach, 
zahrňujúcich úpravy popisu aktivít, úpravy v kategóriách intervencií, doplnenie kategórie 
oprávnených žiadateľov, úpravy ukazovateľov výstupu a výsledku. V zmysle čl. 96 ods. 10 
všeobecného nariadenia predstavuje väčšina navrhovaných zmien prvky podliehajúce 
prijatiu rozhodnutia Európskej komisie. 

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,  

 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 zavedenie technických úprav a opatrení zameraných 
na zlepšenie procesu implementácie OP VaI. V tejto súvislosti je navrhnutá úprava 
programového dokumentu OP VaI 10 častiach: 

1) Doplnenie kategórií intervencií pre Dimenziu 1 – Oblasť intervencie, v rámci prioritnej  

osi 2 „Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji“: 
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 doplnenie dvoch nových kódov v zmysle prílohy 1 vykonávacieho nariadenia 

Komisie (EÚ) č. 215/20141 k existujúcim kódom uvedeným v tabuľke č. 2.2.6 

Kategórie intervencií: 

066 
Pokročilé podporné služby pre MSP a skupiny MSP (vrátane 
riadenia, marketingových a projektových služieb) 

067 
Rozvoj podnikania MSP, podpora podnikania a inkubácie (vrátane 
podpory vzniku odčlenených podnikov – spin off a spin out 
podnikov) 

 priradenie indikatívnej alokácie v sume 2 mil. EUR pre každý z doplnených kódov 

a súčasne zníženie alokácie pre kód 058 o 4 mil. EUR. Celková suma zostáva  

bez zmeny. 

 

2) Doplnenie zoznamu oprávnených prijímateľov pre špecifický cieľ 1.2.2 „Rast výskumno-

vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách“ a pre špecifický cieľ 2.2.2 „Rast 

výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v Bratislavskom kraji“ 

- v kapitole 2.1.4.1 (oprávnení prijímatelia pre špecifický cieľ 1.2.2) a v kapitole 2.2.4.1 

(oprávnení prijímatelia pre špecifický cieľ 2.2.2):  

▪ Organizácie VaV:  

- štátny sektor VaV, 

- sektor VŠ, 
- neziskový sektor VaV, 

▪ verejnoprávne inštitúcie zriadené zo zákona, 

 

3) Úprava popisu príkladu aktivity s názvom „Podpora aktivít na ochranu práv duševného 

vlastníctva“ v rámci špecifického cieľa 1.2.2 „Rast výskumno-vývojových a inovačných 

kapacít v priemysle a službách“ investičnej priority 1.2 a v rámci špecifického cieľa 2.2.2 

„Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v Bratislavskom 

kraji“ investičnej priority 2.2: 

- doplnenie subjektu Slovak Business Agency, ktorý bude zapojený do realizácie 

aktivity v kapitole 2.1.4.1 časť „Príklady aktivít pre špecifický cieľ 1.2.2“ a v kapitole 

2.2.4.1 časť „Príklady aktivít pre špecifický cieľ 2.2.2“. 

 

4) Úprava názvu špecifického ukazovateľa výsledku zodpovedajúceho špecifickému cieľu 

3.1.1 „Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP“:  

                                                
1
 vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 215/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá 

vykonávania 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 v súvislosti s metodikami poskytovania podpory 

na riešenie zmeny klímy, určovaním čiastkových cieľov a zámerov vo výkonnostnom rámci a nomenklatúrou 

kategórií intervencií pre európske štrukturálne a investičné fondy 
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- úprava názvu špecifického ukazovateľa výsledku R0048 z „Miera prežitia nových 

podnikov na trhu po dvoch rokoch“ na „Miera prežitia nových podnikov na trhu  

po troch rokoch“ v tabuľkách č. 2 a č.17 dokumentu, 

 

5) Úprava popisu príkladu aktivity s názvom „Identifikácia a využívanie sociálnych inovácií  

v podnikaní a pri vytváraní pracovných miest, najmä pre znevýhodnené sociálne skupiny 

(ženy, mladí do 30 rokov, seniori nad 50 rokov, dlhodobo nezamestnaní, štátni 

príslušníci z tretích krajín, sociálne znevýhodnení a osoby so zdravotným postihnutím, 

Rómovia)“ v rámci špecifického cieľa 3.1.1 „Nárast vzniku nových, 

konkurencieschopných MSP“ investičnej priority 3.1 a úprava popisu príkladu aktivity 

s názvom „Podpora rozvoja alternatívnych foriem podnikania“ v rámci špecifického cieľa 

3.3.1 „Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja“ investičnej priority 3.3: 

- úprava popisu aktivity v kapitole 2.3.3.1 „Príklady aktivít pre špecifický cieľ 3.1.1“ 

a v kapitole 2.3.7.1 „Príklady aktivít pre špecifický cieľ 3.3.1“, 

 

6) Doplnenie nového príkladu aktivity v rámci investičnej priority 4.1 „Podpora kapacity 

MSP pre rast na regionálnych, celoštátnych a medzinárodných trhoch a zapojenia sa do 

procesov inovácií“: 

- doplnenie nového príkladu aktivity s názvom „Zapájanie MSP do programov EÚ“  

v rámci investičnej priority 4.1 v kapitole 2.4.3.1 „Príklady aktivít pre špecifický cieľ 

4.1.1“, 

 

7) Doplnenie nového príkladu aktivity v rámci investičnej priority 4.1 „Podpora kapacity 

MSP pre rast na regionálnych, celoštátnych a medzinárodných trhoch a zapojenia sa do 

procesov inovácií“: 

- doplnenie nového príkladu aktivity s názvom „Podpora sieťovania neformálnych 

investorov pri financovaní úvodných fáz podnikateľského cyklu“ v rámci investičnej 

priority 4.1 v kapitole 2.4.3.1 „Príklady aktivít pre špecifický cieľ 4.1.1“, 

 

8) Doplnenie spoločných ukazovateľov výstupu na úrovni investičnej priority 4.1 Podpora 

kapacity MSP pre rast na regionálnych, celoštátnych a medzinárodných trhoch 

a zapojenia sa do procesov inovácií“ v tabuľke č. 25 dokumentu: 

- doplnenie spoločného ukazovateľa výstupu s kódom CO02 „Počet podnikov, ktoré 

dostávajú granty (spoločný)“, 

- doplnenie spoločného ukazovateľa výstupu s kódom CO06 „Súkromné investície 

zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) (spoločný)“, 

 
9) Doplnenie zoznamu oprávnených prijímateľov pre špecifický cieľ 4.1.1 „Nárast podielu 

ziskových MSP v Bratislavskom kraji“ investičnej priority 4.1 

- v kapitole 2.4.2.1 (oprávnení prijímatelia pre špecifický cieľ 4.1.1): 

 združenia fyzických alebo právnických osôb, 
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 neziskový sektor, 

 

10) Stanovenie východiskovej a cieľovej hodnoty výsledkového ukazovateľa pre špecifický 

cieľ 5.1.2 s kódom R0025 - Miera informovanosti o možnostiach podpory z operačného 

programu 

- doplnenie východiskovej a cieľovej hodnoty ukazovateľa „Miera informovanosti 

o možnostiach podpory z operačného programu (kód R0025). 

 
Navrhované úpravy OP VaI boli iniciované za účelom zlepšenia procesu implementácie OP 
VaI. Ich aplikovaním nedochádza k zmene v obsahovom zameraní OP VaI, ani k zmene cieľov 
stanovených v operačnom programe. Zmena sa zároveň nedotkne plnenia cieľov stratégie 
Európa 2020, ani cieľov Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej 
republiky, 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 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 novembra 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 rozhodnutie 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), 
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 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 

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 (predstavujúca technické opatrenia zamerané na zlepšenie 
procesu implementácie OP VaI) nepredpokladá negatívne priame a ani nepriame vplyvy na 
životné prostredie, resp. vplyv odlišný od už posúdených vplyvov v rámci EIA procesu. 
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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. 

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  
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 Záujmové skupiny a i.  

zastúpené v Monitorovacom výbore pre OP VaI 

2. Zoznam dotknutých subjektov 
Ako je 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. 

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 v súlade pravidlami a podmienkami 
implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov v SR. 

VI. MIESTO A DÁTUM VYPRACOVANIA OZNÁMENIA 

Bratislava, 30.10.2017  

VII. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV 

1. Meno spracovateľa oznámenia 
Mgr. Daniel Pitoňák, PhD. 
manažér programovania OP 
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. Matej Šiškovič 
poverený riadením 
sekcia štrukturálnych fondov EÚ 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
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