Zápisnica z 9. zasadnutia
Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie

Dátum:
25. januára 2018, 14:00 -18:00 h.
Miesto konania zasadnutia:
Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, Ilkovičova 8, 841 04 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, J. Bosáková, S. Draková, K. Horváthová, A.I. Hučok, L. Koubeková, D. Petrasová
Overovateľ zápisnice:
Igor Chovan, Republiková únia zamestnávateľov (ďalej aj „RÚZ“)

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. Zmena štatútu MV OP VaI – na schválenie
3. Hodnotiace a výberové kritériá pre projekty výskumu a vývoja OP VaI – MŠVVaŠ SR, verzia 4.0 – na
vedomie
4. Informácia o aktuálnom stave implementácie OP VaI – na vedomie
5. Informácia o stave schválených zámerov národných projektov MV pre OP VaI žiadateľov MZ SR,
NPPC, MV SR, NBÚ a MŽP SR – na vedomie
6. Krátke prezentácie zámerov národných projektov členom MV pre OP VaI – na vedomie
-

Ekonomicky efektívne a environmentálne akceptovateľné pôdohospodárstvo – prezentácia NPPC
Založenie a sprevádzkovanie infraštruktúry biobánk v súlade s medzinárodnými štandardmi
s priamou nadväznosťou na výskum a vývoj v tejto oblasti – prezentácia MZ SR
Národný projekt na podporu excelentného biomedicínskeho výskumu a vývoja a zavádzanie nových
klinicky relevantných postupov a produktov – prezentácia MZ SR
Otvorené vedecko-výskumné centrum Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Lešť – prezentácia
MV SR
Dlhodobý strategický výskum v oblasti šifrovej ochrany a IT bezpečnosti – prezentácia NBÚ SR

7. Informácia o realizovaných opatreniach VA vo vzťahu k výsledkom kontrol a vo vzťahu k varovnému
listu EK – na vedomie
8. Informácia o realizovaných aktivitách VA vo vzťahu k vyhlasovaniu nových výziev – na vedomie
9. Informácia o priebehu a výsledkoch ex post evaluácie projektu Národná infraštruktúra pre podporu
transferu technológií na Slovensku - NITT SK – na vedomie
10. Rôzne
11. Zhrnutie zasadnutia a závery
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Priebeh zasadania:
K bodu 1.

Úvod

Zasadnutie MV OP VaI otvoril generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ MŠVVaŠ SR p. R. Igliar, ktorý
ospravedlnil neúčasť predsedníčky Monitorovacieho výboru pre OP Výskum a inovácie, ministerky školstva, vedy,
výskumu a športu SR p. M. Lubyovej a oboznámil prítomných, že bol poverený vedením rokovania.
R. Igliar, SŠF EÚ MŠVVaŠ SR (ďalej len „predsedajúci MV OP VaI“) – v úvode privítal účastníkov 9. zasadnutia
MV OP VaI.
Predsedajúci MV OP VaI uviedol, že na 9. zasadnutí MV bolo na začiatku prítomných 44 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 39 členov.
Za bolo: 39
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 9. zasadnutia MV OP VaI, ktorého
návrh zaslal sekretariát MV členom MV OP VaI dňa 04. 01. 2018 a modifikovaný dňa 24. 01. 2018.
Predsedajúci MV OP VaI dal hlasovať o schválení návrhu programu 9. zasadnutia.
Hlasovania o schválení programu MV OP VaI sa zúčastnilo 40 členov.
Za bolo: 40
Proti bolo: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie: MV OP VaI schválil program 9. zasadnutia MV OP VaI.

K bodu 2.

Zmena štatútu MV OP VaI – na schválenie

Predsedajúci MV OP VaI informoval o návrhu Dodatku č. 4 k Štatútu MV OP VaI, o vyhodnotení a zapracovaní
pripomienok členov MV OP VaI.
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V rámci dodatku boli navrhnuté zmeny, ktoré vyplynuli z aktualizácie Systému riadenia európskych štrukturálnych a
investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 5 a 6, z technickej úpravy a žiadosti Úradu vlády
SR o zastúpenie v MV OP VaI.
V rámci pripomienkového konania bolo k materiálu vznesených 26 pripomienok, z toho 10 zásadných a 16
obyčajných. Zo zásadných pripomienok bolo 6 čiastočne akceptovaných a 4 pripomienky neboli neakceptované. V
rámci obyčajných pripomienok bolo akceptovaných 10 pripomienok, 3 boli čiastočne akceptované a 3 pripomienky
boli neakceptované.
Predsedajúci MV OP VaI otvoril diskusiu.
M. Hakel, Bratislavský samosprávny kraj – uviedol, že v rámci pripomienkového konania, úrad BSK požadoval
okrem iného doplniť, že MV OP VaI skúma a schvaľuje návrhy výziev pre dopytovo orientované projekty, prípadne aj
výzvy pre národné projekty, v súvislosti so vzniknutými problémami s výzvami medializovanými v roku 2017. Riadiaci
orgán neakceptoval pripomienku s vysvetlením dôvodu možného konfliktu záujmov a z dôvodu, že proces
schvaľovania výziev je dlhodobejší a prechádza schvaľovaním v rámci Rady Technologickej agentúry / Rady
Výskumnej agentúry, Stálej komisie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie pre implementáciu RIS3 a
Centrálneho koordinačného orgánu, ktorých členmi sú súčasne aj niektorí členovia MV pre OP VaI. Dopytoval sa, ak
bol takýto mechanizmus nastavený, prečo vznikli problémy s už medializovanými výzvami. Taktiež sa v rámci
Akčného plánu dopytoval na zastúpenie členov monitorovacieho výboru v internom výbore a či im bude umožnené
rozšíriť právomoci týkajúce sa výziev. Zaujímal sa, ako budú ostatní členovia monitorovacieho výboru informovaní
o práci Interného výboru.
Predsedajúci MV OP VaI – mechanizmus schvaľovania výziev v subjektoch Rady Technologickej agentúry / Rady
Výskumnej agentúry, Stálej komisie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie pre implementáciu RIS3 a
Centrálneho koordinačného orgánu bol nastavený až po medializácii výziev. Pracovná skupina (interný výbor), ktorá
posudzuje proces samotný, je v kompetencii riadiaceho orgánu OP VaI bez účasti širšej verejnosti. Členovia
monitorovacieho výboru budú dostávať správu o činnosti. Zopakoval, že monitorovací výbor výzvy neschvaľuje.
M. Hakel, Bratislavský samosprávny kraj – zopakoval otázku, či členmi interného výboru (pracovnej skupiny) sú aj
niektorí členovia monitorovacieho výboru pre OP VaI.
Predsedajúci MV OP VaI – odpovedal, že interný výbor (pracovná skupina riadená generálnym riaditeľom sekcie
štrukturálnych fondov EÚ) je bez zástupcov členov monitorovacieho výboru.
M. Hakel, Bratislavský samosprávny kraj – skonštatoval, že subjekty, ktoré riadia eurofondy budú o výzvach
rozhodovať. Navrhol zapojiť do procesu výziev zástupcov vedecko-výskumných inštitúcií pre spolurozhodovanie
a eliminovanie chýb.
Predsedajúci MV OP VaI – pre upresnenie dodal, že Rada Technologickej agentúry / Rada Výskumnej agentúry má
zastúpenie podnikateľského aj neziskového sektora, vrátane niektorých členov monitorovacieho výboru.
D. Lešinský, Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy – vyjadril sa k úprave článku 2 ods. 1 v znení: „vyradenie
zámeru národného projektu zo zoznamu národných projektov v prípade, ak ku schválenému zámeru národného
projektu nebol do 12 mesiacov od schválenia výboru predložený na centrálny koordinačný orgán návrh vyzvania (ak
je to relevantné), alebo ak nie je jednoznačne preukázateľný progres v príprave na implementáciu takéhoto
národného projektu, a zároveň nebol revidovaný zámer národného projektu opätovne predložený na schválenie MV.“
Vzhľadom na pokročilý čas implementácie navrhol skrátenie 12 mesačnej lehoty na 6 mesačnú a doplniť do znenia:
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„pre už schválené projekty je termín do 30. 06. 2018 a posledný zámer národného projektu je možné predložiť do
31. 12. 2018“ a vypustenie druhej časti vety. V súvislosti s čl. 5 ods. 9, 14 požiadal o vymedzenie, resp. upresnenie
definície mlčanlivosti, keďže aktuálne znenie potiera princíp participácie a nedovoľuje informovať platformy, ktoré
členovia/pozorovatelia monitorovacieho výboru zastupujú, o situácii v OP VaI. V zmysle čl. 6, ods. 2, resp. čl. 9
ods. 4 požiadal sekretariát výboru o včasné poskytnutie podkladov, t. j. 10 dní pred rokovaním monitorovacieho
výboru. V súvislosti s výročnou správou operačného programu navrhol do štatútu v čl. 6 ods. 2 doplniť informácie,
kto ju zhotovuje a povinnosť zverejnenia na webovom sídle riadiaceho orgánu do 10 dní od jej schválenia.
Predsedajúci MV OP VaI – odpovedal, že čl. 2 ods. 1 bol upravený na základe Systému riadenia EŠIF, čo
neznamená, že sa táto zmena vzťahuje na už schválené zámery národných projektov pred účinnosťou tohto
dodatku.
A. von Busch, Európska komisia – reagoval, že práve nečinnosť v prípade schválených zámerov národných
projektov je jedným z dôvodov dekomitmentu OP VaI. Avšak nejde len o dekomitment. Predstavuje tiež veľkú záťaž
do budúcnosti. Ak sa OP VaI zaťaží veľkým počtom národných projektov, rezervuje sa na ne veľký objem finančných
prostriedkov. Nedostatočné čerpanie bude mať negatívne dôsledky v budúcnosti aj pri procese negociácie, kde sa
bude zohľadňovať čerpanie v SR. Môže sa stať, že SR bude v EK vnímaná ako jedna z krajín s najhorším čerpaním
a z toho vyplývajúcim efektom na výšku alokácie pre SR na ďalšie programové obdobie. Národné projekty bez
čerpania podľa neho predstavujú negatívum pre štrukturálnu politiku na Slovensku. Z uvedeného dôvodu ocenil
úpravu článku 2 ods. 1, avšak taktiež sa priklonil k skráteniu 12 mesačnej lehoty na 6 mesačnú, a to pri novo
prijímaných projektoch. Dotknuté národné projekty, ktorých zámery boli schválené pred dvomi rokmi bez vykázania
čerpania a činnosti, navrhuje zrušiť okamžite.
Predsedajúci MV OP VaI – vyslovil súhlas so 6 mesačnou lehotou, ak je to akceptovateľné.
D. Žiláková, Centrálny koordinačný orgán – vyjadrila súhlas s návrhom zástupcu Centra pre trvalo udržateľné
alternatívy so znížením lehoty z 12 mesiacov na 6. Uvedených 12 mesiacov v Systéme riadenia EŠIF znamená
minimálny štandard, t. j. riadiaci orgán môže byť prísnejší.
D. Lešinský, Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy – pripomenul ešte návrh na fixnú uzávierku pre už
schválené zámery národných projektov a posledný dátum na možné predloženie zámerov.
Predsedajúci MV OP VaI – tému fixnej uzávierky navrhol riešiť v bode 6 pri prezentáciách zámerov národných
projektov. Prečítal nové upravené znenie článku 2 ods. 1 štatútu: „vyradenie zámeru národného projektu zo zoznamu
národných projektov v prípade, ak ku schválenému zámeru národného projektu nebol do 6 mesiacov od schválenia
výboru predložený na centrálny koordinačný orgán návrh vyzvania (ak je to relevantné).“ V súvislosti s požiadavkou
zadefinovať definíciu mlčanlivosti uviedol, že pri informáciách, ktoré budú obsahovať označenie dôverné, sa
vyžaduje dodržiavanie mlčanlivosti. Ďalej uviedol, že sekretariát sa bude snažiť zasielať podklady v čo najkratšom
čase.
J. Vocásková, Európska komisia – upresnila proces schvaľovania výročnej správy o vykonávaní OP VaI
(schvaľovanie monitorovacím výborom a EK).
M. Húska, Ministerstvo hospodárstva SR (SO) – zverejnenie výročnej správy vyplýva zo všeobecného nariadenia
č.1303/2013 a zo Systému riadenia EŠIF, t. j. nie je to potrebné uvádzať do štatútu.
D. Lešinský, Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy – doplnil, že Systém riadenia EŠIF neobsahuje informáciu
o povinnosti zverejňovať výročnú správu, uvádza len dátum schválenia.
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D. Žiláková, Centrálny koordinačný orgán – reagovala, že v prípade, ak v Systéme riadenia EŠIF chýba
informácia o povinnosti zverejňovania výročnej správy, bude doplnená.
Predsedajúci MV OP VaI dal hlasovať členom MV OP VaI o dodatku č. 4 Štatútu MV OP VaI so zmenou v lehote, do
ktorej má byť návrh vyzvania na NP predložený na CKO bez ustanovenia, ktoré upravuje preukázateľný progres v
príprave a implementácii NP.
Hlasovania o schválení zmeny štatútu MV OP VaI v zmysle Dodatku č. 4 sa zúčastnilo 43 členov.
Za bolo: 39
Proti bolo: 0
Zdržalo sa: 4
Predsedajúci MV OP VaI skonštatoval, že MV OP VaI schválil zmenu štatútu MV OP VaI v zmysle Dodatku č. 4, so
zmenou v lehote, do ktorej má byť návrh vyzvania na NP predložený na CKO bez ustanovenia, ktoré upravuje
preukázateľný progres v príprave a implementácii NP.
Uznesenie: MV OP VaI schválil zmenu štatútu MV OP VaI v zmysle Dodatku č. 4, so zmenou v lehote, do ktorej má
byť návrh vyzvania na NP predložený na CKO bez ustanovenia, ktoré upravuje preukázateľný progres v príprave a
implementácii NP.
K bodu 3.
Hodnotiace a výberové kritériá pre projekty výskumu a vývoja OP VaI – MŠVVaŠ SR, verzia
4.0 – na vedomie
Predsedajúci MV OP VaI – uviedol ďalší bod programu. Poďakoval členom MV za ich pripomienky a konštruktívne
návrhy k dokumentu, ktoré budú dôkladne zvážené, konzultované so zástupcami EK, a následne budú upravené
kritériá v stanovenej lehote 10 pracovných dní pred konaním nasledujúceho MV zaslané členom MV. Pripomienky
predložené členmi sa týkali najmä hodnotiaceho procesu, doplnkových dokumentov, prístupu a spôsobu tvorby
kritérií. Dodal, že počas nasledujúcich 2 týždňov budú prebiehať diskusie (do 02. 02. 2018) na danú tému a
konzultácie so zainteresovanými partnermi tak, aby dokument mohol byť predložený členom MV na schválenie na
ďalšom zasadnutí. V krátkosti oboznámil zúčastnených s kľúčovými zmenami, ktorých cieľom bolo zmeniť kritériá z
pohľadu kvality nastavenia komplexnosti a zníženia miery subjektivity, eliminácia konfliktu záujmov a zabránenie
možného zopakovania sa situácie z predchádzajúceho hodnotiaceho procesu. Dodal, že na dokument nadväzuje už
pripravovaná Príručka pre odborných hodnotiteľov, ktorá je kľúčová pre reálnu implementáciu pripravovaných kritérií,
a tiež databáza odborných hodnotiteľov, ktorá bude rozdelená podľa jednotlivých domén inteligentnej špecializácie.
Podotkol, že podmienky pre odborných hodnotiteľov budú sprísnené. Vyzval členov k zasielaniu doplňujúcich
návrhov a otvoril diskusiu k predmetnému bodu.
D. Lešinský, Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy – sa vyjadril k eliminácii subjektivity v rámci hodnotiaceho
procesu. Pri hodnotiacich kritériách pre NP sa 8x hodnotil súlad projektu s intervenčnou logikou OP VaI, synergia,
vhodnosť, udržateľnosť, efektívnosť, reálnosť, účelnosť. Vyjadril obavu, že bez zatiaľ neexistujúceho manuálu k
vymenovaným pojmom, ktorý vymedzí hranice naplnenosti súladu, budú kritéria znovu len subjektívne a podstata
problému sa v konečnom dôsledku nevyrieši.
Predsedajúci MV OP VaI – reagoval, že pri projektoch týkajúcich sa výskumu nie je možné 100 % vylúčiť mieru
subjektivity a vyjadril sa, že bude rád, ak sa p. Lešinský bude podieľať na tvorbe Príručky pre odborných
hodnotiteľov, kde budú zadefinované všetky pojmy a bude zahŕňať presný návod pre hodnotenie.
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R. Redhammer, Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít SR – vyjadril poľutovanie, že kritéria
nebudú schvaľované na 9. zasadnutí, čo znamená nevyhlásenie žiadnej výzvy. Vzhľadom k zdĺhavosti procesov
apeluje na ukončenie prerábania jednotlivých dokumentov a čo najskoršie predloženie na schválenie. Pre
transparentný výber projektov považuje za dôležitý skôr kvalitný výber odborných hodnotiteľov a spôsob hodnotenia,
ako veľmi presnú formuláciu hodnotiacich kritérií. Znova sa opýtal na možnosť schváliť predložené kritériá počas
aktuálneho zasadnutia.
E. Majková, Národný delegát SR pre Európsku výskumnú radu – podporila a doplnila stanovisko rektora STU v
zmysle vyzdvihnutia potreby odbornosti hodnotiteľov v rámci hodnotiaceho procesu. Podľa jej názoru je súčasné
zadefinovanie kritérií postačujúce a apeluje na posun procesov dopredu.
I. Chovan, Republiková únia zamestnávateľov – vyjadril sa pre urýchlenie procesu schvaľovanie hodnotiacich
kritérií, max. do termínu stanoveného p. Igliarom – 2. február – nech sú kritériá všetkými zúčastnenými stranami
prekonzultované, aby sa táto téma mohla uzavrieť.
T. Bucha, Slovenská akadémia poľnohospodárskych vied – vyjadril podporu takto nastaveným kritériám, ktoré je
pripravený podporiť a schváliť aj počas aktuálneho zasadnutia.
J. Jezny, Zväz priemyselných, výskumných a vývojových organizácií – pripojil sa k názoru, že do 02. 02. 2018
je potrebné kritériá prerokovať, aby sa čo najskôr mohli vyhlásiť výzvy.
J. Vocásková, Európska komisia – podporuje názor, že kritériá je potrebné schváliť čo najskôr, tiež však uviedla,
že je potrebné ich prepracovať, nakoľko niektoré návrhy EK na zmeny považuje za kľúčové. EK je schopná poslať
dodatočné komentáre čo najskôr (aj pred 02. 02. 2018).
Predsedajúci MV OP VaI – potvrdil termín 02. 02. 2018 pre ukončenie pripomienkovania a diskutovania otázky
hodnotiacich a výberových kritérií, takisto stanovil nasledujúce zasadnutie MV OP VaI za termín, kedy sa budú
kritériá schvaľovať a na otázku p. Lešinského, ktorého zaujímalo, či by kritériá bolo možné schváliť procesom per
rollam, odpovedal negatívne.
D. Žiláková, Centrálny koordinačný orgán – potvrdila, že hodnotiace kritériá nie je možné schváliť per rollam a
vyzvala pripomienkujúce subjekty o konštruktívne pripomienkovanie, pretože stanovený termín 02. 02. 2018 je
hraničný.
Predsedajúci MV OP VaI – zhrnul, že MV OP VaI nebude schvaľovať hodnotiace a výberové kritériá pre projekty
výskumu a vývoja OP VaI – MŠVVaŠ SR na 9. zasadnutí. Zopakoval termín ukončenia diskusie (02. 02. 2018).
Uviedol, že finálna podoba kritérií bude odkonzultovaná s EK. Navrhol predloženie dokumentu na schvaľovanie MV
OP VaI čo najskôr (február) a so súhlasom členov MV v skrátenom termíne (bez dodržania 10 dňovej lehoty na
zaslanie dokumentov pred zasadnutím MV a na pripomienkovanie členov).
L. Šimko, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – poznamenal, že v zmysle intervenčnej
logiky a Systému riadenia EŚIF vyžaduje okrem hodnotiacich a výberových kritérií aj Príručku pre hodnotiteľov,
pripravené výzvy a pod. Požadoval ďalšie zasadnutie výboru až po komplexnej pripravenosti.
Predsedajúci MV OP VaI – upresnil, že súčasťou hodnotiacich a výberových kritérií pre projekty výskumu a vývoja
bude výber príslušných častí príručky pre odborných hodnotiteľov, týkajúci sa postupu hodnotenia projektov.
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Predsedajúci MV OP VaI skonštatoval, že MV OP VaI vzal na vedomie informáciu o Hodnotiacich a výberových
kritériách pre projekty výskumu a vývoja OP VaI – MŠVVaŠ SR, verzia 4.0.
Uznesenie: MV OP VaI vzal na vedomie informáciu o Hodnotiacich a výberových kritériách pre projekty výskumu a
vývoja OP VaI – MŠVVaŠ SR, verzia 4.0.
K bodu 4.

Informácia o aktuálnom stave implementácie OP VaI – na vedomie

Predsedajúci MV OP VaI – otvoril ďalší bod programu a umožnil členom MV vyjadriť sa, či považujú informácie
obsiahnuté v mesačnej správe o vykonávaní OP, ktorá je predkladaná vždy 15. v danom mesiaci, za dostatočné a
zrozumiteľné.
D. Ács, Únia klastrov Slovenska – sa vyjadril, že čerpanie prostriedkov EÚ nie je len o príprave výziev a samotnom
hodnotiacom procese, ale aj o implementácii a následne spomenul vzniknutý problém týkajúci sa MH SR v spojitosti
s procesom VO. V súčasnosti prebieha debata medzi RO a ÚVO ohľadom uznávania súťaží prostredníctvom
elektronického trhoviska už predložených projektov. Podstatou je, že prostredníctvom trhoviska podniky (žiadatelia)
obstarávajú bežne dostupné sériovo vyrábané tovary bez väčších úprav, avšak tento systém sa začína
spochybňovať, čo by mohlo pri už schválených projektoch priniesť značné problémy (zrušenie projektov a narušenie
čerpania), z čoho má obavy, preto apeluje na čo najrýchlejšie zákonné riešenie tohto problému. Pripravil list pre RO,
ktorý obsahuje právne stanovisko k možnému akceptovaniu elektronického trhoviska, pretože podľa jeho názoru nie
je legitímne meniť postupy potom, čo subjekty už podpísali zmluvy o NFP. Vytvára sa tak prostredie, ktoré
potenciálnych žiadateľov odrádza od zapájania sa do projektov.
M. Húska, Ministerstvo hospodárstva SR (SO) – uviedol, že čo sa týka problémov s ÚVO a problémov riešenia
zákaziek cez elektronické trhovisko, momentálne prebiehajú rokovania s ÚVO. Vyjadril názor, že tento problém sa
netýka plošného rušenia zákaziek elektronického trhoviska. Spresnil, že ÚVO má problém s tým, že elektronické
trhovisko hovorí o bežne dostupných tovaroch a na MH SR sa schvaľujú projekty na inovatívne technológie, čo nie je
bežne dostupný tovar, s čím súhlasí aj MH SR. Väčšinou ide o technológiu, ktorá je presne zadefinovaná určitými
parametrami a vo viacerých prípadoch VO boli cez elektronické trhovisko ponúkané tri ponuky, ale z toho len jedna
firma dodávala technológie súvisiace s danou požiadavkou. Tým pádom nemohla prebehnúť súťaž. ÚVO tieto výzvy
nebude rušiť. Problém je, že sa cez elektronické trhovisko obchádza súťaž. Ide najmä o obstarávania technológií,
ktoré nie sú bežne dostupné. Ubezpečil, že zo strany RO aj SO je snaha odbúrať byrokraciu, nakoľko je veľká, ale na
druhej strane negatívna „kreativita“ zo strany prijímateľov je tiež obrovská. Skonštatoval, že problém je na oboch
stranách. Z pozície MV OP VaI p. Húska požiadal prítomných, ktorí zastupujú zamestnávateľské zväzy alebo
podniky, aby apelovali na predkladateľov projektov, aby dodržiavali systém VO, lebo čím viac sa ho budú snažiť
obísť, tým viac spôsobujú problémy.
D. Ács, Únia klastrov Slovenska – ocenil vyjadrenie p. Húsku a súhlasil, aby sa zvolil individuálny prístup, ale
zároveň vyjadril obavu z plošných rozhodnutí.
M. Húska, Ministerstvo hospodárstva SR (SO) – súhlasil s obavou p. Ácsa, ale ubezpečil všetkých prítomných, že
24. 01. 2018 prebehlo rokovanie na ÚVO, kde ÚVO predostrelo svoju námietku len ohľadom „bežne dostupných
tovarov“. P. Húska reprodukoval názor ÚVO, že je veľmi dôležité, ako je zákazka opísaná. Verejný obstarávateľ
často opíše zákazku nedostatočne, čím sa stáva ťažko posúditeľná vzhľadom na dostupnosť, s čím súvisí
predlžovanie kontrol takýchto zákaziek a musí sa to riešiť znaleckým posudkom. Následkom toho je stagnácia
kontroly VO a implementácie.
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M. Zubriczká, MF SR (CO) – uvítala iniciatívu RO zasielať správu o vykonávaní OP VaI na mesačnej báze,
a požiadala RO o vzájomné odkomunikovanie údajov pred záverečnou verziou dokumentu.
Predsedajúci MV OP VaI – reagoval, že februárová verzia dokumentu bude aktualizovaná a verifikovaná s číslami
odkomunikovanými s CO.
I. Chovan, Republiková únia zamestnávateľov – súhlasil, že spomínaná správa je materiálom s veľkou
výpovednou hodnotou, navrhuje zahrnúť do správy aj možné riziká spojené s implementáciu OP VaI. Požiadal p.
Húsku o informáciu, kde je možné nájsť konkrétne podporené projekty z časti finančné nástroje SZRB.
Predsedajúci MV OP VaI – uvítal návrh p. Chovana a sľúbil, že riziká budú zapracované do mesačnej správy.
M. Húska, Ministerstvo hospodárstva SR (SO) – vyjadril sa k požiadavke p. Chovana - čo sa týka finančných
nástrojov a podporených projektov, bolo momentálne ukončené výberové konanie na sprostredkovateľov a do
polovice roka 2018 by mal byť program cez vybraného sprostredkovateľa spustený, o čom bude p. Chovana
informovať.
T. Bucha, Slovenská akadémia poľnohospodárskych vied – smeroval otázku na EK, či existuje dôvod, aby
teamingové výzvy neboli čo najskôr vyhlásené.
Predsedajúci MV OP VaI – odpovedal, že konečné nastavenie a vyhlásenie výziev je v rukách RO, a nie EK.
Momentálne prebieha proces kontroly a následného odvodzovania výziev. Harmonogram spustenia jednotlivých
výziev bude zverejnený.
T. Bucha, Slovenská akadémia poľnohospodárskych vied – sa vyjadril za žiadateľov o NFP / predkladateľov
projektov, že celý proces je z ich pohľadu ovplyvnený EK (odoslaný list) a žiada EK o vyjadrenie.
Predsedajúci MV OP VaI – dodal, že pokiaľ nebudú povinnosti vyplývajúce z listu EK vysporiadané na národnej
úrovni, EK do procesu vstupovať nebude.
J. Vocásková, Európska komisia – potvrdila tvrdenie p. Igliara, EK bude čakať na informácie od RO a tiež OA.
D. Lešinský, Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy – požiadal o zverejnenie informácie o schválených
projektoch na webovom sídle OPVaI.
Predsedajúci MV OP VaI – poznamenal, že všetky informácie o schválených projektoch sú dostupné na webovom
sídle OP VaI, vo verejnej časti ITMS2014+ sú tiež zverejnené zmluvy k jednotlivým projektom.
A. von Busch, Európska komisia – predniesol všeobecný príspevok k pokroku v implementácii a tomu, čo má byť
v rámci OP VaI dosiahnuté. Reakciou na „varovný“ list by mala byť úzka spolupráca všetkých zainteresovaných
orgánov. Riešením by mohlo byť zrušenie výziev, čo by bolo pre EK najjednoduchším riešením (nebudú už totiž
predmetom nezrovnalostí). Ďalšia možnosť je individuálne posúdenie, čo však vyžaduje dodatočné skúmanie. Ocenil
diskusiu k hodnotiacim a výberovým kritériám, ktoré napomôžu celému procesu. Avšak, implementácia v rámci OP
VaI výrazne zaostáva, preto je potrebné pokračovať s vyhlasovaním nových výziev rýchlejšie v rámci nového
systému. Je potrebné nájsť riešenia, ako predísť dekommitmentu v budúcnosti. Jednou z možností sú revízie OP
(nie veľa), prípadne schválenie veľkého projektu a samozrejme vyhlasovanie výziev a deklarovanie výdavkov z nich.
Potrebné je čo najskôr vyhlasovať výzvy na výber hodnotiteľov a hľadať ďalšie možnosti zvýšenia čerpania. Napr.
pokračovaním v diskusiách v rámci finančných nástrojov – po ukončení ich ex ante evaluácie. Ďalším dôležitým
krokom je motivovať hodnotiteľov. Zrealizovať to do konca roka 2018 bude veľkou výzvou, preto v mene EK vyzýva
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všetky zainteresované subjekty, aby nevenovali všetku pozornosť len už vyhláseným problémovým výzvam
z minulého roku.
Predsedajúci MV OP VaI – dodal, že štúdia uskutočniteľnosti k veľkému projektu bude zaslaná na posúdenie na
JASPERS v najbližších dňoch; implementácia tohto projektu v kombinácii s vyhlásenými výzvami MH SR a novými
výzvami by mali napomôcť k napĺňaniu ukazovateľov OP.
T. Bucha, Slovenská akadémia poľnohospodárskych vied – mal otázku, či si vysvetlil správne slová zástupcov
EK, a teda, že by bolo najvhodnejšie zrušiť už otvorené problémové výzvy a nanovo ich vyhlásiť.
A. von Busch, Európska komisia – odpovedal, že EK uvíta predloženie zistení. V prípade, ak validácia opatrení
vykonaných orgánom auditu trvá veľmi dlho a nič sa nehýbe, je rozumnejšie zrušiť spomínané výzvy a znovu
vyhlásiť nové podľa nových kritérií. Upozornil, že EK zasielala list s výzvou v lete 2017 a po 6 – 7 mesiacoch
nenastali veľké zmeny. Ak by od vtedy nastal veľký progres s existujúcimi výzvami, tak je to v poriadku. Ale ak
progres nenastane, EK odporúča zrušiť takéto výzvy a vyhlásiť nové výzvy podľa nových pravidiel, ktoré by
zabezpečili rýchly pokrok. Vyjadril pochopenie, že to záleží aj na spolupráci všetkých orgánov, ktoré sú zahrnuté
v takejto výzve.
Predsedajúci MV OP VaI – potvrdil, že zo strany RO je snaha zabezpečiť čerpanie OP VaI čo najskôr.
Predsedajúci skonštatoval, že MV vzal na vedomie informáciu o aktuálnom stave implementácie OP VaI.
Uznesenie: MV OP VaI vzal na vedomie informáciu o aktuálnom stave implementácie OP VaI.
K bodu 5.
Informácia o stave schválených zámerov národných projektov MV pre OP VaI žiadateľov MZ
SR, NPPC, MV SR, NBÚ a MŽP SR – na vedomie
K bodu 6.

Krátke prezentácie zámerov národných projektov členom MV pre OP VaI – na vedomie

Predsedajúci MV OP VaI uviedol ďalší bod programu a informoval, že v zmysle záverov z predošlého MV OP VaI
prebehlo bilaterálne stretnutie s každým nositeľom schválených zámerov NP a zásadnou zmenou v zozname
aktualizovaných NP je identifikácia NP podľa jednotlivého identifikátora. Pri každom projekte prebehli minimálne tri
stretnutia, na ktorých sa objasňoval a zisťoval stav projektu, aktuálne aktivity, optimalizovali sa nastavenia aktivít a
nositelia projektov dostali úlohy, ktoré mali splniť. Ocenil nositeľov projektov za spoluprácu. Okrem modifikácií a
finančných zmien, jedna zásadná zmena vzišla zo strany MŽP SR, ktoré požiadalo písomne o zrušenie zámeru NP.
Informoval, že prítomní sa budú môcť zoznámiť so základnými informáciami a zmenami, ktoré nastali a zároveň
informoval členov MV o možnosti bilaterálneho stretnutia s nositeľmi týchto zámerov projektov tak, aby v čo
najkratšom možnom termíne boli zmeny so všetkými nositeľmi zámerov NP odkonzultované a na ďalšom MV mohli
byť predložené na schválenie.
Z. Nouzovská, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – odprezentovala zámer národného
projektu: Ekonomicky efektívne a environmentálne akceptovateľné pôdohospodárstvo.
A. von Busch, Európska komisia – dotazoval sa, koľko bolo zatiaľ vynaložených finančných prostriedkov na tento
zámer národného projektu, schválený v r. 2015.
T. Bucha, Slovenská akadémia poľnohospodárskych vied – ocenil priamočiarosť otázky A. von Buscha a vyjadril
sa, že v skutočnosti tento projekt je ideovým zámerom, na ktorý nadväzujú ďalšie projekty, napríklad APVV projekty
sú synergické k tomuto projektu. Tento projekt je potrebný ako základová, ideová, nosná schéma a na ňu nadväzujú
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ostatné projekty. Preto apeloval na to, že tieto nosné projekty sú veľmi potrebné a mali by byť spustené. Spomenul,
že sú to veľké finančné položky, ktoré sú na tento projekt naviazané a podľa toho aj jednotlivé organizácie svoje
výskumy organizujú. Odpovedal na otázku A. von Buscha, že niekoľko miliónov EUR už bolo naviazaných na tento
projekt v synergiách a komplementaritách.
A. von Busch, Európska komisia – vyjadril súhlas o potrebe schváliť tento projekt, keďže bol navštíviť projekt
v Modre a videl jeho kvality, avšak za dva roky nevidel žiaden posun. Ocenil peknú prezentáciu na dobrý
projektový zámer, ale zopakoval, že projekt nemá žiaden progres, pričom cca 90 mil. EUR je blokovaných a tie
nemôžu byť investované, keďže sú alokované pre MPRV SR. Pripomenul, že takýchto projektov je 12. Povzbudil
však, aby projekt v Modre pokračoval a mohlo sa na neho nadväzovať.
J. Vocásková, Európska komisia – reagovala, že NP tak, ako bol pripravený v OP, je projekt, ktorý je nejakým
spôsobom systémový, a teda je preukázateľne jediný príjemca, ktorý je daný projekt schopný implementovať.
Výskum v oblasti poľnohospodárstva alebo potravinárstva robia, podľa jej názoru, aj iné inštitúcie, a preto nevidí
dôvod, prečo by mal byť zámer podporený formou NP. Spomenula pripomienky k výberu partnerov pre NP, ktoré EK
zasielala v roku 2015, a aj napriek tomu boli vybrané za partnerov firmy v rozpore s nastavenými pravidlami. Taktiež
vznikajú nejasnosti v oblasti rozpočtov, z čoho vyplývajú ďalšie otázky a relevantnosť podávaných informácií.
Špecifickou oblasťou je oblasť stratégie inteligentnej špecializácie, kde došlo k veľkým zmenám a chýba jasné
zdôvodnenie príspevku projektu k cieľom RIS3 a produktové línie. Ako hlavný problém vidí pochopenie, čo je
národný projekt.
T. Bucha, Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied – uviedol, že koncepcia národného projektu z pohľadu
vecného zamerania a pod. má riešiť komplexne, systémovo konkrétne oblasti definované v strategických materiáloch
EÚ a SR, je viazaná na stratégiu OP VaI a vychádza z jasne definovaných národných priorít. Vysvetlil výber
partnerov, ktorí nie sú vybraní náhodne, ale sú určení zákonom, ako inštitúcie relevantné a zodpovedné za danú
oblasť. Uviedol, že nie je možné zabezpečiť komplexnosť bez týchto inštitúcií, pričom centrálnou inštitúciou je
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré určuje centrálne ako je projekt koncipovaný. Reagoval,
že práve ministerstvo a ostatné inštitúcie tvorili koncepciu RIS3, a preto kto iný by mal dané projekty realizovať.
Uviedol tiež, že argumentom EK nerozumie, nakoľko takéto zmeny sa nedajú spraviť dopytovo orientovanými
projektmi, keďže ide o strategické komplexné zmeny. Zdôraznil, že prístup cez národné projekty je jediný správny a
jediný možný.
Z. Nouzovská, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (RO PRV) – doplnila, že Národné
poľnohospodárske a potravinárske centrum ako predkladateľ je jedinečné pracovisko v rámci SR, kde je
obsiahnutých 7 výskumných ústavov, ktoré riešia vedeckú problematiku od pôdy cez vodu, rastliny, živočíchy až po
potraviny a bioaktívne látky. Uviedla, že dnes neexistuje analogické pracovisko výskumného charakteru, ktoré by
mohlo čo i len podobným spôsobom niečo také riešiť a viesť alebo priniesť podobné výsledky, ktoré rezort
pôdohospodárstva potrebuje. Zdôraznila, že partneri boli vyberaní dôsledne podľa toho, aby doplnili potreby, ktoré
riešiť nevedia napr. v lesníctve alebo vo vývoji nových technológií.
Predsedajúci MV OP VaI – ukončil diskusiu a uviedol, že sa budú viesť bilaterálne rokovania s EK k vysvetleniu
definície národného projektu. Vo vzťahu k zmenám informoval, že došlo k optimalizácií projektov. Neboli predložené
nové zámery národných projektov, ale už schválené na predchádzajúcich zasadnutiach MV OP VaI s modifikáciou,
previazaním na stratégiu RIS3.
Z dôvodu krátkosti času a ešte viacerých neodprezentovaných zámerov odkázal s obsahovými otázkami na
prezentujúcu kontaktnú osobu, pričom termín na takéto pripomienky stanovil do 09. 02. 2018.
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Ľ. Majláthová, zastúpenie EK v SR – uviedla hlavnú pripomienku, že opatrenie, z ktorého je zámer financovať aj
tento národný projekt, je opatrenie, ktoré je zamerané na podporu dlhodobého strategického výskumu v oblastiach
RIS3. Pričom text OP VaI hovorí, že toto opatrenie by sa malo prioritne uplatňovať cez dopytovo orientované
projekty. Preto jej chýba krok, ako to riešiť systémovo, nakoľko alokácia národných projektov pre túto oblasť je viac
ako 50 %. Druhá pripomienka sa týka RIS3 a súladu s RIS3. Akým spôsobom bude projekt vybraný z pohľadu
prioritizácie oblastí špecializácie.
Predsedajúci MV OP VaI – odpovedal, že uvedené je možné vyriešiť v rámci technických rokovaní medzi RO a EK.
Uviedol tiež, že je nevyhnutné EK odprezentovať celý koncept zámerov národných projektov vo vzťahu k dopytovo
orientovaným výzvam. Na záver poďakoval za prezentáciu a prácu za posledné 3 týždne a vyzval MZ SR na
prezentáciu svojho zámeru a jeho modifikácie.
M. Antošová, zástupkyňa MZ SR – odprezentovala 2 zámery národných projektov, ktoré nahradili pôvodne
schválené zámery národných projektov za MZ SR a sú diametrálne odlišné: Založenie a sprevádzkovanie
infraštruktúry biobánk v súlade s medzinárodnými štandardmi s priamou nadväznosťou na výskum a vývoj v tejto
oblasti a Národný projekt na podporu excelentného biomedicínskeho výskumu a vývoja a zavádzanie nových klinicky
relevantných postupov a produktov.
Predsedajúci MV OP VaI – vyzval ku krátkej diskusii.
D. Lešinský, Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy – položil otázku ohľadom prevencie občanov (rakovina
hrubého čreva) – či sa v rozpočte plánuje rátať s takouto položkou.
M. Antošová, zástupkyňa MZ SR – odpovedala, že sú plánované aj výdavky ohľadom marketingu, prevencie a
skríningu daného ochorenia, no samotná prevencia je doménou verejného zdravotníctva.
Predsedajúci MV OP VaI – opätovne požiadal, aby obsahové otázky boli zasielané nositeľom v lehote do 09. 02.
2018.
A. von Busch, Európska komisia – mal jednu pripomienku. Nerozumel postupu – chýba stavebné povolenie a má
sa budovať biobanka, ktorá bola označená ako základ pre budúci rozvoj. Potvrdil, že takáto oblasť výskumu je
národne potrebná. Upozornil však na to, či uvedené je v súlade s podmienkami štátnej pomoci, aby v budúcnosti
nevznikol problém s neoprávnenou pomocou na medzinárodnom trhu, nakoľko daná oblasť má medzinárodný
rozmer.
Predsedajúci MV OP VaI – vyzval na prezentáciu zástupcu MV SR.
P. Svistun, zástupca MV SR – odprezentoval zámer národného projektu MV SR: Otvorené vedecko-výskumné
centrum Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Lešť.
Predsedajúci MV OP VaI – vyzval na prezentáciu zástupcu NBÚ SR.
B. Magáthová, zástupkyňa NBÚ SR – odprezentovala zámer národného projektu NBÚ SR: Dlhodobý strategický
výskum v oblasti šifrovej ochrany a IT bezpečnosti
Predsedajúci MV OP VaI – otvoril diskusiu.
J. Vocásková, Európska komisia – sa vyjadrila všeobecne k doteraz prezentovaným zámerom NP. Podotkla, že je
potrebné si ujasniť, čo je a čo nie je národný projekt a financovanie z OP VaI. Upozornila, že EK bude klásť dôraz na
tieto otázky. Tiež upozornila, že každý projekt musí byť naviazaný na niektorú z domén RIS3 SK. Rétoricky sa
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opýtala členov MV, že či si uvedomujú, že v prípade schválenia zámerov NP by alokácia na dlhodobý strategický
výskum bola vo väčšej miere vyčerpaná na úkor ostatných projektov, čo znamená, že schválenie zámerov NP
v predpokladanom rozsahu spôsobí zníženie alokácií na minimum na ich projekty. Dôležité sú tiež podmienky, ktoré
OP VaI stanovuje pre financovanie infraštruktúry. V programovom období (PO) 2014 – 2020 malo dochádzať už len
k dobudovaniu existujúcej infraštruktúry, ktorá bola vybudovaná v predošlom PO, ako aj jej analýza využitia, a to
prezentované projekty neobsahovali. Ďalšie je využite komerčných výsledkov. Očakáva sa aplikovaný výskum, ktorý
je komerčne využiteľný a toto v zámeroch NP taktiež absentuje. S týmito pripomienkami EK vo vzťahu k NP bude
potrebné počítať.
Ľ. Majláthová – k prezentácii MV SR doplnila, že ako merateľný ukazovateľ sa spomínali rekonštrukcie dvoch
zariadení. V tejto súvislosti upozornila, že OP VaI nepodporuje rekonštrukcia budov, ale investície do výskumnej
infraštruktúry.
R. Karlubík, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR – súhlasil s pripomienkou EK, najmä sa
stotožnil s pripomienkou ohľadom alokácie na NP, čo bolo zástupcami podnikateľov už v minulosti prezentované.
Predsedajúci MV OP VaI – zopakoval, že do 09. 02. 2018 je možné posielať pripomienky k zámerom NP a nové
návrhy budú predložené na schválenie na najbližšom zasadnutí MV.
L. Šimko, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, gestor HP udržateľný rozvoj – požiadal
o vysvetlenie, či schválenie štatútu MV – dodatok č. 4 neznamená zrušenie schválených zámerov NP.
Predsedajúci MV OP VaI – odpovedal, že schválená zmena štatútu nemôže zrušiť rozhodnutia MV z minulosti, ale
modifikované zámery prezentovaných zámerov NP budú predmetom schvaľovania na najbližšom zasadnutí MV.
T. Bucha, Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied – povedal, že chápu pripomienky predstaviteľov EK a
že pri vypracovaní zámeru NP sa bude postupovať presne podľa pripomienok. Informoval, že zo strany Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bolo investovaných už 250 000 EUR do prípravy revidovaného NP.
Ľ Nebeský, MZ SR – spresnil, že Ministerstvo zdravotníctva SR požiadalo o zrušenie existujúcich schválených
zámerov NP a vypracované boli dva úplne nové zámery NP s podrobným položkovým rozpočtom.
Predsedajúci MV OP VaI skonštatoval, že MV OP VaI zobral na vedomie informácie o stave schválených zámerov
národných projektov žiadateľov MZ SR, NPPC, MV SR, NBÚ a MŽP SR.
Uznesenie: MV OP VaI vzal na vedomie informácie o stave schválených zámerov národných projektov žiadateľov
MZ SR, NPPC, MV SR, NBÚ a MŽP SR.
K bodu 7.
Informácia o realizovaných opatreniach VA vo vzťahu k výsledkom kontrol a vo vzťahu
k varovnému listu EK – na vedomie
K bodu 8.
vedomie

Informácia o realizovaných aktivitách VA vo vzťahu k vyhlasovaniu nových výziev – na

Predsedajúci MV OP VaI odovzdal slovo p. Sipkovi z VA, ktorý odprezentoval realizované opatrenia VA vo vzťahu
k výsledkom kontrol a vo vzťahu k varovnému listu EK. Podal informácie o aktuálnych opatreniach, ktoré sa urobili
v posledných mesiacoch v rámci VA, aby nastal reštart celého systému podpory výskumných projektov v rámci
dopytovo orientovaných výziev.
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Predsedajúci MV OP VaI – otvoril diskusiu.
V. Valachovičová, Orgán auditu – opýtala sa na ukončenie kontrol zo strany riadiaceho orgánu a kedy bude orgán
auditu vyzvaný na validáciu.
Predsedajúci MV OP VaI – informoval, že kontroly zatiaľ nie sú ukončené a koniec sa očakáva vo februári 2018.
I. Chovan, Republiková únia zamestnávateľov – položil dve otázky na p. Sipka, či opatrenia smerujú k Výskumnej
agentúre alebo k Technologickej agentúre a či požiadavka na hodnotiteľov – III. stupeň vysokoškolského vzdelania je
s konečnou platnosťou uzavretá, alebo sa zvažuje v niektorých prípadoch modifikácia vzhľadom na súčasnú situáciu,
keďže s hodnotiteľmi je v súčasnosti problém a niektoré skúsenosti by mali byť zhodnotené z pohľadu spolupráce
akademického sektora, podnikateľského sektora a tým pádom by mohli projekty zhodnotiť bez problémov aj takí
odborní hodnotitelia, ktorí PhD. nemajú.
S. Sipko, Výskumná agentúra – uviedol, že opatrenia sa týkajú len Výskumnej agentúry, Technologická agentúra
má vlastné. K druhej otázke uviedol, že je potrebná ešte diskusia s podnikateľským sektorom. K nastaveniu finálnych
podmienok ešte prejde diskusia v Rade VA, kde je zastúpený podnikateľský sektor a v polovici februára 2018 sa
uskutoční zasadnutie. Podľa dohody, ktorá bude dosiahnutá, sa prejde k finálnemu uplatneniu.
J. Vocásková, Európska komisia – poďakovala za prezentáciu a ocenila celý princíp zmeny výberu odborných
hodnotiteľov. So sprísnením podmienok súvisí aj ohodnotenie, v predpisoch sa stanovuje, že minimálnou hranicou
na ohodnotenie je 100 EUR za jednu žiadosť alebo v prípade nutnosti hodinová sadzba. Položila otázku, koľko sa
plánuje, že dostane odborný hodnotiteľ za ohodnotenie komplexného výskumného projektu.
S. Sipko, Výskumná agentúra – reagoval, že uvedené sumy boli stanovené Metodickým pokynom CKO. S CKO už
prebehla diskusia na tému ohodnotenie, pri komplexnom zhodnotení odborného projektu sa sadzba bude posúvať
vyššie, inšpiráciou bude Horizont 2020, keďže ide o porovnateľné projekty z hľadiska náročnosti hodnotenia.
J. Vocásková, Európska komisia – opýtala sa, či existuje časový plán na výzvy na odborných hodnotiteľov, keďže
výzvy majú byť vyhlásené čo najskôr.
S. Sipko, Výskumná agentúra – odpovedal, že je pripravený draft výzvy, ale je ešte potrebná konzultácia v Rade
VA v polovici februára 2018 aj keď je to nad rámec povinností, ktoré ukladá systém. Snaha je aj otvorenie výzvy pre
zahraničných expertov a očakáva sa väčší počet uchádzačov z Českej republiky, keďže tam nie je jazyková bariéra
a taktiež snaha o vyhnutie sa konfliktu záujmov, ktorý bol v minulosti.
Ľ. Majláthová, zastúpenie EK v SR – položila dve otázky, v rámci prvej otázky podotkla, že v prezentácii bolo
uvedené, že potencionálni prijímatelia by mali byť držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj a či
v tejto súvislosti ide o certifikát. V rámci druhej otázky sa opýtala, čo znamenajú alokačné kritériá, či ide o distribúciu
na jednotlivé výzvy.
S. Sipko, Výskumná agentúra – odpovedal v rámci prvej otázky k certifikátu. V rámci platnej legislatívy v oblasti
vednej politiky ide o zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a tento zákon upravuje
postup ako je možné získať osvedčenie o tom, či daná organizácia realizuje výskum, má s ním skúsenosti a ide
o istú formu garancie, že daná organizácia už robí výskum. Zahrňuje to proces prihlášky, zriadenej komisie, ktorá
funguje v rámci sekcie vedy MŠVVaŠ SR a inštitúcie, ktoré majú certifikát sú zverejňované na príslušnej web
stránke. Vo výzvach, ktoré boli zrušené, to bolo uplatnené len pre neziskové organizácie a teraz sa to bude
uplatňovať plošne z hľadiska rovnakého prístupu a sprísnenia vstupného prahu do výziev. K alokačným kritériám
v rámci druhej otázky informoval, že alokačné kritérium znamená, že podľa vzorca nejakých parametrov, ktoré boli
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odkonzultované s relevantnými partnermi, určili podiel alokácie jednotlivých domén na projekty spolupráce s praxou.
Uviedol, že nie sú ešte vyhlásené výzvy zamerané na dlhodobý strategický výskum, na priemyselné výskumné
centrá budúcnosti a bol určený percentuálny podiel jednotlivých domén, kde najvyšší percentuálny podiel má
priemysel pre 21. storočie a dopravné prostriedky a potom sa to znižuje smeruje k doménam ako je digitálne
Slovensko, zdravie a zdravé potraviny.
Ľ. Majláthová, zastúpenie EK v SR – reagovala na doménu priemysel pre 21. storočie, ktorá vyznela ako
najdôležitejšia. Vyjadrila sa, že pri prezentácii troch národných projektov sa vychádzalo z domén, ktoré sú z hľadiska
prioritizácie na konci, t. j. poľnohospodárstvo a zdravotníctvo a položila otázku, akým spôsobom sa to bude
vyhodnocovať.
S. Sipko, Výskumná agentúra – spresnil, že alokačné kritériá sa majú uplatňovať pre tie typy projektov ako
dlhodobý strategický výskum, priemyselný výskum. Ide o projekty kde dochádza k spolupráci medzi akademickou
sférou a priemyslom, keďže štruktúra projektov je heterogénnejšia. Ako príklad uviedol národný projekt CVTI SR, kde
rozdelenie domén nie je aplikovateľné. Poznamenal, že v rámci nových výziev bude v rámci dlhodobého
strategického výskumu vyhlásených päť výziev na jednu doménu s príslušnou alokáciou a podielom. Národné
projekty klasifikoval ako osobitnú tému.
Ľ. Majláthová, zastúpenie EK v SR – zdôraznila, že na každú doménu je potrebná jedna stratégia a tiež
špecifikácia, čo by mohlo byť podporené cez dopytovo orientované výzvy a čo cez národný projekt.
T. Bucha, Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied – upresnil, že prvé dva prezentované národné projekty
(NPPC, MZ SR) vychádzajú práve z domén z nových strategických materiálov, doména zdravotníctvo, biomedicína
a doména zdravé potraviny a životné prostredie. Pod hlavnými NACE kódmi je poľnohospodárstvo a potravinárstvo,
lesníctvo a nadväzujúce spracovateľské odvetia.
Predsedajúci MV OP VaI poďakoval za príspevky a skonštatoval, že MV OP VaI zobral na vedomie informáciu
o realizovaných opatreniach VA vo vzťahu k výsledkom kontrol a vo vzťahu k varovnému listu EK a zobral na
vedomie informáciu o realizovaných aktivitách VA vo vzťahu k vyhlasovaniu nových výziev.
Uznesenie: MV OP VaI vzal na vedomie informáciu o realizovaných opatreniach VA vo vzťahu k výsledkom kontrol
a vo vzťahu k varovnému listu EK.
MV OP VaI vzal na vedomie informáciu o realizovaných aktivitách VA vo vzťahu k vyhlasovaniu nových výziev.
K bodu 9.
Informácia o priebehu a výsledkoch ex post evaluácie projektu Národná infraštruktúra pre
podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK – na vedomie
Predsedajúci MV OP VaI odovzdal slovo p. Pitoňákovi, SŠF EÚ MŠVVaŠ SR, ktorý odprezentoval výsledky ex post
evaluácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK.
Predsedajúci MV OP VaI - otvoril diskusiu.
J. Vocásková, Európska komisia – poďakovala za prezentáciu a pozitívne sa vyjadrila k realizovanému
hodnoteniu. Opýtala sa, akým spôsobom budú výstupy hodnotenia premietnuté do pokračujúceho národného
projektu.
D. Pitoňák, SŠF EÚ MŠVVaŠ SR – reagoval, že účelom evaluácie bolo, aby výstupy evaluácie boli premietnuté do
budúceho projektu a najviac bol zdôrazňovaný chýbajúci dopytovo orientovaný prístup centier, čo aj bolo doplnené
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do vyzvania a bude to aj podmienkou nového projektu - väčšia interakcia s priemyselnou sférou ako to bolo
v pôvodnom projekte. Pôvodný projekt bol exkluzívne zameraný na akademickú sféru, v čom bol zo strany experta
konštatovaný dobrý pokrok a vytvorené štruktúry, ale nový projekt bude zameraný na doplnenie služby pre
komerčných aktérov, aby sa mohol efektívne realizovať transfer technológií.
Ľ. Majláthová, zastúpenie EK v SR – doplnila, že to vníma ako príklad dobrej praxe, ktorý by sa mal replikovať pri
všetkých národných projektoch, t. j. vyhodnotiť a skúsenosti integrovať do nových projektov.
I. Chovan, Republiková únia zamestnávateľov – dodal, že mal tú možnosť zúčastniť sa zadávania podmienok pre
hodnotiteľa a tiež vyhodnotenia. Vyjadril sa pozitívne k hodnoteniu zahraničného hodnotiteľa, ktorý vykonal
hodnotenie v krátkom časovom horizonte a poznamenal, že každý národný projekt by mal mať jedného až dvoch
expertov mimo SR, ktorí by posúdili prínos národných projektov.
D. Ács, Únia klastrov Slovenska – uviedol, že Únia klastrov Slovenska je zapojená do medzinárodných projektov
vrátane transferov technológií. Informoval, že sa robí veľa webových portálov, alebo softvérov na prepojenie dopytu
a ponuky a poprosil, aby sa to robilo v spolupráci s European Enterprise Network, alebo aby to bolo nejakým
spôsobom kompatibilné a nevytváral sa nový systém, ktorý nebude kompatibilný. Dopyt a ponuka už v Európe
funguje a bolo by dobré, aby sa to dalo dostať aj ďalej do Európy a nezostalo to len na Slovensku.
D. Pitoňák, SŠF EÚ MŠVVaŠ SR – reagoval na podnet, že expert vychádzal zo skúseností v Taliansku, kde tiež
pôsobia rôzne portály a databázy a v tom on nevidel problém a hlavne zdôrazňoval, aby bola prepojenosť medzi
službami na lokálnej a národnej úrovni a medzi rôznymi aktérmi, aby sa dosiahla čo najväčšia informovanosť.
R. Karlubík, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR – vyjadril sa k podnetu p. Chovana. Uviedol,
že evaluáciu hodnotí za veľmi dobrú a evaluovať by sa nemalo len na záver, ale aj predtým a mať možnosť
ohodnotenie využiť pri schvaľovaní národných projektov pri určení, akú hodnotu za peniaze nám dajú národné
projekty. Dodal, že v posledných dvoch prezentovaných projektoch nevidel dostatočnú hodnotu za peniaze
a absolútne žiadnu zapojenosť, otvorenosť a aplikovateľnosť. Navrhol, aby do budúcna bola predložená takáto
informácia.
Predsedajúci MV OP VaI – poďakoval za podnet a vyjadril sa, že bude snaha o zapojenie podnetu do ďalších
projektov.
Predsedajúci MV OP VaI skonštatoval, že MV OP VaI zobral na vedomie informáciu o priebehu a výsledkoch ex post
evaluácie projektu NITT SK.
Uznesenie: MV OP VaI vzal na vedomie informáciu o priebehu a výsledkoch ex post evaluácie projektu Národná
infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK.
K bodu 10.

Rôzne

Predsedajúci MV OP VaI otvoril diskusiu k bodu rôzne.
G. Izáková, Centrálny koordinačný orgán – poskytla informácie v mene generálnej riaditeľky sekcie CKO. Zhrnula,
že počas zasadnutia MV OP VaI odzneli informácie o meškajúcej implementácii. Informovala, že zo strany CKO
začínajú stretnutia s riadiacim orgánom, sprostredkovateľskými orgánmi od 31. 01. 2018. Cieľom stretnutí je zrýchliť
implementáciu a odstrániť procesy, ktoré brzdia implementáciu.
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Predsedajúci MV OP VaI – doplnil informáciu pre členov MV OP VaI k stretnutiam. Vzhľadom na fakt, že minulý rok
hrozil a nastal dekomitment, OP VaI bol považovaný za rizikový a s tým súviseli aj pravidelné týždenné stretnutia zo
strany CKO, za účasti Ministerstva financií SR. Stretnutia budú pokračovať na týždennej báze s cieľom zrýchlenia
implementácie, diskusie o alternatívnych riešeniach, výnimky zo systému riadenia v prípade potreby a urýchlenia
schvaľovania dokumentov zo strany CKO. Vyzval p. Šimka o informáciu ohľadom dátumov dôležitých stretnutí.
L. Šimko, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – informoval, že na 09. 02. 2018 je
plánovaná Stála komisia Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie pre implementáciu RIS3, plánovaná je
diskusia k alokačným kritériám VA a ďalšie veci, ktoré súvisia s implementáciou RIS3 nielen v OP VaI, ktorý je
kľúčový, ale aj v ďalších operačných programoch.
Predsedajúci MV OP VaI ukončil bod rôzne a prešiel k záverečnému bodu rokovania.

K bodu 11.

Zhrnutie zasadnutia a závery

Predsedajúci MV OP VaI stručne zhrnul závery, ktoré odzneli na 9. zasadnutí MV OP VaI a boli schválené, resp.
vzaté na vedomie. Poďakoval všetkým prítomným za účasť.

V Bratislave dňa 07. 02. 2018
Zapísal:

T. Bečárová, J. Bosáková, S. Draková, K. Horváthová, A. I. Hučok, L. Koubeková, D. Petrasová

Overovateľ:

Igor Chovan, Republiková únia zamestnávateľov

Schválila:

Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR
predsedníčka Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie

Prílohy:
-

Prezenčná listina
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