Dodatok č. 4 k Štatútu
Monitorovacieho výboru
pre operačný program Výskum a inovácie

Január 2018

Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Dodatok č. 4 k Štatútu Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a
inovácie, verzia 1.0 zo dňa 20. januára 2015 (ďalej len „Dodatok č. 4“) vyplýva 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 Monitorovacom výbore pre operačný program
Výskum a inovácie.
2. Dodatok č. 4 je uzavretý na základe čl. 11, ods. 2. a 3. a v súvislosti s čl. 10, ods. 2.
platného Štatútu Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a
inovácie.

Článok 2
Úpravy Štatútu MV OP VaI
1. Článok 1 ods. 1 písm. c) v znení: „zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov“ sa dopĺňa nasledovne: „zákona č. 292/2014 Z. z.
o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o príspevku z EŠIF“).“
2. Článok 2 ods. 1 písm. b) v znení: „zámery národných projektov“ sa dopĺňa
nasledovne: „zámery národných projektov a ich zmeny, a ak ide o prijímateľa
podľa § 26 ods. 1 písm. c) a d) zákona o príspevku z EŠIF, spolu so zámerom
národného projektu sa podieľa aj na schvaľovaní prijímateľov v súlade s § 26
zákona o príspevku z EŠIF.“
3. V článku 2 ods. 1 sa dopĺňa písmeno c) v znení: „zoznamy národných
projektov na základe schválených zámerov, prípadne ich zmeny na základe
schválených zmien zámerov;“, čím nastal posun nasledovných písmen.
4. V článku 2 ods. 1 sa dopĺňa písmeno d) v znení: „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);“, čím nastal posun nasledovných písmen.
5. Článok 2 ods. 1 písm. f) v znení: „plán hodnotenia OP VaI a všetky zmeny tohto
plánu vrátane prípadov, keď ide o súčasť spoločného plánu hodnotenia“ sa
upravuje nasledovne: „plán hodnotenia OP VaI a všetky zmeny tohto plánu;“
6. V článku 2 ods. 2 písm. j) v znení: „realizácii národných projektov“ sa dopĺňa
nasledovne: „realizácii a monitorovaniu národných projektov.“
7. Článok 3 ods. 1 v znení: „Výbor je zložený zo zástupcov: a) štátnej správy; b)
územnej samosprávy; c) hospodárskych a sociálnych partnerov a zástupcovia
tretieho sektora“ sa mení nasledovne: „Výbor je zložený zo zástupcov
riadiaceho orgánu, relevantných sprostredkovateľských orgánov, ostatných
organizácií štátnej správy (zástupcovia gestorov horizontálnych princípov,
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zástupca centrálneho koordinačného orgánu, certifikačného orgánu) a nimi
zriadených alebo založených právnických osôb a zástupcovia ostatných
subjektov (v súlade s čl. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013).“
8. Článok 3 ods. 4 v znení: „Členmi výboru sú aj zástupcovia gestorov
horizontálnych princípov“ sa vypúšťa, čím sa pôvodný odsek 5) zmenil na 4)
atď.
9. Článok 3 ods. 4 v znení: „Každý člen výboru má hlasovacie právo.“ sa dopĺňa
nasledovne: „Každý člen výboru má hlasovacie právo, tajomník výboru nemá
hlasovacie právo.“
10. Článok 5 ods. 6 písm. c)v znení: „na základe návrhov na odvolanie uvedených
v čl. 4, ods. 1, písm. e) a f);“ sa upravuje nasledovne: „na základe návrhov na
odvolanie uvedených v čl. 4, ods. 1, písm. e);“
11. Článok 5 ods. 6 písm. d) v znení: „ak sa člen výboru bez ospravedlnenia
nezúčastnil na dvoch po sebe nasledujúcich rokovaniach výboru“ dopĺňa
nasledovne: „ak sa člen výboru bez ospravedlnenia nezúčastnil na dvoch po
sebe nasledujúcich rokovaniach výboru bez nominovania a účasti jeho
zástupcu.“
12. Článok 5 ods. 7 v znení: „Po odvolaní niektorého z členov výboru navrhne do
10 pracovných dní príslušná organizácia/Komora neziskových organizácií Rady
vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie nového člena v zmysle čl. 4,
ods. 1, písm. d) a f) tohto štatútu. Uvedený postup sa uplatňuje aj v prípadoch
zániku funkcie člena výboru v zmysle čl. 5 ods. 5, písm. b), d) a e)“ sa mení
nasledovne: „Po odvolaní niektorého z členov výboru navrhne do 10
pracovných dní príslušná organizácia/Komora neziskových organizácií Rady
vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie nového člena v zmysle čl. 4,
ods. 1, písm. d) tohto štatútu. Uvedený postup sa uplatňuje aj v prípadoch
zániku funkcie člena výboru v zmysle čl. 5 ods. 5, písm. b), d) a e).“
13. V článku 5 ods. 12 písm. f) prvá odrážka sa dopĺňa v znení: „Úradu vlády SR;“
14. V článku 5 ods. 12 písm. f) sa druhá odrážka v znení: „sekcie riadenia investícií
Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu“ upravuje
slovosled nasledovne: „Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a
informatizáciu - sekcie riadenia investícií.“
15. V článku 5 ods. 12 písm. f) sa tretia odrážka v znení: „centrálneho
koordinačného orgánu“ upravuje nasledovne: „Úradu podpredsedu vlády SR
pre investície a informatizáciu – sekcie centrálny koordinačný orgán.“
16. V článku 5 ods. 12 písm. f) sa organizácia Priatelia Zeme – CEPA presúva do
článku 5 ods. 12 písm. g).
17. V článku 5 ods. 12 písm. g) v znení: „zástupcovia nominovaní Komorou
mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády SR pre mimovládne
neziskové organizácie“ sa dopĺňa nasledovne: „zástupcovia nominovaní
Komorou mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády SR pre

3

mimovládne neziskové organizácie: Fórum života, n. o., Priatelia Zeme – CEPA,
Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy, koordinátor Agro-eko fóra, 3lobit, o.
z., Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), Inštitút prijatia, o. z.“
18. V článku 5 ods. 13 písm. a) v znení: „centrálneho koordinačného orgánu“ sa
upravuje nasledovne: „Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a
informatizáciu – sekcie centrálny koordinačný orgán.“
19. V článku 9 ods. 6 v znení: „Prípravné (pracovné) podklady na rokovanie
výboru budú zverejnené na webovej stránke riadiaceho orgánu OP VaI a
všetci členovia, pozorovatelia a poradcovia výboru budú elektronickou
poštou upozornení o možnosti stiahnutia prípravných (pracovných) podkladov
na rokovanie výboru.“ sa upravuje nasledovne: „Finálne dokumenty z
rokovania výboru budú zverejnené na webovej stránke riadiaceho orgánu OP
VaI a všetci členovia, pozorovatelia a poradcovia výboru budú elektronickou
poštou upozornení o ich zverejnení.“

Článok 3
Záverečné ustanovenie
Dodatok č. 4 nadobúda platnosť, účinnosť a záväznosť dňom schválenia výborom.

V Bratislave dňa 25. januára 2018
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