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Rokovací poriadok pracovnej skupiny 

pre hodnotenie operačného programu Výskum a inovácie v znení 

dodatku č. 1 
 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

(1) Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len 

"minister") v súlade s článkom 9 odsek 1 Štatútu pracovnej skupiny operačného 

programu Výskum a inovácie pre hodnotenie (ďalej len „štatút“) vydáva Rokovací 

poriadok pracovnej skupiny operačného programu Výskum a inovácie pre 

hodnotenie (ďalej len „rokovací poriadok“).  

 

(2) Rokovací poriadok v súlade so štatútom upravuje spôsob prípravy a realizáciu 

rokovaní a spôsob prijímania rozhodnutí pracovnej skupiny operačného programu 

Výskum a inovácie (ďalej len „pracovná skupina“). 

 

 

Článok 2 

Rokovania pracovnej skupiny 

 

(1) Rokovanie pracovnej skupiny zvoláva a vedie predseda pracovnej skupiny na 

základe štatútu čl. 6 ods. 2 písm. e), f) a  j). V prípade poverenia člena pracovnej 

skupiny s hlasovacím právom podľa čl. 6 ods. 3 štatútu plní tieto povinnosti 

poverený člen pracovnej skupiny. 

 

(2) Na rokovaní pracovnej skupiny sa zúčastňujú: 

 

a) členovia pracovnej skupiny s hlasovacím právom, 

b) tajomník bez hlasovacieho práva, 

c) pozorovatelia bez hlasovacieho práva, 

d) prizvané osoby podľa čl. 8 štatútu. 

 

(3)  V prípade, ak je predmetom rokovania PS projekt, prijímateľom/ realizátorom 

ktorého je organizácia, ktorej  zástupca je členom PS s hlasovacím právom, tento 

člen sa nezúčastňuje na rozhodovaní (hlasovaní). V prípade zástupcov Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva hospodárstva SR sa toto 

pravidlo vzťahuje na sekciu, na ktorej prebieha  implementácia projektu. 

 

(4) Rokovanie pracovnej skupiny je neverejné.  

 

(5) Pracovná skupina rokuje na základe programu rokovania, za ktorého zostavenie 

zodpovedá predseda pracovnej skupiny podľa čl. 6 ods. 2 písm. i) štatútu.  

 

(6) Overovateľmi zápisnice, ktorá sa vyhotovuje podľa čl. 5 tohto rokovacieho 

poriadku, sú všetci členovia/pozorovatelia pracovnej skupiny.  
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(7) Účasť na rokovaní je pre členov pracovnej skupiny povinná. Prítomnosť na 

rokovaní pracovnej skupiny sú členovia, pozorovatelia a prizvané osoby povinní 

potvrdiť svojim podpisom v prezenčnej listine, ktorú vyhotovuje sekretariát 

pracovnej skupiny. Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice z rokovania pracovnej 

skupiny. 

 

Článok 3 

Príprava a predkladanie materiálov 

 

(1) Prípravu rokovaní pracovnej skupiny administratívne, organizačne a technicky 

zabezpečujú sekretariát a tajomník pracovnej skupiny. 

 

(2) Pozvánky na rokovanie pracovnej skupiny pripravuje sekretariát pracovnej 

skupiny podľa čl. 7 ods. 2 písmeno a) štatútu a zasiela ich predseda pracovnej 

skupiny. Doručené musia byť pozvaným osobám výhradne elektronicky, a to 

najmenej 5 pracovných dní pred rokovaním pracovnej skupiny. V odôvodnených 

prípadoch môže predseda pracovnej skupiny rozhodnúť o skrátení tejto lehoty. 

Pozvánka obsahuje najmä dátum, čas a miesto rokovania a program rokovania. 

 

(3) Pracovná skupina prerokúva písomné materiály, ktoré predkladajú: 

a) predseda pracovnej skupiny, 

b) člen pracovnej skupiny s hlasovacím právom, 

c) pozorovateľ bez hlasovacieho práva, 

d) iná osoba, ak si to bude vyžadovať povaha prerokovávaného materiálu, a to 

po dohode s predsedom pracovnej skupiny. 

 

(4) Materiály na rokovanie pracovnej skupiny musia byť doručené predsedovi 

pracovnej skupiny v elektronickej forme najneskôr 6 pracovných dní pred 

rokovaním pracovnej skupiny. 

 

(5) Všetky materiály a podklady, o ktorých bude pracovná skupina rokovať, musia byť 

po ich schválení predsedom pracovnej skupiny doručené sekretariátom pracovnej 

skupiny v elektronickej forme všetkým členom a pozorovateľom pracovnej 

skupiny, ako aj ďalším osobám, ktoré sa majú rokovania zúčastniť, a to najneskôr 

v termíne do 5 pracovných dní pred stanoveným termínom rokovania pracovnej 

skupiny. V odôvodnených prípadoch môže predseda pracovnej skupiny rozhodnúť 

o skrátení tejto lehoty. 

 

(6) O návrhu predkladateľa na dodatočné zaradenie materiálu na rokovanie pracovnej 

skupiny rozhoduje predseda pracovnej skupiny. 

 

(7) Na účely zasielania pozvánok a materiálov oznámia členovia/pozorovatelia 

pracovnej skupiny a prizvané osoby sekretariátu pracovnej skupiny jednu e-

mailovú adresu, vrátane každej zmeny. 
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Článok 4 

Rozhodovanie pracovnej skupiny   

 

(1) Pracovná skupina je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej 

členov s hlasovacím právom.  

 

(2) V prípade, ak pracovná skupina nebude uznášaniaschopná, zvolá predseda 

pracovnej skupiny ďalšie rokovanie pracovnej skupiny tak, aby sa konalo 

bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od tohto rokovania. 

 

(3) Pracovná skupina prijíma rozhodnutia vo forme záverov a stanovísk podľa čl. 3 

ods. 2 štatútu.  

 

(4) Návrh rozhodnutia (uznesenie) pracovnej skupiny je prijatý, ak  za jeho prijatie 

hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov pracovnej skupiny s 

hlasovacím právom.  

 

(5) Každý člen pracovnej skupiny má jeden hlas. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje 

spôsob hlasovania predsedu pracovnej skupiny alebo ním povereného zástupcu 

podľa čl. 6 ods. 3 štatútu.  

 

(6) Ak boli k návrhu záverov pracovnej skupiny uplatnené pozmeňujúce návrhy, dá 

predseda o nich hlasovať v poradí, v akom boli podané. Ak prijatý pozmeňujúci 

návrh vylučuje ďalšie pozmeňujúce návrhy, o týchto sa už nehlasuje.  

 

(7) Prijaté rozhodnutie je záväzné pre všetkých členov pracovnej skupiny.  

 

 

Článok 5 

Zápisnica z rokovania pracovnej skupiny 

 

(1) Z rokovania pracovnej skupiny vyhotovuje tajomník pracovnej skupiny zápisnicu 

v dvoch rovnopisoch.  

 

(2) Zápisnica musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania pracovnej 

skupiny, najmä:  

 

a) prezenčnú listinu, ktorá je prílohou k zápisnici, 

b) miesto a čas konania rokovania,  

c) meno predsedajúceho a zapisovateľa, 

d) deklaráciu o uznášaniaschopnosti pracovnej skupiny, 

e) prerokovávané body programu a ich zhrnutie,  

f) výsledky jednotlivých hlasovaní členov pracovnej skupiny, 

g) presné znenie rozhodnutí pracovnej skupiny a prijatých záverov 

k prerokovávaným bodom programu.  
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(3) Návrh zápisnice z rokovania pracovnej skupiny musí byť zaslaný všetkým členom 

a pozorovateľom na vyjadrenie najneskôr do 7 pracovných dní od uskutočnenia 

rokovania pracovnej skupiny. Členovia/pozorovatelia sa k návrhu zápisnice 

vyjadria do 5 pracovných dní od jeho doručenia elektronickou poštou. Každý 

člen/pozorovateľ pracovnej skupiny môže požiadať, aby sa jeho odlišné stanovisko 

alebo výhrady k prerokovávanému materiálu, k prijatému programu rokovania 

alebo k prijatým záverom/stanoviskám, uviedlo v písomnom vyhotovení zápisnice 

z rokovania. Neuplatnenie pripomienok k návrhu zápisnice sa považuje za 

prejavenie súhlasu s jej znením. Pripomienky k návrhu zápisnice sa uvedú ako 

príloha k zápisnici.   

 

(4) Zápisnicu z rokovania pracovnej skupiny schvaľuje predseda pracovnej skupiny. 

 

(5) Zápisnicu do 5 pracovných dní od jej schválenia zašle tajomník pracovnej skupiny 

všetkým členom a pozorovateľom elektronickou poštou. 

 

(6) Zápisnice z rokovaní pracovnej skupiny musia byť archivované v zmysle 

príslušných vnútorných a všeobecne záväzných právnych predpisov, pričom jeden 

rovnopis je uložený na MŠVVaŠ SR a jeden rovnopis na MH SR. 

 

 

Článok 6 

Rozhodovanie písomnou procedúrou per rollam 

 

(1) V naliehavých prípadoch alebo prípadoch, ktoré si nevyžadujú mimoriadne 

rokovanie pracovnej skupiny, môže predseda pracovnej skupiny požiadať členov, 

aby sa rozhodlo mimo rokovania pracovnej skupiny – rozhodovaním písomnou 

procedúrou per rollam.  

(2) Pri rozhodovaní písomnou procedúrou per rollam predseda pracovnej skupiny 

prostredníctvom sekretariátu pracovnej skupiny zabezpečí doručenie návrhu 

rozhodnutia (uznesenia) spolu s vysvetľujúcou správou a prípadne ďalšími 

podkladovými materiálmi (ďalej len „dokumentácia“) všetkým 

členom/pozorovateľom  pracovnej skupiny. Dokumentácia sa doručuje v 

elektronickej podobe. 

 

(3) Členovia pracovnej skupiny sa k návrhu uznesenia zaslaného per rollam vyjadria 

písomne elektronickou formou do 5 pracovných dní odo dňa odoslania 

dokumentácie. V odôvodnených prípadoch môže byť táto lehota skrátená, prípadne 

predĺžená rozhodnutím predsedu. Ak člen s návrhom nesúhlasí, uvedie stručné 

zdôvodnenie svojho stanoviska. Člen pracovnej skupiny predkladá svoje 

stanovisko v zmysle pokynov predsedu tajomníkovi do termínu uvedeného vo 

výzve, a to formou „Odpovedať“ na e-mail, resp. v iných jazykových 

ekvivalentoch, nie novým e-mailovým formulárom. 

 

(4) Rozhodnutím pri rozhodovaní písomnou procedúrou per rollam je prijatie 

uznesenia, ktorým sa schváli predložený materiál, Materiál je považovaný za 

schválený, ak sa dosiahne nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov 

s hlasovacím právom. Za súhlasné stanovisko sa považuje stanovisko tých členov, 

ktorí prejavili svoj súhlas s návrhom materiálu výslovne alebo konkludentne. 
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V prípade, ak sa nadpolovičná väčšina hlasov nedosiahne, predložený materiál 

nebude schválený. 

 

(5) Pri rozhodovaní písomnou procedúrou per rollam vyhotoví sekretariát pracovnej 

skupiny zápisnicu, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je uznesenie a zároveň sa k nej 

prikladá e-mailová komunikácia so stanoviskami členov pracovnej skupiny. Po 

ukončení procesu  rozhodovania písomnou procedúrou per rollam (nadobudnutím 

účinnosti uznesenia) predseda pracovnej skupiny prostredníctvom sekretariátu 

pracovnej skupiny do 5 pracovných dní elektronicky informuje členov 

a pozorovateľov pracovnej skupiny o jeho výsledku, spolu so zaslaním zápisnice. 
 
 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Rokovací poriadok pracovnej skupiny nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho 

podpisu ministrom.  

 

(2) Zmeny a doplnenia rokovacieho poriadku musia byť vykonané formou písomného 

dodatku, a to na základe rozhodnutia predsedu pracovnej skupiny po zapracovaní 

pripomienok členov/pozorovateľov pracovnej skupiny. Ak niektoré pripomienky 

členov/pozorovateľov pracovnej skupiny neboli zapracované, príp. prejavili 

nesúhlasné stanovisko s predloženým návrhom, písomnou formou, ich nesúhlasné 

stanovisko sa zaznamená v zápisnici z rokovania pracovnej skupiny.  

 

(3) Zmeny a doplnenia rokovacieho poriadku nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 

podpisu dodatku ministrom. 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 20. decembra 2017  

 

 

 ................................................................. 

                                                                                JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. 

 ministerka 

 
 

 


