
    
 
 
 

 

 

Zápisnica z 8. zasadnutia  

Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie 

   

Dátum: 

15. novembra 2017, 14:00 -17:00 h. 

Miesto konania zasadnutia: 

Mercure Bratislava Centrum Hotel, Žabotova 2, Bratislava 

Adresáti: 

Rastislav Igliar, sekcia štrukturálnych fondov Európskej únie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 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: 

Rastislav Igliar, SŠF EÚ MŠVVaŠ SR, predseda MV OP VaI v zastúpení 

Účastníci rokovania: 

podľa prezenčnej listiny (viď príloha č. 1) 

Zapisovateľ: 

T. Bečárová, L. Koubeková, J. Bosáková, S. Draková, D. Petrasová (MŠVVaŠ SR),  

G. Kopcová (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. Revízia Operačného programu Výskum a inovácie, verzia 3 – na schválenie 

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

 

4. Informácia o prijatých opatreniach vo vzťahu k čerpaniu OP VaI – na vedomie  

 
5. Rôzne 

 
6. Zhrnutie zasadnutia a závery 
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Priebeh zasadania: 

K bodu 1. Úvod 

Zasadnutie MV OP VaI otvoril generálny tajomník MŠVVaŠ SR p. M. Schrenkel, ktorý ospravedlnil neúčasť 

predsedníčky Monitorovacieho výboru pre OP Výskum a inovácie, ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR p. 

M. Lubyovej, z dôvodu predĺženia pobytu na zahraničnej pracovnej ceste a oboznámil prítomných, že vedením 

rokovania bol poverený R. Igliar.  

R. Igliar, SŠF EÚ MŠVVaŠ SR (ďalej len „predsedajúci MV OP VaI“) – v úvode privítal účastníkov 8. zasadnutia 

MV OP VaI.  

Predsedajúci MV OP VaI uviedol, že na 8. zasadnutí MV bolo na začiatku prítomných 41 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 oboznámil členov so systémom elektronického hlasovania. 

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 38 členov. 

Za bolo: 38  

Proti bolo: 0 

Zdržal 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 8. zasadnutia MV OP VaI, ktorého 

návrh zaslal sekretariát MV členom MV OP VaI dňa 24. 10. 2017. 

Predsedajúci MV OP VaI dal hlasovať o schválení návrhu programu 8. zasadnutia.  

Hlasovania o schválení programu MV OP VaI sa zúčastnilo 40 členov. 

Za bolo: 39 

Proti bolo: 1 

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie: MV OP VaI schválil program 8. zasadnutia MV OP VaI. 

 

K bodu 2. Revízia Operačného programu Výskum a inovácie, verzia 3 – na schválenie 

Predsedajúci MV OP VaI uviedol tento bod a odovzdal slovo generálnemu riaditeľovi sekcie štrukturálnych fondov 

EÚ MH SR, p. Húskovi. 
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M. Húska, Ministerstvo hospodárstva SR (SO) - sumárne uviedol dôvody, ktoré viedli k príprave revízie OP VaI, 

verzia 3.0. Potreba vykonania navrhovaných zmien vyplynula z implementácie OP, komunikácie s partnermi, 

zasadnutí Rady Technologickej agentúry, ako aj z prípravy stratégie RIS3 SK. Následne bližšie predstavil a 

zdôvodnil oblasti a jednotlivé návrhy na vykonanie zmien. K zmene týkajúcej sa doplnenia oprávnených prijímateľov 

uviedol, že po ich schválení MV OP VaI budú títo už zahrnutí do pripravovaných výziev, aby mali možnosť začať s 

prípravou projektov, kým bude súbežne prebiehať schvaľovanie revízie OP VaI. Napríklad  v rámci aktivity s názvom 

„Podpora aktivít na ochranu práv duševného vlastníctva“ dochádza k doplneniu prijímateľa popri SIEA ako 

Technologickej agentúry a Úradu priemyselného vlastníctva SR, subjektu Slovak Business Agency, ktorý bude 

zapojený do realizácie aktivít projektu. 

K pripomienkovému konaniu uviedol, že návrh revízie OP VaI, verzia 3.0 je predkladaná na zasadnutie MV OP VaI 

bez rozporov. Ďalej informoval členov MV o harmonograme vykonaných a následných krokov potrebných k 

schváleniu revízie OP VaI. 

Predsedajúci MV OP VaI otvoril diskusiu. 

R. Redhammer, Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít SR – poďakoval sa za vytvorenie 

podmienok, ktoré umožnia spoluprácu podnikateľov a univerzít. Predostrel technický návrh na úpravu textu v časti 

2.4.3.1 Popis príkladu aktivity „Zapájanie MSP do programov EÚ“ v zmysle, aby v rámci aktivity bola poskytnutá 

finančná podpora nielen na realizáciu celých projektov, ktoré pri hodnotení dosiahli tzv. seal of excellence, ale aby 

mohla byť predmetom podpory iba určitá časť týchto projektov. Zdôvodnil to veľkým počtom partnerov z rôznych 

krajín v rámci tohto typu projektov a navrhol aby bola finančne podporená iba časť týkajúca sa MSP/ účastníkov zo 

Slovenska.  

J. Vocásková, Európska komisia - poznamenala, že túto úpravu pravdepodobne nebude možné vykonať, nakoľko 

zásadou financovania týchto projektov je prevzatie hodnotenia, ktoré už bolo vykonané v rámci relevantného 

programu EÚ. Na národnej úrovni sa hodnotenie okrem formálnych náležitostí už nevykonáva. V prípade vypustenia 

partnerov dochádza k podstatnej zmene projektu a pôvodné hodnotenie nie je možné presne aplikovať na zmenený 

projekt. Muselo by sa vykonať nové hodnotenie na národnej úrovni.  

M. Húska, Ministerstvo hospodárstva SR (SO) – súhlasil so zástupkyňou EK a potvrdil, že v rámci aktivity sa 

preberá financovanie projektov, ktoré prešli odborným hodnotením na úrovni EK ako celku . 

L. Šimko, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu - gestor horizontálneho princípu 

udržateľný rozvoj - vyslovil súhlas s prístupom EK a postojom SO MH SR, že by požadovaná zmena zástupcu 

Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít SR priniesla komplikácie a nekonzistentnosť tejto podpory. 

I. Chovan, Republiková únia zamestnávateľov – podporil doplnenie nového typu aktivity, vzhľadom na to, že sa 

podnikateľské subjekty úspešne uchádzali o podporu v rámci 1. fázy hodnotenia programu SME Instrument Horizont 

2020. V druhej fáze, ktorá hodnotí pridanú európsku hodnotu projektu, sa MSP presadiť nevedia. Navrhol podporiť 

prístup Európskej komisie.  

P. Ťapák, Košický samosprávny kraj – odporučil doplniť oprávnené aktivity pre sociálne inovácie určené primárne 

pre najmenej rozvinuté okresy (NRO).  edným z kľúčových nástrojov, ktorý by mal podporiť podnikanie a rozvoj 

zamestnanosti sú práve nástroje sociálnych inovácií. V dokumente OP VaI o tom nie je zmienka. Ďalej upozorňuje, 

že v dokumente sa uvádza vykonanie analýzy legislatívneho prostredia a spracovanie legislatívnej úpravy pre 

postavenie alternatívnych modelov podnikania zo strany Slovak Business Agency (SBA). Aby nedošlo k zbytočnému 

vypracovávaniu analýz pripomenul, že v legislatívnej príprave je zákon o podpore sociálnych podnikov, v ktorom sú 
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uvedené nástroje jednoznačne definované. Ďalej požiadal aby v zmysle definície EÚ k sociálnym inováciám boli 

doplnené aj inovačné riešenia pre sociálne výzvy napr. v oblasti aktívneho starnutia, mobility, energetiky a iných. 

Súčasne odporúčal, aby sa SBA stala súčasťou štruktúr na európskej úrovni – platformy sociálnych inovácií. 

M. Húska, Ministerstvo hospodárstva SR (SO) – k téme sociálnych inovácií a najmenej rozvinutých okresov 

(NRO) vyjadril názor, že táto téma špecificky nepatrí do programového dokumentu OP VaI. Je dôležitejšie sa na ňu 

zamerať v procese prípravy výziev. MH SR vyhlásilo ako prvé samostatnú výzvu zameranú na podporu prijímateľov 

z NRO a prijímatelia sú zvýhodnení aj intenzitou podpory. Zastáva však názor, že presné špecifikovanie týchto tém v 

samotnom dokumente OP by mohlo byť obmedzujúce pri nastavovaní výziev. K analýze legislatívneho prostredia 

uviedol, že sa ide o pôvodný text OP, ktorý SO nijakým spôsobom nekorigoval a súvisí aj s aktivitami, ktoré sú už 

realizované. Preto SO tento text nechce meniť. K návrhu na doplnenie aj iných inovačných riešení pre sociálne výzvy 

vysvetlil, že do OP boli doplnené sociálne inovácie všeobecne ako širší pojem, čím sú zahrnuté aj požadované 

oblasti. Zástupcovi KSK ponúkol možnosť zúčastňovať sa na zasadnutiach pracovnej skupiny pre sociálne inovácie, 

v rámci ktorej sú pripravované dopytovo-orientované výzvy. 

P. Ťapák, Košický samosprávny kraj - uviedol, že vyhlásená výzva pre NRO je nástrojom pre už existujúcich 

podnikateľov, ale sociálne inovácie, ako uviedol, sú samostatným nástrojom pre ekonomicky znevýhodnené oblasti. 

Považuje ich za dva odlišné nástroje a je potrebné ich odlišovať.  

M. Húska, Ministerstvo hospodárstva SR (SO) – upresnil, že okrem už vyhlásenej výzvy pre NRO, do menej 

rozvinutých okresov smerujú aj iné výzvy, ktoré nesúvisia so sociálnymi inováciami. Pripomenul, že v súčasnosti 

prebieha legislatívny proces návrhu nového zákona o sociálnych inováciách. SO v tejto oblasti komunikuje s 

Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR, čaká na definíciu tohto zákona aby mohol naň nadviazať pri 

nastavovaní opatrení v pripravovaných výzvach.  

Predsedajúci MV OP VaI dal hlasovať členom MV OP VaI o schválení Revízie Operačného programu Výskum 

a inovácie, verzia 3. 

Hlasovania o schválení Revízie Operačného programu Výskum a inovácie, verzia sa zúčastnilo 44 členov. 

Za bolo: 41  

Proti bolo: 1  

Zdržalo sa: 2  

Uznesenie: MV OP VaI schválil Revíziu Operačného programu Výskum a inovácie, veria 3. 

K bodu 3. Informácia o aktuálnom stave implementácie OP VaI – na vedomie 

K bodu 4.  Informácia o prijatých opatreniach vo vzťahu k čerpaniu OP VaI (bod 4) – na vedomie 

Predsedajúci MV OP VaI - informoval, že nakoľko bod 3 a 4 programu zasadnutia spolu úzko súvisia, prednesie 

informáciu o aktuálnom stave implementácie OP VaI a informáciu o prijatých opatreniach vo vzťahu k čerpaniu OP 

VaI súbežne. Oba body programu berie MV na vedomie, nehlasuje sa o nich.  

Aktuálny stav implementácie sumarizovala na pozadí premietaná prezentácia – z hľadiska počtu vyhlásených 

a plánovaných vyzvaní a výziev, aktuálneho čerpania, plánovaného čerpania do konca roka 2017.  

Predsedajúci MV OP VaI navyše dopytoval, prečo nie sú vyhlasované ostávajúce národné projekty, ktorých zámery 

boli schválené MV. V kontexte daného uviedol, že v priebehu najbližšieho mesiaca prebehne bilaterálne rokovanie 
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s každým subjektom, ktorý má schválený zámer národného projektu monitorovacím výborom. RO bude požadovať 

informácie o stave pripravenosti daných NP, nakoľko čerpanie je pre úspešnosť OP VaI kľúčové. K čerpaniu 

finančných prostriedkov v rámci OP VaI ďalej uviedol, že RO OP VaI veľmi intenzívne spolupracuje s CKO a 

zástupcami EK na riešeniach na revitalizáciu OP VaI. Predpokladaný zostatok vyčerpania finančných prostriedkov za 

EÚ zdroje podľa miery spolufinancovania príslušných prioritných osí, odsúhlasených vo finančnom pláne OP VaI je 

cca. 64 miliónov EUR (pozn. zapisovateľa: stav ku 27.10.2017). Túto sumu nenávratne stratíme z OP, tieto peniaze 

prijímateľom už nikdy neprídu. Následne informoval prítomných o varovnom liste EK (pozastavených 4 výzvach), 

prebiehajúcej kontrole NKÚ, prebiehajúcej kontrole RO na SO, plánovanej kontrole Orgánu auditu a plánovanej 

kontrole zo strany EK. V nadväznosti na predchádzajúcu medializáciu a v záujme novej kvality informovania členov 

MV zavádza pravidlo, že členovia MV budú dostávať správu o stave OP VaI na mesačnej báze. K výzve PVVC 

uviedol, že je predmetom kontrol. Pokiaľ nebude kontrola ukončená, RO nebude zasahovať do priebehu kontroly, ale 

to neznamená, že RO nemá čo robiť. Nie je dôvod čakať na výsledky kontroly; výsledky sú potrebné na poučenie sa. 

Treba konať ďalej. Expresne rýchlo je potrebné spustiť ďalšie výzvy a začať reálne čerpať prostriedky, ktoré sú 

k dispozícií. K zrušenej výzve DSV uviedol, že je zrejmé, že výdavky v rámci nej ani nevzniknú, zatiaľ čo pri prvej 

výzve (pozn. zapisovateľa: PVVC) sa hľadajú právne spôsoby ako vyriešiť situáciu, kedy bolo podpísaných 62 zmlúv 

bez toho, aby bolo jasné, či budú môcť byť vôbec financované. Ďalšia informácia sa týkala výziev na vedecké parky 

a dvoch výziev spomenutých vo varovnom liste EK, t. j. teamingových výziev v BK a mimo BK. Po analýze 

varovného listu a po rokovaní s EK vzniklo niekoľko alternatív ďalšieho postupu pri teamingových výzvach. Prvá 

alternatíva: existujúca výzva bola vyhlásená, ale medzičasom vyšlo nové usmernenie CKO týkajúce sa odborných 

hodnotiteľov. Budeme teda musieť obnoviť databázu odborných hodnotiteľov špecificky pre tieto dve výzvy, pričom 

výzva na výber OH a odborné hodnotenie by v takomto prípade mohli prebehnúť v decembri 2017/januári 2018. Vo 

februári 2018 potom RO predpokladá obdržanie stanoviska zo strany EK ohľadne odblokovania teamingových výziev 

a podpísanie zmlúv. Čo sa týka ostatných výziev/vyzvaní - hlavne v oblasti národných projektov, najdôležitejšia je 

pripravenosť. Okrem súčasného stavu čerpania a decommitment-u je dôležité sústrediť pozornosť na stav v 

budúcom roku. Koncom roku 2018 by sa podľa predpokladov malo vyčerpať z EÚ zdrojov 219,7 mil. EUR; výška 

výkonnostného rámca je v sume celkových oprávnených výdavkov (EÚ zdroj, štátny rozpočet, vlastné zdroje) 946,7 

mil. EUR ak OP nechce prísť o 6% svojej alokácie. To predstavuje približne ďalších 130 mil. EUR, o ktoré môžeme 

v rámci celého OP VaI bez ďalšej intenzívnej spolupráce, bez vzájomného urýchľovania všetkých procesov, bez 

aktívneho začatia verejných obstarávaní či bez intenzívnej spolupráce pri tvorbe a realizácii týchto projektov prísť.  

Dňom konania zasadnutia MV (pozn.: 15.11.2017, 

https://www.opvai.sk/sk/aktuality/usmernenie_riadiaceho_organu_c_1/) je zverejnené opatrenie RO, ktoré umožňuje 

pre individuálne projekty, t.j. veľké projekty a národné projekty, dať na kontrolu na RO, verejné obstarávania, ktoré 

budú predmetom projektov. Vyzval prítomných, aby využili túto možnosť a začalo sa súbežne s VO a súbežne s 

procesom predkladania žiadostí o NFP v záujme šetrenia času a optimalizácie procesov.  

Ďalej oboznámil prítomných s administratívne a časovo náročným procesom vyhlasovania výziev, ktorý prechádza 

viacerými radami, komisiami, inštitúciami. Zámerom je vyhlásenie viacerých, logicky na seba nadväzujúcich výziev, 

s menším finančným objemom. Taktiež informoval o obnovovaní procesov s cieľom vyhlásenia nových výziev vo 

februári a zazmluvňovania žiadostí o NFP v máji budúceho roka. Vyzval k spolupráci, keďže výzvy VA, MH SR, 

MŠVVaŠ SR je potrebné napĺňať pripravenými projektmi. Do konca roka 2017 je preto potrebné riešiť, ktoré zo 

schválených zámerov národných projektov sú v stave pripravenosti, s možnosťou následného reálneho 

zabezpečenia čerpania. 

Uviedol, že finančné nástroje boli riešené hlavne v spolupráci s MH SR, kde tento nástroj pomôže znížiť 

decommitment. V rámci MŠVVaŠ SR neboli pre tento rok využité, nakoľko by bolo potrebné vyčleniť 150 mil. € 

pričom nie je jasné, či by bol o túto formu záujem.  

https://www.opvai.sk/sk/aktuality/usmernenie_riadiaceho_organu_c_1/
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Predsedajúci MV OP VaI - k stavu veľkého projektu informoval, že procesy budú urýchlené tak, aby jeho príprava 

bola ukončená do konca roka 2017 a v januári mohlo byť pripravované vyzvanie, s cieľom čerpania v priebehu 

budúceho roku. Preto je potrebné zabezpečiť, aby proces verejného obstarávania prebiehal súbežne s prípravou 

projektu.   

Ohľadne čerpania uviedol, že v porovnaní s ostatnými operačnými programami je nízke. Vyslovil presvedčenie, že 

uvedené opatrenia by ho mali opätovne naštartovať a navýšiť. Prítomných informoval, že v tejto krízovej situácií je 

otvorený prijímať akékoľvek návrhy a nápady na hľadanie riešení a kompromisov, zjednodušenie procesov s cieľom 

výsledných efektov.  

Predsedajúci MV OP VaI – otvoril diskusiu. 

T. Gregor, Klub 500 – uviedol, že stav implementácie OP VaI je kritický. Nadviazal na predchádzajúci príspevok p. 

Redhammera a prezentáciu veľkého projektu z predchádzajúceho zasadnutia MV, kde za Klub 500 vtedy žiadal o 

spoluprácu a diskusiu k nastaveniu tohto projektu, nakoľko, ak sa má jednať o projekt spolupráce verejnej a 

súkromnej sféry, tak by uvítal, aby súkromná sféra bola informovaná o stave prípravy. Opätovne apeloval, aby 

prebehla diskusia medzi riadiacim orgánom, univerzitami a zástupcami súkromnej sféry.  

Predsedajúci MV OP VaI – odpovedal, že diskusia bude určite otvorená, riadiaci orgán bude partnerov informovať a 

zároveň hľadať možnosti zapojenia sa partnerov do projektu.  

T. Gregor, Klub 500 – upresnil, že Klub 500 je v pozícii zástupcu zamestnávateľov, pričom zamestnávatelia sú 

dôležitým odberateľom „výstupov“ vysokých škôl, a teda by mali mať možnosť vyjadriť sa k nastaveniu podmienok 

takýchto projektov. 

R. Redhammer, Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít SR - reagoval, že príprava veľkého 

projektu prebieha v spolupráci so zástupcami Jaspers. Informoval,, že v poslednej správe z Jaspers je konštatovaný 

progres. Požadované sú ešte nejaké spresnenia, podklady pre tzv. „option“ analýzu. S finančnými a „cost“ analýzami 

pomáha expert zo zahraničia. Je predpoklad, že proces prípravy projektu by mohol byť ukončený a projekt 

predložený na EK  v decembri 2017.  

J. Pastorek, Úrad splnomocnenca vlády SR pre výskum a inovácie - ocenil vystúpenie p. Igliara a zároveň 

uviedol, že problémom sú predovšetkým kritéria pre výber projektov a neaktivita Výskumnej agentúry. 

Predsedajúci MV OP VaI - prisľúbil zmenu pri aktivitách Výskumnej agentúry a na margo výberu hodnotiacich kritérií 

uviedol, že do budúcna dohliadne na to, aby opatrenia boli nastavené a prijaté tak, aby bola zabezpečená kvalita 

kritérií a dôsledne zabezpečený spôsob ich uplatnenia a tiež ich kontrola.  

P. Šajgalík, predseda Rady predsedov pre priority výskumu a vývoja – vyslovil súhlas s p. Pastorekom a uvítal 

tiež pozíciu vo vzťahu k teamingom a jasným termínom a zhodnotil toto stretnutie ako pozitívne. 

Predsedajúci MV OP VaI - v krátkosti informoval o teamingoch, ktoré boli dôsledne analyzované a v spolupráci so 

zástupcami EK boli prerokované rôzne alternatívy. Jednou z alternatív bolo zrušenie 2 výziev, čo z časového 

hľadiska nebolo prípustné. Hľadať sa budú všetky možné alternatívy na čerpania finančných prostriedkov.  

L. Šimko, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu - gestor horizontálneho princípu 

udržateľný rozvoj - informoval, že vo štvrtok dňa 09. 11. 2017 bolo na zasadnutí Rady vlády pre vedu, techniku a 

inovácie pre implementáciu RIS3 (RVVTI) odporúčané pani ministerke školstva, vedy, výskumu a športu zabezpečiť 
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maximálne opatrenia na predídenie decommitment-u a na zabezpečenie krokov v rámci výziev a vyzvaní tak, aby 

budúcoročné riziko bolo eliminované/minimalizované.  

Následne opätovne nastolil tému národných projektov (ďalej aj „NP“), ktoré sa nerealizujú. Keďže od schválenia 

niektorých zámerov národných projektov MV prešlo takmer 30 mesiacov (MV z júna 2015) a v nadväznosti na 

skúsenosti z iných OP a odporúčania EK navrhol, aby MV zaviazal riadiaci orgán, aby na najbližší MV pripravil po 

diskusiách a zhodnotení situačnú správu, ktorý národný projekt je realizovateľný, a ktorý nie. A aj tie, ktoré sú 

realizovateľné, by sa mali preschváliť, keďže od schválenia ich zámerov ubehlo takmer 30 mesiacov, čo je enormne 

dlhá doba. K danému riešeniu je vhodné pristúpiť aj z dôvodu tvorby tzv. alokačného objemu.  

J. Pastorek, Úrad splnomocneneca vlády SR pre výskum a inovácie – poznamenal, že podľa jeho názoru je 

postačujúce dodržiavať pravidlá EŠIF-u, ktoré v prípade NP neboli dodržané. Upozornil, že dané NP sú jednoducho 

zlé – ich zámery boli schválené skutočne pred príliš dlhým časom a dokonca na ne nebolo vyhlásené ani vyzvanie. A 

je na riadiacom orgáne, aby dal odporúčanie ministerke školstva, že tieto projekty nespĺňajú dané kritériá, 

neakceptujú sa a môžu sa schváliť nové projekty. Pripomenul, že na 6. zasadnutí MV pre OP VaI bola snaha tieto 

NP zrušiť, avšak keď raz MV národné projekty schváli a nikto mu neozrejmí prečo sú zlé, nemá dôvod ich zrušiť. 

Dôležitá je preto vzájomná komunikácia. 

Predsedajúci MV OP VaI – v reakcii na príspevky diskutujúcich k téme zámerov NP zdôraznil, že s každým jedným 

predkladateľom zámerov národných projektov bude individuálna diskusia a RO nastaví individuálne harmonogram. V 

prípade, ak dôjde k vyhodnoteniu, že je nerealizovateľný/stav pripravenosti bude nedostatočný, tak danému zámeru 

národného projektu nebude venovaná pozornosť. Podporené budú len tie zámery NP, ktorých príprava bude aktívne 

prebiehať. Predpokladaný termín najbližšieho rokovania MV je koniec januára 2018. Dovtedy členovia MV obržia, 

ako bolo spomínané, správu a budú postupne informovaní o stave jednotlivých rokovaní s predkladateľmi zámerov 

NP. V januári bude zrejmé, v akom stave ktorý NP je, a MV dostane na výber schváliť/preschváliť zámer NP.  

L. Šimko, ÚPVII, gestor horizontálneho princípu udržateľný rozvoj – poznamenal, že 30 mesiacov nerealizované 

NP, pri ktorých nedošlo ani k vyzvaniu, mali byť už zrušené. Je potrebné o nich podať informáciu, aby všetky 

procedurálne postupy boli dodržané. 

Predsedajúci MV OP VaI – doplnil, že dokonca pri dvoch zámeroch NP samotný žiadateľ (Ministerstvo 

zdravotníctva SR) požiadal o zrušenie, ale ani tejto požiadavke nebolo vyhovené. Pre budúcnosť je rozhodujúce 

spoločné úsilie a úsilie organizácii žiadateľov NP. Správa o stave zámerov NP bude v priebehu decembra ukončená. 

Nedôjde pritom len k preplánovaniu projektov – dôležitý bude obsah projektu a výška výdavkov. Navyše, proces 

prijímania NP musí byť a bude vzhľadom na veľký časový odstup od schválenia ich zámerov nevyhnutne 

aktualizovaný. Ak sa identifikuje, že bude efektívnejšie pripraviť celkom nový NP, bude na MV predložený nový NP, s 

novým obsahom, s kvalitatívne vyššou úrovňou, s lepším plánom čerpania v budúcom roku.  

A. von Busch, Európska komisia – poďakoval za slovo do diskusie a podotkol, že personálne zmeny v rámci RO 

považuje EK za nový začiatok v rámci operačného programu. Podotkol, že prezentáciu o stave OP VaI na MV 

považuje za povzbudivú, keďže v nej nebola sústredená pozornosť len na decommitment na konci tohto roku, 

ktorému už nie je možné úplne zabrániť, ale taktiež na vývoj v budúcom roku 2018 a možnosti zlepšenia 

implementácie do budúcnosti. So zhodnotením situácie, ktoré predniesol predsedajúci, vyjadril plný súhlas. Zdôraznil 

pritom, že do budúcnosti je veľmi dôležitá otázka zámerov národných projektov (NP). NP, ktoré nie sú aktívne 

pripravované a nenapĺňajú svoj účel by mali byť vypustené. Ďalej je potrebné venovať pozornosť zrýchleniu procesov 

v rámci výziev, aby SR nestratila kvôli decommitment-u ďalšie prostriedky z fondov v roku 2018. A cieľ je enormný, 

t.j. 219,7 mil. EUR z EÚ zdrojov, čo predstavuje 10 krát viac, ako bolo absorbované doposiaľ v tomto roku. Musia byť 
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vykonané zmeny. Následne vyjadril spokojnosť s doterajším priebehom ďalšej revízie OP VaI. Pozitívne zhodnotil aj 

prezentáciu prípravy veľkého projektu. V prípade, že by bol spustený koncom roka, mohol byť výrazne prispieť k 

redukcii decommitment-u. Čo sa týka finančných nástrojov (FN), pripomenul, že časť z nich musí byť zohľadnená v 

revízii OP VaI (PO 1 a PO 2) a poznamenal, že EK podporuje navýšenie existujúcich FN v záujme dosiahnutia určitej 

absorpcie, čo bolo prezentované už na poslednom kvartálnom monitorovacom stretnutí medzi zástupcami EK a OP 

VaI. Napokon venoval pozornosť výzvam, ktoré sú predmetom pozastavenia ako súčasť nedávnych procesov. EK v 

súčasnosti hodnotí možnosti čiastočného prerušenia pozastavenia v rámci teamingových výziev a vyhliadky možno 

podľa neho vnímať pozitívne. Do konca roka 2017 očakáva pri týchto výzvach pomerne rýchly progres. 

Komplikovanejšia situácia je avšak pri výzve PVVC, v rámci ktorej došlo ku zakontrahovaniu projektov. Apeloval na 

prijímateľov a partnerov, aby zvážili dobrovoľné odstúpenie od zmluvy, pretože proces riešenia situácie ohľadne 

výzvy bude veľmi náročný a aspoň čiastočné odstúpenie od zmlúv by ušetrilo čas, prostriedky, administratívne 

kapacity, ale i prijímateľov pri uchádzaní sa o iné prostriedky v rámci čoskoro vyhlasovaných výziev, v záujme 

zabezpečenia a zefektívnenia čerpania prostriedkov EÚ. Takéto opatrenie by zrýchlilo proces riešenia pozastavení 

vyplývajúcich z varovného listu EK. A napokon, ocenil spôsob komunikácie a strategický prístup k zlepšeniu výberu 

projektov a definovaniu výberových kritérií.  

Predsedajúci MV OP VaI – poďakoval EK za príspevok a aj nájdený spôsob novej, vzájomnej, otvorenej 

komunikácie, aj s CKO, ÚPVII. Vyjadril vieru, že spoločnou snahou môže dôjsť zachráneniu operačného programu a 

poskytovaných zdrojov. Následne uzavrel diskusiu k bodom 3. a 4. programu a konštatoval, že MV zobral na 

vedomie informáciu o aktuálnom stave OP VaI a o navrhovaných opatreniach. 

Uznesenie: MV OP VaI vzal na vedomie informáciu o aktuálnom stave implementácie OP VaI a o prijatých 

opatreniach vo vzťahu k čerpaniu OP VaI. 

K bodu 5. Rôzne  

Predsedajúci MV OP VaI otvoril diskusiu k bodu rôzne a odovzdal slovo M. Húskovi z MH SR za účelom 

prednesenia informácie o ex-ante hodnotení.  

M. Húska, Ministerstvo hospodárstva SR (SO) – informoval prítomných, že v zmysle Systému riadenia finančných 

nástrojov je povinnosťou oboznámiť členov MV so závermi ex-ante hodnotenia, resp. jeho doplnenia. Ex-ante 

hodnotenie sa týka hodnotenia, ktoré bolo vykonané z dôvodu využitia finančných nástrojov. Bolo vypracované už v 

minulosti, ale pokrývalo len PO 3 a PO 4 v rámci programu, pričom v časti, za ktorej implementáciu je zodpovedné 

MH SR, bolo plánované s FN aj pre PO 1 a PO 2,  ex-ante hodnotenie však nepokrývalo tieto PO. Z tohto dôvodu 

bolo MF SR požiadané ešte koncom roka 2016, aby zabezpečilo dopracovanie ex-ante hodnotenia aj pre PO 1 a PO 

2. Následne odovzdal slovo zástupcovi MF SR, aby informoval o záveroch predmetného ex-ante hodnotenia. 

M. Polónyi, Ministerstvo financií SR – stručne predstavil odbor finančných nástrojov a medzinárodných inštitúcií na 

MF SR, ktorý je koordinačným orgánom pre FN. Jednou z hlavných úloh je zastrešenie a vypracovanie ex-ante 

hodnotení pre využívanie FN. Informoval, že prvé ex-ante hodnotenie bolo vypracované v roku 2014. Zmenená 

situácia si vyžiadala jeho aktualizáciu. Ex-ante hodnotenie ako aj jeho aktualizáciu vypracovala Európska investičná 

banka (EIB) v zmysle stanovenej metodiky. Zadefinovanie rozsahu aktualizácie bolo časovo náročnejšie a to 

spôsobilo jeho neskorší začiatok. Priblížil uskutočnené pracovné stretnutia a ich obsahové zameranie. Odovzdanie 

finálnej správy z ex-ante hodnotenia (pokrývajúce aj oblasti zastrešované inými OP) sa očakáva vo februári 2018. Za 

OP VaI už bola aktualizácia hodnotenia ukončená a je zverejnená na stránke MF SR. Z hľadiska OP VaI bude ešte 

analýza pokračovať, nakoľko v prvom kroku bolo hodnotenie zamerané oblasť, kde môžu byť konečnými prijímateľmi 

podniky. Základný rozdielom v porovnaní s minulosťou je zahrnutie väčších podnikov do analýzy. Následne 
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predstavil závery aktualizácie ex-ante hodnotenia pre OP VaI. Najväčšia medzera vo financovaní bola identifikovaná 

pri začínajúcich podnikoch (start-upoch a spin-offoch). Nakoľko predstavujú najväčšiu šancu pre komercializáciu 

výsledkov výskumnej a inovačnej činnosti bola navrhnutá dodatočná alokácia a nástroje - záruky a schémy na 

zdieľanie rizika vo forme úverov s výhodnejšími podmienkami. Ďalej bol identifikovaný záujem veľkých podnikov o 

financovanie formou FN a možnosť kombinácie grantov a FN pre výskumno-inovačné projekty. Sú navrhované dve 

základné formy intervencie - dlhové nástroje (výhodnejší úver) a kapitálové investície do podnikov. Z hľadiska 

implementácie FN boli identifikované dve možnosti – posilnenie existujúcich nástrojov a vytvorenie nových 

špecifických nástrojov. Pre potrebu urýchlenia implementácie bola v špecifických prípadoch identifikovaná možnosť 

priamych investícií SZRB Asset Managenet (spoločnosť vytvorená na implementáciu FN na Slovensku) do veľkých 

výskumno-inovačných projektov priamo bez finančného sprostredkovateľa. Ďalej predstavil návrh alokácií FN a 

varianty financovania. Zároveň informoval, že zhrnutie záverov je zverejnené na stránke Ministerstva financií SR v 

časti, ktorá sa venuje finančným nástrojom. 

Predsedajúci MV OP VaI - poďakoval za prezentáciu a otvoril diskusiu k téme FN.  

J. Pastorek, Úrad splnomocnenca vlády SR pre výskum a inovácie - predniesol návrh, aby sa v rámci 

nasledujúceho zasadnutia MV, aj na základe požiadavky EK, urobilo vyhodnotenie infraštruktúry, tzv. „inventúra“ 

doterajších výsledkov zahŕňajúc aj predchádzajúce programové obdobie. Množstvo projektov stále nie je uzavretých, 

najmä projektov univerzitno-vedeckých parkov a vedeckých centier, kde chýbajú finančné prostriedky. Podľa jeho 

názoru je nemysliteľné, aby sa v tejto situácii jednotlivé rezorty rozchádzali v názoroch.(rezort školstva tvrdí, že je 

všetko poriadku, MF SR tvrdí opak). Poprosil zástupcov MF SR o jasné stanovisko aj vo vzťahu k auditorským 

firmám a ich požiadavkám, aby bolo vedcom umožnené ukončiť rozbehnuté projekty. Najväčším problémom v tejto 

situácii je udržateľnosť projektov, o ktorej sa môže hovoriť až po ukončení projektov. 

Predsedajúci MV OP VaI - poďakoval za príspevok a dodal, že v budúcnosti sa MŠVVaŠ SR okrem iného bude 

namiesto externých auditorských firiem snažiť využiť odborné kapacity na VŠ a dosiahnuť čo najvyššiu možnú mieru 

spolupráce medzi jednotlivými ústrednými orgánmi štátnej správy a inými subjektmi vstupujúcimi do procesu 

implementácie pri zachovaní si polí pôsobností všetkých zainteresovaných tak, aby sa dospelo k požadovanému 

výsledku. 

M. Polónyi, MF SR – poznamenal, MF SR má aj úlohu kontrolného orgánu a systém nemôže fungovať bez žiadnej 

kontroly. 

J. Pastorek, Úrad splnomocnenca vlády SR pre výskum a inovácie - reagoval, že účelom kontroly nemôže byť 

za každú cenu nájsť akýkoľvek nedostatok, ako je to často prípade auditorských firiem. 

Predsedajúci MV OP VaI - v rámci predchádzajúceho zasadnutia MV pre OP VaI na podnet p. Lešinského sa riešila 

otázka zeleného verejného obstarávania (VO), čo bolo vyriešené formou zverejnenia pomôcky k aplikácii princípov 

zeleného VO v rámci zákaziek spolufinancovaných zo zdrojov OP VaI v gescii MH SR, bude tak učinené aj v prípade 

zákaziek v gescii MŠVVaŠ SR. 

M. Húska, SO (MH SR) - informoval, že v predchádzajúcom týždni boli na Rade vlády pre vedu, techniku a inovácie 

schválené prvé tri domény v rámci prepracovanej stratégie RIS3 SK  - Dopravné prostriedky pre 21. storočie , 

Priemysel pre 21. storočie a Zdravé potraviny a životné prostredie. Zostávajúce dve domény sa zatiaľ spracovávajú – 

Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel a Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie. Súčasne informoval 

členov MV, že MH SR, ktoré bude ako prvé vyhlasovať výzvy na tieto nové domény v rámci prepracovanej stratégie 

RIS3 SK, pristúpilo ku konceptu, kedy na každú doménu bude vyhlásená samostatná dopytovo-orientovaná výzva. 

Aby nebolo nutné čakať na domény, ktoré sa dopracovávajú. Prvé výzvy na projekty inovácie prostredníctvom 
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priemyselného výskumu na tri schválené domény by mali byť vyhlásené začiatkom decembra 2017. Jednotlivé 

domény stanovujú určujú oprávnenosť projektov a aktivít projektov. Definujú SK NACE a úroveň produktových línií. 

To uľahčuje identifikovať, či je projekt oprávnený alebo nie. V priebehu budúceho týždňa budú tieto tri domény 

zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk, ako aj na webovom sídle MH SR, SIEA a VA SR. Vyjadril nádej, že 

tieto výzvy pomôžu naštartovať meškajúce čerpanie.  

P. Mojžiš, organizácia Priatelia zeme - CEPA – navrhol zahrnúť do plánovaných mesačných správ konkrétne 

príklady existujúcich a plánovaných finančných nástrojov s konkrétnymi príkladmi beneficientov. 

Predsedajúci MV OP VaI - k mesačným správam poznamenal, že ich účelom je čo najväčšia miera zrozumiteľností 

pre laikov. 

J. Vocásková, Európska komisia - reagovala na Smart specialisation - EK oceňuje zvolený postup, nastavenie aj 

fungovanie platforiem a schvaľuje pokračovanie v tomto duchu. 

M. Húska, SO (MH SR) - poďakoval všetkým členom platforiem za spoluprácu. 

Predsedajúci MV OP VaI - ukončil bod rôzne a prešiel k záverečnému bodu rokovania.  

K bodu 6. Zhrnutie zasadnutia a závery 

Predsedajúci MV OP VaI stručne zhrnul závery, ktoré odzneli na 8. zasadnutí MV OP VaI a boli schválené, resp. 

vzaté na vedomie. Poďakoval všetkým prítomným za účasť.  

 

 

V Bratislave dňa 20. 11. 2017 
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(MH SR) 
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