
    
 
 
 

 

 

 

Zápisnica z 2. zasadnutia  

pracovnej skupiny pre hodnotenie operačného programu Výskum a inovácie 
   

 

Dátum: 

20. november 2017, 10.00 hod. 

Miesto konania zasadnutia: 

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

Adresáti: 

Rastislav Igliar, sekcia štrukturálnych fondov EÚ, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej 

„MŠVVaŠ SR“) predseda pracovnej skupiny pre hodnotenie operačného programu Výskum a inovácie 

Daniel Pitoňák, sekcia štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR 

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

inovácie 

Predsedajúci: 

Daniel Pitoňák, predseda pracovnej skupiny pre hodnotenie operačného programu Výskum a inovácie v 
zastúpení 

Účastníci zasadnutia: 

podľa prezenčnej listiny (viď príloha č. 1) 

Zapisovateľ: 

Katarína Horváthová, MŠVVaŠ SR 

Overovateľ zápisnice: 

Alexandra Velická, Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej „MH SR“) 
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Program zasadnutia: 
 
1. Privítanie a úvod 

 
2. Prezentácia záverečnej správy z „Ex-post hodnotenia národného projektu OP VaV: Národná infraštruktúra 

pre podporu transferu technológií (NITT)“ zahraničným hodnotiteľom – na vedomie 
 
3. Štatút PS pre hodnotenie OP VaI – na schválenie 
 
4. Rôzne a záver 
 

 
 

 
Priebeh zasadnutia: 

K bodu 1. Privítanie a úvod 

Na základe poverenia predsedu pracovnej skupiny pre hodnotenie operačného programu Výskum a inovácie (ďalej 
len „PS“) predsedal zasadnutiu p. Daniel Pitoňák. 
D. Pitoňák otvoril, zasadnutie a privítal všetkých členov, pozorovateľov a prizvané osoby. Zároveň ospravedlnil 
neúčasť predsedu PS p. Rastislava Igliara z dôvodu iných pracovných povinností. Zároveň informoval o poverení 
viesť 2. zasadnutie PS a o zmenách v zložení PS na strane zástupcov MŠVVaŠ SR: namiesto p. Hegedüša bola 
menovaná Ing. Andrea Polková a namiesto p. Boříka bol menovaný Mgr. Daniel Pitoňák. 
 
Overenie uznášaniaschopnosti:  
D. Pitoňák uviedol, že PS je uznášania schopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov s hlasovacím právom. 
Zasadnutia sa zúčastnili 6 členovia z celkového počtu 9 členov. 
 
Záver: PS bola uznášaniaschopná. 
 
Vyjadrenie sa k programu: 
D. Pitoňák dal možnosť vyjadriť sa k navrhovanému programu, ktorý bol členom a pozorovateľom PS zaslaný e-
mailom dňa 14.11.2017. K navrhovanému programu sa nikto nevyjadril. 
 
Záver: PS súhlasila s programom 2. zasadnutia. 
 
Schválenie overovateľa zápisnice: 
 
D. Pitoňák navrhol za  overovateľa zápisnice členku PS p. Alexandru Velickú z MH SR. 
 
Hlasovanie členov: 
Prítomných: 6 
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
 
Záver: PS schválila overovateľa zápisnice A. Velickú z MH SR. 
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K bodu 2. Prezentácia záverečnej správy z „Ex-post hodnotenia národného projektu OP VaV: Národná 

infraštruktúra pre podporu transferu technológií (NITT)“ zahraničným hodnotiteľom – na 

vedomie 

D. Pitoňák stručne informoval k tomuto bodu, že národný projekt NITT bol implementovaný v programovom období 
2017-2013 a ex post hodnotenie vyplývalo z Plánu hodnotení OP VaI najmä pre zabezpečenie čo možno 
najefektívnejšej implementácie nadväzujúceho národného projektu „Mobilizácia transferu poznatkov a technológií 
z výskumných inštitúcií do praxe“ (ďalej len „NITT II“) pripravovaného v rámci OP VaI. Prijímateľom ukončeného aj 
pripravovaného projektu je Centrum vedecko-technických informácií SR (ďalej len „CVTI SR“), ktorého zástupca p. 
Kubiš bol prizvaný na rokovanie PS. 
 
D. Pitoňák privítal zahraničného hodnotiteľa p. Alberta Bonettiho z Talianska a poprosil ho o prezentovanie výsledkov 
hodnotenia.  Zároveň informoval účastníkov, že je zabezpečené konzekutívne tlmočenie z anglického jazyka. 
 
P. Bonetti sa predstavil a odprezentoval záverečnú správu z „Ex-post hodnotenia národného projektu OP VaV: 
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií (NITT)“, ktorú obdržali členovia a pozorovatelia PS e-
mailom dňa 14.11.2017. Súčasťou správy je 8 odporúčaní, ktoré môžu byť využité pri príprave budúceho projektu.  
 
D. Pitoňák poďakoval p. Bonettimu a oslovil p. Kubiša, aby zhodnotil výsledky evaluácie z pohľadu CVTI SR.  
 
M. Kubiš, CVTI SR – poďakoval za prezentáciu a uviedol, že mal možnosť aj osobnej konzultácie s p. Bonettim a 
Skonštatoval, že pre CVTI SR je záverečná správa vyhovujúca a prínosná. Zámer pre nový národný projekt NITT II 
a jeho hlavné body, ktorý bol schválený pred 2 rokmi , sa na 95% stretli s tým, čo odprezentoval p. Bonetti. Zámery 
CVTI SR sú veľmi blízke odporúčaniam, ktoré p. Bonetti prezentoval v správe. Uviedol, že pokiaľ by bol väčší časový 
priestor, pri jednotlivých bodoch, ktoré uvádzal p. Bonetti by vedel informovať ako sa budú realizovať. Národný 
projekt NITT II plánuje CVTI SR realizovať podľa odporúčaní ex post hodnotenia, aj keď nie úplne na 100%, lebo je 
potrebné zohľadniť špecifické otázky akademického prostredia na Slovensku.  
Zámer CVTI SR je zameraný na podporu demand-driven services v súlade s modelom rozvoja ekosystému transferu 
technológií, ktorý bol spomenutý v prezentácií p. Bonettiho. Zámer projektu bude takisto reflektovať aktualizáciu 
stratégie RIS3, ktorá bola vykonaná tento rok. 
 
Členovia a pozorovatelia PS prezentovali nasledovné pripomienky k prezentácii: 
 
I. Chovan, Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií - poďakoval p. Bonettimu a položil otázky: 
1.) V analytickej časti bol uvedený súbor subjektov s ktorými p. Bonetti konzultoval a z ktorých získaval poznatky 
a nebolo tam možné vidieť subjekty podnikateľskej oblasti. V tejto súvislosti sa zaujímal či bola snaha o komunikáciu 
s priemyselnou sférou, aby prezentovala svoj pohľad na to ako to s transferom technológií u nás vyzerá?  
2.) V oblasti transferu technológií sa prejavuje dilema: na jednej strane je podporovaný otvorený systém vedy, kde 
všetky výsledky sú k dispozícií verejnosti a na druhej strane je požiadavka užívateľov z priemyselnej sféry na 
ochranu duševného vlastníctva, ktoré má byť jeho predkonkurenčnou prednosťou. Akým spôsobom možno vyvážiť 
tieto dva protismerné postoje?  
3.) K exaktným merateľným ukazovateľom – na čo je potrebné sa zamerať, aby v systéme, ktorý je založený na 
princípe „value for money“, bolo možné projekt kontrolovať cez takéto ukazovatele (napr. podané patenty, prihlášky). 
Do akej miery by to malo byť zohľadnené? 
 
A. Bonetti, zahraničný hodnotiteľ – odpovedal: 
- k 1.) otázke: počas 2 dní, ktoré strávil na Slovensku sa stretol najmä s predstaviteľmi akademického prostredia, 
nakoľko sa zúčastnil na konferencii Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2017, ktorá bola zameraná pre 
účastníkov z akademického prostredia. Mal preto možnosť hovoriť len s 1 človekom z podnikateľského prostredia. 
Vysvetlil, že výsledky uvedené v správe, týkajúce sa prostredia priemyslu (podnikania), vychádzali z jeho skúseností 
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z iných krajín, keďže vzhľadom na zameranie projektu NITT, časové obmedzenie hodnotenia, ako aj jazykovú 
bariéru  nebol na výraznejšie oslovovanie podnikateľských subjektov na Slovensku priestor. Má skúsenosti v oblasti 
priemyselných projektov a napriek tomu, že nevykonával v minulosti aktivity na Slovensku, predpokladá, že problémy 
na Slovensku medzi podnikateľskými subjektmi (priemyslom) a univerzitami vo vzťahu k podpore transferu 
technológií nie sú veľmi odlišné od iných krajín.  
- k 2.) otázke: otvorený prístup je na jednej strane dobrá a prospešná vec, avšak nedokáže pokryť výdavky na platy 
a ďalšie náklady, preto je potrebné byť pragmatický. 
- k 3.) otázke: definovanie merateľných ukazovateľov pre projekty v oblasti transferu technológií je náročný proces, 
najmä v oblasti definovania udržateľnosti. V prípade, ak o to slovenská strana prejaví záujem, je pripravený na tejto 
úlohe spolupracovať . 
 
I. Chovan, Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií – poďakoval za odpovede a zdôraznil, čo 
sa týka udržateľnosti, že všetky vysoké školy si zriadili kancelárie transferu technológií a do budúcna práve oni majú 
udržateľnosť prezentovať formou viaczdrojového financovania, bez ktorého to nie je možné. 
 
T. Čorejová, Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít SR – upozornila na problém, ktorý 
vysoké školy nevedia zmeniť a tým je otázka hospodárenia s majetkom verejných vysokých škôl. Napr. pri patente, 
ktorý sa nedostal do aktív, bol ohodnotený, ale aby mohol byť predaný, musí byť vyhlásený za nepotrebný. V tomto 
prípade je potrebná zmena legislatívy, ktorá by mala byť zahrnutá do pripravovaného  projektu. Ide o ohodnotenie 
patentu a následne jeho preddavok alebo licencovanie. Univerzity nepomôžu, pokiaľ nebudú mať uvoľnené ruky 
v niektorej časti. Taktiež doplnila, že oblasť IT nepodlieha patentovaniu ale autorskému právu. 
 
D. Pitoňák, MŠVVaŠ SR – poďakoval za pripomienku a uviedol, že ju MŠVVaŠ SR zohľadní pri príprave nového 
projektu. 
 
D. Pitoňák zdôraznil, že členovia / pozorovatelia dostanú priestor na sformulovanie prípadných dodatočných 
pripomienok a návrhov k Záverečnej správe a k prezentovaným odporúčaniam, ktoré by mali byť zohľadnené pri  
príprave nového národného projektu NITT II. 
 
D. Pitoňák poďakoval p. Bonettimu za prezentáciu a účasť na zasadnutí PS. 
 
 

K bodu 3. Štatút PS pre hodnotenie OP VaI – na schválenie 

 
D. Pitoňák v rámci tohto bodu informoval, že na 1. zasadnutí PS pre hodnotenie OP VaI schválila návrh na úpravu 

štatútu a rokovacieho poriadku. Zároveň PS schválila požiadavku združení zastupujúcich podnikateľov o rozšírenie 

členstva o zástupcov podnikateľského sektora. Aktualizovaný Plán hodnotení OP VaI, ktorý bol schválený na 

mimoriadnom 7. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP VaI dňa 26.07.2017, túto zmenu dovoľuje. Doplnil, že 

v štatúte PS boli zapracované aj úpravy v čl. 4, v súvislosti s personálnymi zmenami zástupcov sekcie štrukturálnych 

fondov EÚ MŠVVaŠ SR.  

Upravený štatút PS v súvislosti s rozšírením členstva a technickými úpravami na strane MŠVVaŠ SR, ako aj so 

zmenami, ktoré boli schválené na 1. zasadnutí PS dňa 11.07.2017, bol zaslaný všetkým členom a pozorovateľom na 

vyjadrenie dňa 14.11.2017. Vzhľadom na už predtým prerokované a schválené zmeny sa členovia PS mohli 

vyjadrovať len k  zmenám v súvislosti s rozšírením členstva PS. 

K upravenému štatútu zaslal vyjadrenie len zástupca Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, 

sekcie CKO, ktorý nemal pripomienky. Ostatní členovia / pozorovatelia sa nevyjadrili. Celkovo bolo vznesených 0 

pripomienok. 
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D. Pitoňák otvoril priestor na diskusiu k uvedeným zmenám. 

T. Čorejová, Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít SR – namietla, že týmto rozšírením nie 
sú zastúpené verejné výskumné inštitúcie. Navrhla preto rozšíriť počet členov PS aj o zástupcu týchto inštitúcií.  
 
D. Pitoňák informoval, že rozširovanie členstva reagovalo na návrh podnikateľských združení, prednesený na 1. 
zasadnutí PS. Konštatoval, že návrh p. Čorejovej nie je v rozpore s aktualizovaným Plánom hodnotení OP VaI. 
Nakoľko by bolo problematické určiť, ktorá z 2 verejných výskumných inštitúcií, ktoré sú v súčasnosti v pozícii 
pozorovateľov PS, by mala byť pretransformovaná za člena PS, predložil návrh rozšírenia členov PS o zástupcov 
obidvoch akademických inštitúcií (Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít SR, Slovenská akadémia 
vied). Tento nový návrh bol doplnený do pôvodného návrhu na rozšírene členstva PS.  
 
Schválenie návrhu na úpravy štatútu PS (rozšírenie o 6 členov): 

Hlasovanie členov: 
Prítomných: 6 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Záver: PS schválila návrh na úpravu štatútu - rozšírenie členov PS  o 4 zástupcov podnikateľského sektora 
(Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Klub 500, Republiková únia zamestnávateľov, Zväz 
priemyselných výskumných a vývojových organizácií) a o 2 zástupcov akademického sektora (Združenie 
výskumne a technicky orientovaných univerzít SR, Slovenská akadémia vied).  
Celkové zhrnutie na základe schváleného návrhu: PS tvorí 15 členov s hlasovacím právom, 2 pozorovatelia 
bez hlasovacieho práva a tajomník bez hlasovacieho práva. 
Všetky návrhy na úpravu štatútu o rozšírenie členstva spolu s návrhmi na úpravu štatútu a rokovacieho 
poriadku, ktoré boli schválené na 1. zasadnutí PS, budú zapracované formou písomného dodatku a 
predložené p. ministerke na podpis.  
 
 

K bodu 4. Rôzne a záver 

D. Pitoňák otvoril diskusiu k bodu rôzne, do ktorej sa nikto nezapojil. Na záver poďakoval všetkým za účasť. 

V Bratislave dňa 14.12.2017 

Zapísal: Katarína Horváthová, MŠVVaŠ SR 
 
 
Overovateľ: Alexandra Velická, MH SR 
 
 
Schválil:  Rastislav Igliar, MŠVVaŠ SR, 

predseda PS pre hodnotenie OP VaI  

 

Prílohy: Prezenčná listina 


