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Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

1. Dodatok č. 5 k Štatútu Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a 

inovácie, verzia 1.0 zo dňa 20. januára 2015 (ďalej len „Dodatok č. 5“) vyplýva z 

aktualizácie Vzoru Centrálneho koordinačného orgánu č. 1, verzia 2 - Štatút 

monitorovacieho výboru pre operačný program na programové obdobie 2014 – 

2020 a Vzoru Centrálneho koordinačného orgánu č. 2, verzia 2 - Rokovací 

poriadok monitorovacieho výboru pre operačný program na programové 

obdobie 2014 – 2020 a  zo žiadosti Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj 

občianskej spoločnosti o výmenu zástupcu mimovládnych neziskových 

organizácií do Monitorovacieho výboru pre OP Výskum a inovácie.  

2. Dodatok č. 5 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. Preambula v znení: „Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) ako riadiaci orgán pre operačný program 

Výskum a inovácie (ďalej len „OP VaI“) zriaďuje v súlade s čl. 47 a 48 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa 

stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom 

poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a 

rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia  o Európskom 

fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, a 

Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady 

(ES) č. 1083/2006 (ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 1303/2013“), Monitorovací 

výbor pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej aj „výbor“).“ sa 

upravuje nasledovne: 

 

„Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len 

„MŠVVaŠ SR“) ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie 

(ďalej len „OP VaI“) zriaďuje v súlade s čl. 47 a 48 nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné 

ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom 

fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj 

vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú 

všeobecné ustanovenia  o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom 

sociálnom fonde, Kohéznom fonde, a Európskom námornom a rybárskom 

fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (ďalej len 

„nariadenie (EÚ) č. 1303/2013“), v súlade s delegovaným nariadením Komisie 

(EÚ) č. 240/2014 zo 7. januára 2014 o európskom kódexe správania pre 

partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len 

„delegované nariadenie (EÚ) č. 240/2014“) a  zákonom č. 292/2014 Z. z. o 

príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
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len „zákon o EŠIF“), Monitorovací výbor pre operačný program Výskum a 

inovácie (ďalej aj „výbor“). 

 

2. V článku 1 ods. 1 písm. b) v znení: „delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 

240/2014 o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych 

štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „delegované nariadenie (EÚ) č. 

240/2014“);“ a 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 (ďalej „zákon o príspevku z EŠIF“);“ sa upravuje 

nasledovne: 

 

b) delegované nariadenie (EÚ) č. 240/2014; 

c) zákon o EŠIF; 

 

3. V článku 1 sa dopĺňa nový odsek 3, v znení: „Riadiaci orgán môže zriadiť 

Komisiu pri výbore najmä na plnenie úloh podľa § 26 zákona o EŠIF, ktorej 

činnosť bude upravená osobitným štatútom a rokovacím poriadkom.“   

 

4. Článok 2 ods. 1 písm. b) v znení: „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;“ sa upravuje nasledovne: 

 

„b) zámery národných projektov a ich zmeny, a ak ide o prijímateľa podľa § 26 

ods. 1 písm. c) a d) zákona o EŠIF, spolu so zámerom národného projektu sa 

podieľa aj na schvaľovaní prijímateľov v súlade s § 26 zákona o EŠIF;“  

 

5. Článok 3 ods. 1 písm. v znení: „Výbor je zložený zo zástupcov riadiaceho 

orgánu, relevantných sprostredkovateľských orgánov, ostatných organizácií 

štátnej správy (zástupcovia gestorov horizontálnych princípov, 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).“ sa upravuje nasledovne: 

„Výbor je zložený zo zástupcov riadiaceho orgánu, relevantných 

sprostredkovateľských orgánov, ostatných organizácií štátnej správy 

(zástupcovia gestorov horizontálnych princípov, zástupca centrálneho 

koordinačného orgánu, certifikačného orgánu) a nimi zriadených alebo 

založených právnických osôb a zástupcov ostatných subjektov (v súlade s čl. 5 

nariadenia (EÚ) č. 1303/2013), ktorí majú vo výbore väčšinu hlasov.“ 

6. V článku 4 ods. 1 písm. e) sa dopĺňa nasledovné: „ak sa člen výboru bez 

ospravedlnenia nezúčastnil na troch po sebe nasledujúcich rokovaniach 

výboru bez nominovania a účasti jeho zástupcu;“ 

 

7. Článok 5 ods. 6 písm. d) v znení: „ak sa člen výboru bez ospravedlnenia 

nezúčastnil na dvoch po sebe nasledujúcich rokovaniach výboru bez 

nominovania a účasti jeho zástupcu.“ sa nahrádza nasledovne: 

 

„d) ak sa člen výboru bez ospravedlnenia nezúčastnil na troch po sebe 

nasledujúcich rokovaniach výboru bez nominovania a účasti jeho zástupcu.“ 
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8. Článok 5 ods. 12 v znení: „Členmi výboru sú:“, sa upravuje nasledovne: 

„Výbor je zložený zo 67 členov:“ 

9. V článku 5 ods. 12 písm. g) sa „Priatelia Zeme – CEPA,“  nahrádza „Healthy Life, 

o. z.“ 

 

10. Článok 5 ods. 13 v znení: „Pozorovateľmi výboru sú zástupcovia: “, sa upravuje 

nasledovne: 

 

„Výbor je zložený zo 4 pozorovateľov, ktorými sú zástupcovia:“ 

 

11. Článok 5 ods. 15 v znení: „Ako poradca sa na práci výboru môže podieľať 

zástupca Európskej komisie, Európskej investičnej banky a ostatných 

relevantných organizácií, ako aj expert s odbornosťou v problematike, ktorá je 

predmetom zasadnutia. Poradca výboru je povinný zachovávať mlčanlivosť o 

dôverných skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie 

alebo v súvislosti s ňou a ktoré v záujme výboru nemožno oznamovať iným 

osobám.“, sa upravuje nasledovne: 

 

„Ako poradca (bez hlasovacieho práva) sa na práci výboru môže podieľať 

zástupca Európskej komisie, Európskej investičnej banky a ostatných 

relevantných organizácií, ako aj expert s odbornosťou v problematike, ktorá je 

predmetom rokovania. Poradca výboru je povinný zachovávať mlčanlivosť o 

dôverných skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie 

alebo v súvislosti s ňou a ktoré v záujme výboru nemožno oznamovať iným 

osobám.“ 

 

12. Článok 6 ods. 2 písm. j) v znení: „koordinácia spolupráce pracovných 

skupín/komisií vo vzťahu k monitorovaciemu výboru;“, písm. k) v znení: 

„vedenie a aktualizáciu zoznamu členov, pozorovateľov a poradcov výboru a 

zoznamu členov pracovných skupín/komisií pri výbore;“, písm. l) v znení: 

„zabezpečenie zverejnenia zoznamu členov výboru, prípadne zoznamu 

pracovných skupín/komisií zriadených pri výbore a členov týchto pracovných 

skupín/komisií na webovom sídle riadiaceho orgánu;“ sa upravuje nasledovne: 

 

„ j) koordinácia spolupráce Komisie pri výbore vo vzťahu k 

monitorovaciemu výboru, ak je zriadená; 

k) vedenie a aktualizáciu zoznamu členov, pozorovateľov a poradcov 

výboru a zoznamu členov Komisie pri výbore, ak je zriadená; 

l) zabezpečenie zverejnenia aktuálneho zoznamu členov výboru, 

prípadne zoznamu Komisie zriadenej pri výbore a jej členov, ak je zriadená, na 

webovom sídle riadiaceho orgánu;“ 

 

13.  Článok 7 ods. 1 v znení: „V prípade potreby je možné prizvať pozorovateľa na 

zasadnutie výboru ako odborníka v oblasti, ktorá je predmetom rokovania. 

Prizvaný pozorovateľ nemá hlasovacie právo.“ sa nahrádza nasledovne: 

 

„V prípade potreby je možné prizvať iného pozorovateľa na rokovanie výboru 

ako odborníka v oblasti, ktorá je predmetom rokovania. Prizvaný pozorovateľ 

nemá hlasovacie právo.“ 

 

14. Článok 8 v znení: „ Pracovné skupiny/komisie 



 5 

1. Členovia výboru môžu schváliť členstvo a fungovanie pracovnej 

skupiny/komisie ako poradného orgánu na riešenie špecifickej problematiky 

pri zachovaní princípu partnerstva. 

2. Pracovné skupiny/komisie predkladajú výboru návrhy a odporúčania.“ 

sa celý článok upravuje nasledovne: 

 

           „Komisia pri výbore   

1. Členovia výboru môžu schváliť členstvo a fungovanie Komisie pri 

výbore ako poradného orgánu na riešenie špecifickej problematiky pri 

zachovaní princípu partnerstva a nediskriminácie. 

2. Zloženie a činnosť Komisie pri výbore sa riadi ustanoveniami 

samostatného štatútu a rokovacieho poriadku, ktorý vypracuje riadiaci orgán 

a schvaľuje ho výbor. 

3. Komisia pri výbore predkladá výboru návrhy a odporúčania. 

4. Z každého rokovania Komisie pri výbore je vyhotovený písomný 

záznam, ktorý sa zasiela všetkým členom výboru a pozorovateľom.“ 

 

15. Článok 9 ods. 1 v znení: „Monitorovací výbor má povinnosť zasadnúť 

minimálne raz ročne.“ sa upravuje nasledovne: 

 

„Monitorovací výbor má povinnosť rokovať minimálne raz ročne.“ 

 

16. Článok 9 ods. 4 v znení: „Podklady na rokovanie výboru budú zaslané všetkým 

členom výboru v zmysle čl. 5 ods. 12 ako aj pozorovateľom a poradcom v 

zmysle čl. 5, ods. 13 a 15 elektronickou poštou najmenej 10 pracovných dní 

pred rokovaním výboru.“ sa upravuje nasledovne: 

 

„Podklady na rokovanie výboru, najmä tie, ktoré sú predmetom schvaľovania 

v zmysle programu rokovania výboru, budú zaslané všetkým členom výboru v 

zmysle čl. 5 ods. 12 ako aj pozorovateľom a poradcom v zmysle čl. 5, ods. 13 a 

15 elektronickou poštou najmenej 10 pracovných dní pred rokovaním výboru.“ 

 

17. Článok 9 ods. 6 v znení: „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.“ sa upravuje nasledovne:  

 

     „Rokovania výboru sú neverejné. Finálne dokumenty z rokovania výboru budú 

      zverejnené na webovom sídle riadiaceho orgánu OP VaI a všetci členovia, 

      pozorovatelia a poradcovia výboru budú elektronickou poštou upozornení o 

      ich zverejnení.“  

 

18. Článok 11 ods. 2 v znení: „Zmeny a doplnky štatútu musia byť vykonané formou 

písomného dodatku k štatútu.“ sa upravuje nasledovne:  

 

„Zmeny a doplnky štatútu musia byť vykonané formou písomného a 

očíslovaného dodatku k štatútu a vypracovaním konsolidovaného znenia 

štatútu.“ 
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19. V celom dokumente sa nahrádza pojem „zasadnutie“ pojmom „rokovanie“. 

 

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenie 

Dodatok č. 5 nadobúda platnosť, účinnosť a záväznosť dňom schválenia výborom. 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 15. júna 2018 

 


