
    
 
 
 

 

 

Zápisnica z 11. zasadnutia 

Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie 

   

Dátum: 

15. jún 2018, 09:00 -13:00 h. 

Miesto konania zasadnutia: 

Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava 

Adresáti: 

Mgr. 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: 

Mgr. Rastislav Igliar, SŠF EÚ MŠVVaŠ SR, predseda MV OP VaI v zastúpení 

Účastníci rokovania: 

podľa prezenčnej listiny (viď príloha č. 1) 

Zapisovateľ: 

Mgr. D. Petrasová, Mgr. J. Kraushúber 

Overovateľ zápisnice: 

Ing. Michal Vážny, Healthy Life, o. z. 
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Program zasadnutia: 
 

Program zasadnutia bol oficiálne zaslaný všetkým členom, pozorovateľom a zástupcom z Európskej komisie (ďalej aj 

„EK“). 

 

1. Úvod 

 

 Privítanie  

 Schvaľovanie programu  

 Schvaľovanie overovateľa zápisnice 

 

2. Zmena Štatútu MV OP VaI – na schválenie 

3. Zmena Rokovacieho poriadku MV OP VaI – na schválenie 

4. Plán hodnotení OP VaI na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 4.0 – na schválenie 
 
 
5. Revízia Operačného programu Výskum a inovácie, verzia 4.0 – na schválenie 

6. Rôzne 

7. Zhrnutie zasadnutia a závery 
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Priebeh zasadnutia: 

K bodu 1. Úvod (privítanie, schvaľovanie programu, schvaľovanie overovateľa zápisnice) 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – v úvode privítal účastníkov 11. zasadnutia  MV OP VaI. Informoval, že na zasadnutí 

bolo aktuálne prítomných 35 členov (neskôr sa počet zvýšil) z celkového počtu 67 členov a konštatoval, že MV OP VaI 

bol uznášaniaschopný.  

Uznesenie: MV OP VaI vzal na vedomie uznášaniaschopnosť MV OP VaI. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI dal hlasovať členom MV OP VaI o schválení programu 11. zasadnutia MV OP VaI 

s pozmeneným poradím, a to 4. bod Plán hodnotení OP VaI na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 4.0 – na 

schválenie a 5. bod Revízia Operačného programu Výskum a inovácie, verzia 4.0 – na schválenie.  

Hlasovania o schválení programu MV OP VaI sa zúčastnilo 39 členov. 

Za bolo: 39 

Proti bolo: 0 

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie: MV OP VaI schválil program 11. rokovania MV OP VaI. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI navrhol za overovateľa zápisnice p. Michala Vážneho (Healthy Life, o.z.) a následne 

dal hlasovať členom MV OP VaI o schválení tohto návrhu. 

Hlasovania o schválení  p. Michala Vážneho (Healthy Life, o.z.) ako overovateľa zápisnice sa zúčastnilo 38 členov. 

Za bolo: 38  

Proti bolo: 0 

Zdržal sa: 0  

Uznesenie: MV OP VaI schválil za overovateľa zápisnice p. Michala Vážneho (Healthy Life, o.z.). 

 

K bodu 2. Zmena Štatútu MV OP VaI – na schválenie 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – informoval, že zmena štatútu a predmetný Dodatok č. 5 k Štatútu Monitorovacieho 

výboru pre operačný program Výskum a inovácie, verzia 1.0 zo dňa 20. januára 2015 vyplynula z aktualizácie: Vzoru 

Centrálneho koordinačného orgánu č. 1, verzia 2 - Štatút monitorovacieho výboru pre operačný program na programové 

obdobie 2014 – 2020; z aktualizácie 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 (došlo k výmene organizácie - organizáciu Priatelia Zeme nahradila 

Healthy Life, o.z.). 
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Taktiež informoval, že v rámci pripomienkového konania k materiálu bolo vznesených 13 pripomienok (z toho 1 zásadná 

– akceptovaná, 12 obyčajných – 2 neakceptované a 2 čiastočne akceptované). Vyhodnotenie pripomienok bolo členom 

MV OP VaI zaslané dňa 13. júna 2018. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – otvoril diskusiu k schvaľovanému dokumentu. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – dal hlasovať členom MV OP VaI o Zmene Štatútu MV OP VaI. 

Hlasovania o schválení Zmeny Štatútu MV OP VaI sa zúčastnilo 38 členov. 

Za bolo: 38  

Proti bolo: 0  

Zdržalo sa: 0  

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI skonštatoval, že MV OP VaI schválil Zmenu Štatútu MV OP VaI.  

Uznesenie: MV OP VaI schválil Zmenu Štatútu MV OP VaI.  

 

K bodu 3. Zmena Rokovacieho poriadku MV OP VaI – na schválenie 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – informoval, že Zmena Rokovacieho poriadku MV OP VaI a Dodatok č. 3 k 

Rokovaciemu poriadku Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie, verzia 1.0 zo dňa 20. januára 

2015 vyplynula 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. Ďalej uviedol, že 

v rámci pripomienkového konania bolo k materiálu vznesených 12 pripomienok (z toho 1 zásadná - akceptovaná a 11 

obyčajných – 4 neakceptované). Vyhodnotenie pripomienok bolo členom MV OP VaI zaslané dňa 13. júna 2018.   

Bližšie špecifikoval článok rokovacieho poriadku týkajúci sa hlasovania per rollam: „....V prípade, ak sa niektorý z členov 

výboru s hlasovacím právom nevyjadrí k predloženému návrhu v stanovenej lehote, posudzuje sa táto skutočnosť ako 

zdržanie sa hlasovania s výnimkou prípadov, ak členovia výboru na rokovaní výboru formou uznesenia rozhodnú inak.“  

V súvislosti s pripomienkou CKO (ustanovenie vzoru CKO č. 2) týkajúcou sa textácie: „ak členovia výboru na rokovaní 

výboru formou uznesenia rozhodnú inak“ vysvetlil, že tento postup sa zvolí raz pri schvaľovaní Dodatku rokovacieho 

poriadku a následne sa aplikuje až do času prípadnej ďalšej úpravy Rokovacieho poriadku. Na základe uvedeného 

a vzhľadom na vysoký počet členov monitorovacieho výboru navrhol, aby sa uvedené ustanovenie upravilo nasledovne: 

„....V prípade, ak sa niektorý z členov výboru s hlasovacím právom nevyjadrí k predloženému návrhu v stanovenej lehote, 

posudzuje sa táto skutočnosť ako konkludentný prejav súhlasu s návrhom uznesenia.“ 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – otvoril diskusiu k schvaľovanému dokumentu. 

L. Šimko, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – vyjadril nesúhlas s možnosťou zapracovania 

tzv. „konkludentného prejavu súhlasu“ aj vzhľadom na skúsenosť rozhodnutí v rámci OP VaI hlasovaním per rollam, kedy 

pri nízkej účasti zaslaných súhlasných stanovísk práve systém konkludentného prejavu súhlasu pri nezaslaných 

stanoviskách spôsobil ich schválenie. Uviedol, že každý člen MV má zodpovednú funkciu, ktorej prináleží aj hlasovanie.    
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J. Buday, Združenie podnikateľov Slovenska – vyjadril súhlas s ustanovením, že nezaslanie stanoviska znamená 

zdržanie sa hlasovania a nie konkludentný prejav súhlasu.  

Certifikačný orgán – žiadal ozrejmiť, či právo zdržať sa hlasovania bude dodržané. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – odpovedal, že právo zdržať sa hlasovania bude dodržané. Upozornil na dôležitosť 

dostatočného počtu hlasov/stanovísk na schvaľovanie rozhodnutí hlasovaním per rollam. Vyzval členov o vyjadrovanie sa 

a zaslanie stanoviska pri hlasovaní per rollam v budúcnosti. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – dal hlasovať členom MV OP VaI o Zmene Rokovacieho poriadku MV OP VaI, verzia 

Rokovacieho poriadku, ktorá bola zaslaná členom v rámci vyhodnotenia pripomienkového konania, dňa 13. júna 2018  (v 

pôvodnom znení  čl. 6 Hlasovanie per rollam, ods. 3 nasledovného textu: „V prípade, ak sa niektorý z členov výboru s 

hlasovacím právom nevyjadrí k predloženému návrhu v stanovenej lehote, posudzuje sa táto skutočnosť ako zdržanie sa 

hlasovania...“.). 

Hlasovania o schválení Zmeny Rokovacieho poriadku MV OP VaI sa zúčastnilo 41 členov. 

Za bolo: 36  

Proti bolo: 2  

Zdržalo sa: 3  

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI skonštatoval, že MV OP VaI schválil Zmenu Rokovacieho poriadku MV OP VaI.  

Uznesenie: MV OP VaI schválil Zmenu Rokovacieho poriadku MV OP VaI.  

 

K bodu 4. Plán hodnotení OP VaI na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 4.0 – na schválenie 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – informoval, že aktualizácia Plánu hodnotení, verzia 4.0 bola iniciovaná s cieľom 

akcelerácie procesu hodnotenia a v záujme umožnenia realizácie hodnotení plánovaných pre rok 2018. Predmetom zmeny 

bola aktualizácia Indikatívneho zoznamu plánovaných hodnotení, ktorého pôvodná verzia obsahovala 2 samostatné 

hodnotenia: hodnotenie č. 5: Priebežné hodnotenie procesného nastavenia OP VaI, s plánovanou externou realizáciou a 

hodnotenie č. 6: Priebežné hodnotenie celého OP, s plánovanou internou realizáciou. Nakoľko obidve hodnotenia spolu 

tematicky aj obsahovo súvisia, bolo navrhnuté spojiť ich do jedného hodnotenia pod názvom: Priebežné hodnotenie OP 

VaI, ktoré obsahovo zahrnie všetky otázky 2 pôvodných hodnotení. Takýmto spôsobom bude možné vykonanie 

komplexného priebežného hodnotenia OP VaI v súlade s príslušnými pravidlami a nariadeniami pre fondy EÚ. Priebežné 

hodnotenie bude realizované externými hodnotiteľmi v rámci uzatvorenej rámcovej dohody na komplexné poradenstvo 

pre operačný program Výskum a inovácie 2014 – 2020. Predložený aktualizovaný Plán hodnotení, verzia 4.0 odporučila 

na schválenie Monitorovaciemu výboru pre OP VaI Pracovná skupina pre hodnotenie OP VaI, a to Uznesením č. 1/2018 

z rozhodovania písomnou procedúrou per rollam zo dňa 31.05.2018. V rámci pripomienkového konania k 11. zasadnutiu 

Monitorovacieho výboru pre OP VaI boli k materiálu vznesené 3 pripomienky (všetky 3 obyčajné – 2 akceptované a 1 

čiastočne akceptovaná). Vyhodnotenie pripomienok bolo členom MV OP VaI zaslané dňa 13. júna 2018.  

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – otvoril diskusiu k schvaľovanému dokumentu. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – dal hlasovať členom MV OP VaI o predložený Plán hodnotení OP VaI na programové 

obdobie 2014 – 2020, verzia 4.0. 
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Hlasovania o schválení Plánu hodnotení OP VaI na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 4.0.sa zúčastnilo 43 členov. 

Za bolo: 40  

Proti bolo: 1  

Zdržalo sa: 2  

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI skonštatoval, že MV OP VaI schválil Plán hodnotení OP VaI na programové obdobie 

2014 – 2020, verzia 4.0.  

Uznesenie: MV OP VaI schválil Plán hodnotení OP VaI na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 4.0.  

 

K bodu 5. Revízia Operačného programu Výskum a inovácie, verzia 4.0 – na schválenie 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – informoval, že revízia OP VaI bola pripravená v nadväznosti na nevyčerpaný finančný 

záväzok (decommitment), dosiahnutý ku koncu r. 2017. Zároveň do nej boli zahrnuté prvky, ktorých zmena vyplynula z 

vývoja legislatívneho prostredia, inštitucionálneho rámca, resp. potrieb implementačnej praxe, ktoré boli identifikované 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako RO pre OP VaI, a sprostredkovateľskými orgánmi: Ministerstvom 

hospodárstva SR a Výskumnou agentúrou. Po dohode s EK súčasťou predkladanej revízie nie je úprava ukazovateľov 

výkonnostného rámca, táto bude predmetom nasledujúcej revízie OP VaI. Revízia OP VaI, verzia 4.0 sa týka celkovo 8 

častí (prvkov) programového dokumentu, ktoré boli rozdelené do 5 blokov - finančné úpravy;  úpravy vyplývajúce zo zmien 

legislatívneho prostredia; zmeny súvisiace s uplatnením finančných nástrojov v rámci prioritných osí 1 a 2; vecné zmeny 

vychádzajúce z doterajšej implementácie OP VaI; technické úpravy a aktualizácie textu. Ďalej informoval, že v rámci 

pripomienkového konania bolo k materiálu vznesených 20 pripomienok (z toho 4 zásadné a 16 obyčajných). Celkovo bolo 

akceptovaných 18 pripomienok, z toho 3 zásadné a 15 obyčajných. Vyhodnotenie pripomienok bolo členom MV OP VaI 

zaslané dňa 13. júna 2018. Po termíne bol zaslaný jeden technický návrh, ktorý je súčasťou ďalšieho bodu programu. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – otvoril diskusiu.  

P. Votoupal, Európska komisia – ospravedlnil neúčasť p. Von Buscha pre iné pracovné povinnosti. Informoval, že okrem 

MV OP VaI revíziu schvaľuje EK, ktorá nepovolí inú revíziu ako technického charakteru. Aktuálne predkladaná technická 

revízia má vyriešiť predovšetkým zmeny spôsobené zrušením záväzku decommitmentu v roku 2017. Upozornil, že revíziu 

schválenú MV OP VaI je potrebné zaslať na EK v najbližších dňoch, aby sa predišlo automatickej realokácii zdrojov v OP 

VaI. Ďalšie zmeny OP VaI budú predmetom nasledujúcej revízie, ktprá môže byť predložená po tejto technickej revízii. 

J. Buday, Združenie podnikateľov Slovenska – požiadal o stanovisko, súčasťou ktorej verzie revízie OP VaI bude 

požiadavka podnikateľov o zálohovom financovaní projektov. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – upresnil, že uvedená požiadavka nie je predmetom revízie OP VaI. Záväzok 

a spôsob financovania neupravuje dokument OP VaI, ale Systém finančného riadenia EŚIF vydávaný MF SR. V snahe ho 

upraviť a nájsť riešenia zálohového financovania pre podnikateľský sektor, prebiehali už viaceré rokovania, aj na úrovni 

ministrov.   

V. Sirotka, Slovenská asociácia malých podnikov – požiadal o informáciu v akom stave riešenia sa nachádza uvedená 

požiadavka podnikateľského sektora. 
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R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – zopakoval, že predmetná problematika je v riešení. RO OP VaI podporuje túto 

úpravu, aj keď je potrebná zmena vnímania podnikateľov vo vzťahu k spôsobu financovania zo štrukturálnych fondov. 

K dohode s MF SR zatiaľ nedošlo. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – dal hlasovať členom MV OP VaI o predloženej Revízii Operačného programu 

Výskum a inovácie, verzia 4.0. 

Hlasovania o schválení Revízie Operačného programu Výskum a inovácie, verzia 4.0 sa zúčastnilo 42 členov. 

Za bolo: 40  

Proti bolo: 0  

Zdržalo sa: 2  

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI skonštatoval, že MV OP VaI schválil Revíziu Operačného programu Výskum a 

inovácie, verzia 4.0  

Uznesenie: MV OP VaI schválil Revíziu Operačného programu Výskum a inovácie, verzia 4.0.  

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – informoval členov MV OP VaI o dodatočne predloženej pripomienke – návrhu zo 

strany Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) na zmenu OP VaI. Návrh sa týkal doplnenia novej aktivity do špecifického 

cieľa 1.1.1. Aktivita pod názvom „Podpora systémovej výskumnej infraštruktúry v doménach inteligentnej špecializácie“ by 

mala byť zameraná na podporu budovania špecifickej systémovej výskumnej infraštruktúry, ktorá bola identifikovaná v 

rámci procesu EDP (pozn. Entrepreneurial Discovery Process, realizovaný v rámci priorizácie RIS3 SK) ako chýbajúca. 

Aktivita by bola realizovaná prostredníctvom národných projektov, ktorých žiadateľmi môžu byť gestori domén inteligentnej 

špecializácie (napr. MZ SR a pod.). Súčasťou národných projektov bude môcť byť aj podpora pilotných výskumno-

vývojových aktivít realizovaných na tejto infraštruktúre. V rámci aktivity by mohli byť podporené len také projekty, v prípade 

ktorých bola potreba vytvorenia systémovej tematickej výskumnej infraštruktúry priamo uvedená v súhrnnej správe z 

procesu EDP v rámci príslušnej domény inteligentnej špecializácie RIS3 SK. Vzhľadom na prebiehajúcu fázu schvaľovania 

návrhu Revízie OP VaI, verzia 4.0, kedy už bolo spustené zisťovacie konanie, uskutočnili sa technické rokovania s EK 

a pripravuje sa predloženie materiálu na PPK a MPK, nie je možné predmetný návrh MZ SR do nej zahrnúť. V prípade 

jeho schválenia členmi MV OP by bol preto zahrnutý do nasledujúcej revízie OP VaI. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – otvoril diskusiu. 

P. Votoupal, Európska komisia – uviedol, že schvaľovanie zámerov národných projektov (NP) je v kompetencii 

monitorovacieho výboru, nie EK. NP majú byť prierezové a v národnom záujme, preto sa prideľujú vopred určenému 

žiadateľovi, a to v situácii, ak existuje len jeden jediný žiadateľ. Tieto NP boli zamerané na výskum v rôznych oblastiach 

a často je problematické odvodiť priame zadanie projektu jednému konkrétnemu žiadateľovi. Zopakoval postoj EK 

k zámerom národných projektov, ktorý bol zaslaný riadiacemu orgánu v októbri 2015, v ktorom si EK nie je úplne istá, že 

zámery NP schválené MV OP VaI v roku 2015 spĺňajú toto kritérium. EK má za to, že tematické výskumné projekty by 

mali prejsť otvoreným výberovým procesom, pretože je veľa oprávnených subjektov (napr. univerzity, súkromné/verejné 

subjekty, a pod.). Pokiaľ by bol projekt pridelený bez výberového konania, existuje riziko, že prostriedky z projektov budú 

zdrojom na prevádzkové náklady národných inštitúcií, čím sa obchádza zásada adicionality a zásada 4 percent zdrojov 

na technickú pomoc. Ďalej uviedol, že pripravenosť týchto zámerov NP je otázna. Zdôraznil však, že schvaľovanie 

zámerov NP je v kompetencii MV OP VaI.      
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P. Ťapák, Košický samosprávny kraj – vyjadril sa k doméne zdravie obyvateľstva a k zdravotníckym technológiám. Na 

základe projektu InterregEurope, v ktorom je zapojený Košický samosprávny kraj, opísal progres v základnom výskume 

a v malých externých podnikoch v oblasti life science v Nemecku. Vyjadril potrebu dobrého nastavenia systému 

a prepojenia s malými a strednými firmami za účelom dosiahnutia kľúčových cieľov v regióne. 

R. Redhammer, Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít SR – vyjadril potrebu objasnenia 

predkladaného návrhu zo strany MZ SR, podľa jeho názoru existujú na Slovensku dve alebo štyri konzorciá, ktoré by mohli 

byť klasifikované ako strategická výskumná infraštruktúra v oblasti zdravotníctva.  

P. Ferjančík, Ministerstvo zdravotníctva SR – zareagoval na podnet a vysvetlil hlavný cieľ návrhu zo strany MZ SR 

rozšíriť okruh žiadateľov a podporiť myšlienku realizácie infraštruktúry v národných projektoch. 

D. Ács, Únia klastrov Slovenska – položil otázku, či bude národný projekt MZ SR schvaľovaný monitorovacím výborom 

alebo bude monitorovacím výborom len odobrený. Podľa zaužívaného postupu boli prezentácie zámerov národných 

projektov schvaľované samostatne. Zaujímal sa, či schválením príslušného návrhu bude zmena v zaužívanom postupe 

pri schvaľovaní národných projektov. 

S. Sipko, Výskumná agentúra – reagoval, že  prijatie návrhu by nepredstavovalo zmenu kompetencií monitorovacieho 

výboru v oblasti národných projektov. Schválením pripomienky MZ SR by Stála komisia Rady vlády SR pre vedu, techniku 

a inovácie pre implementáciu RIS3 (Komisia) nadobudla väčšie kompetencie pri posudzovaní projektov a členom 

monitorovacieho výboru sa dostanú na rokovanie preddiskutované projekty (v zmysle opodstatnenia). 

L. Šimko, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – uviedol, že Systém riadenia EŠIF 

jednoznačne hovorí o zodpovednosti MV a zodpovednosť MV k národným projektom musí zostať nezmenená. Túto 

problematiku nemôže riešiť Komisia, čo by bolo v rozpore so Systémom riadenia EŠIF. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – reagoval na podnety a tvrdil, že predmetom návrhu je doplnenie aktivity medzi 

oprávnené aktivity. Návrhom sa nemení postup predkladania aktivít. Štandardne bude platiť zaužívaný Systémom riadenia 

EŠIF. Národný projekt musí byť predmetom schvaľovania MV. Postup je viazaný Systémom riadenia EŠIF.  

P. Votoupal, Európska komisia – vyjadril stanovisko z pohľadu EK, návrh na národný projekt schvaľuje monitorovací 

výbor. Podľa EK nie je vhodné, aby operačný program prešiel do úrovne projektu. 

D. Ács, Únia klastrov Slovenska – položil doplňujúcu otázku, či sa schválením predloženej revízie nespomalí proces zo 

strany EK. 

P. Votoupal, Európska komisia – odpovedal, že aktuálne sa na rokovaní monitorovacieho výboru schvaľuje technická 

revízia, ďalšia revízia sa bude zaoberať výkonnostným rámcom. Ak sa do procesu pridajú ďalšie témy, ktoré podľa 

predstaviteľov EK nepatria do operačného programu, zastáva názor, že táto situácia môže skomplikovať a predĺžiť 

schvaľovanie revízie operačného programu, pretože schvaľovanie zmien v operačnom programe je v kompetencii EK. 

J. Pastorek, Úrad splnomocnenca vlády SR pre výskum a inovácie - v rámci diskusie požiadal RO, aby zaujal priame 

stanovisko k prejedávanému návrhu. Snahu MZ SR považuje za legitímnu, keďže podľa alokačných kritérií sa 

zdravotníctvu a lekárskemu výskumu dostáva málo finančných prostriedkov. Pripomenul,  že MV OP VaI schválil zámery 

NP v alokácii 300 mil. €. Položil otázku, či sa schválením revízie pristúpi k realizácii schválených zámerov národných 

projektov. Žiadal jasné stanovisko od RO. 
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R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – odpovedal, že materiál bol predložený členom MV ako samostatný návrh MZ SR – 

doplnenie aktivity v rámci revízie a jeho schválenie je iba v kompetencii monitorovacieho výboru.  

P. Votoupal, Európska komisia – reagoval na otázku a doplnil, že tematické výskumné projekty musia vždy prejsť 

otvoreným výberovým procesom. Vyjadril, že je potrebné schválenie technickej revízie, aby nedošlo k automatickej 

realokácii dekomitmentu. Zopakoval, že aktuálne schvaľovaná revízia je len technického charakteru, preto prednesený 

návrh MZ SR v predkladanej revízii nie je možný. Čo bude predmetom návrhu ďalšej revízie ostáva otvorené. 

K schváleným zámerom NP vyjadril jasný negatívny postoj EK, avšak sú plne v kompetencii MV OP VaI.  

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – dal hlasovať o návrhu doplnenej aktivity v rámci revízie OP VaI, predloženom 

Ministerstvom zdravotníctva SR.  

Hlasovania o schválení návrhu doplnenej aktivity v rámci revízie Operačného programu Výskum a inovácie, predloženom 

Ministerstvom zdravotníctva SR sa zúčastnilo 41 členov. 

Za bolo: 12  

Proti bolo: 12  

Zdržalo sa: 17  

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI skonštatoval, že MV OP VaI neschválil návrh doplnenej aktivity v rámci revízie 

Operačného programu Výskum a inovácie, predložený Ministerstvom zdravotníctva SR.  

Uznesenie: MV OP VaI neschválil návrh doplnenej aktivity v rámci revízie Operačného programu Výskum a inovácie, 

predložený Ministerstvom zdravotníctva SR.  

 

K bodu 6. Rôzne  

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – informoval, že hlasovaním per rollam bol schválený návrh Výročnej správy 

o vykonávaní OP VaI za rok 2017, zaslaný členom MV pre OP VaI dňa 23. 05. 2018. Počet zaslaných stanovísk bol 38, 

preto upozornil, že  pri nasledujúcom hlasovaní per rollam bude nevyhnutné zaslať vyjadrenie členov MV OP VaI.  

S. Baginová, Certifikačný orgán - v rámci bodu rôzne predniesla informáciu o poskytovaní zálohových platieb pre 

podnikateľov, a to, že v zmysle aktuálne platného Systému finančného riadenia EŠIF, verzia 2.0 je možnosť pre všetkých 

prijímateľov, t. j. aj pre podnikateľov využívať systém predfinancovania, čo je podobné systému zálohových platieb. 

J. Buday, Združenie podnikateľov Slovenska – položil otázku, ktorou zisťoval, kto bráni možnosti, aby sa podnikatelia 

dostali k zálohovému financovaniu. 

S. Baginová, Certifikačný orgán – upresnila, že v zmysle aktuálne platného Systému finančného riadenia EŠIF 

sa nejedná o zálohové platby, ale o systém predfinancovania, čo je odlišný systém financovania. Finančné prostriedky sú 

uhrádzané na základe neuhradených faktúr. Ide o rýchlejší proces ako v prípade refundácie. 

E. Škorvaga, Ministerstvo hospodárstva SR – reagoval, že systém predfinancovania je potrebné chápať ako možnosť 

zálohovej platby predtým, ako je faktúra uhradená dodávateľovi. Systém získania prostriedkov na úhradu faktúry je plne 

aplikovaný v rámci všetkých vyhlásených výziev v gescii MH SR a  je využívaný zo strany podnikateľov. 
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V. Sirotka, Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov – vyjadril podporu systému 

predfinancovania. Zastáva názor, že je potrebné, aby sa táto informácia dostala do príručiek pre žiadateľa. Otvoril 

problematiku vyhodnocovania projektov, ktoré považuje za zdĺhavé. Pre žiadateľov vyjadril potrebu možnosti využitia 

„inštitútu vysvetlenia“ po hodnotiacom procese. V rámci problematiky verejného obstarávania predložil návrh, aby sa 

možnosť neuskutočniť verejné obstarávanie zamerala na sumu projektu, nie na percentuálny pomer získania finančných 

prostriedkov. Navrhol kritérium objemu finančných prostriedkov namiesto kritéria pomeru prostriedkov. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP VaI – informoval, že na výbor NR SR bol predložený návrh zákona o verejnom obstarávaní. 

Ide o nepriamu novelu, ktorá by mala byť predmetom rokovania júnovej schôdze NR SR. Predmetom novely je návrh, 

v ktorom by podnikatelia do 50 % príspevku nemuseli uplatňovať princíp VO. Ide o zjednodušenie procesov pre 

podnikateľov v zmysle smernice. Predniesol, že vo vzťahu k fondom bude existovať spôsob overovania hospodárnosti 

výdavkov, aby bola garancia, že sú tieto výdavky nakladané hospodárne vo vzťahu k certifikácii, aj vo vzťahu k auditu.  

Tento proces bude jednoduchší ako samotný proces verejného obstarávania.  

L. Šimko, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – reagoval, že nejde o netransparentnosť. 

Upresnil, že ide predovšetkým o zosúladenie podmienok v rámci Európskej únie. Ide hlavne o vytvorenie podmienok, na 

základe ktorých osoba, ktorá nie verejným obstarávateľom a má intenzitu spolufinancovania z verejných zdrojov nižšiu 

ako 50 %, bude vyňatá spod účinnosti zákona o verejnom obstarávaní. Musia sa však splniť opatrenia, aby sa neopakovali 

chyby v hospodárnosti v období rokov 2007 - 2013. Uviedol, že na základe zverejnenej informácie Európskeho dvora 

audítorov, SR má ako jediná z 27 štátov sprísňujúcu podmienku v zákone o verejnom obstarávaní. 

V. Sirotka, Slovenská asociácia malých a stredných  podnikov a živnostníkov – vyjadril podporu takémuto návrhu. 

Predniesol návrh, že do budúcna je potrebné sa sústrediť na to, aby nebolo kritérium získania finančných prostriedkov 

v percentách, ale zamerané na objem projektu.  

R. Redhammer, Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít SR – položil otázku o výkonnostnom rámci, 

či sa neuvažuje o posune termínu na výkonnostný rámec na rok 2019 a aké sú aktuálne plány a reálne termíny na 

pripravované výzvy. 

R. Igliar, predsedajúci MV OP – odpovedal, že k výkonnostnému rámcu je stále v platnosti rok 2018. Pripravovaná revízia 

výkonnostného rámca je odkonzultovaná s predstaviteľmi Európskej komisie, aby sa znížili riziká prepadnutia 

výkonnostného rámca. Jedným z navrhovaných opatrení je nová aktivita. Pri výkonnostnom rámci je umožnený presun 

finančných prostriedkov v rámci operačného programu aj medzi operačnými programami navzájom. Potvrdil, že všetky 

aktivity sú v štádiu diskusií, aby sa zabránilo prepadnutiu výkonnostného rámca. 

P. Votoupal, Európska komisia – v reakcii na otázku potvrdil, že pre výkonnostný rámec platí termín, ktorý bol zadaný. 

S výkonnostným rámcom sú problémy, ale je politický tlak zo strany Európskeho  parlamentu, aby bol výkonnostný rámec 

dodržiavaný v plnom rozsahu.  

R. Igliar, predsedajúci MV OP – v reakcii na p. Redhammera doplnil druhú časť odpovede o problematike termínov 

výziev. Jedna výzva v rámci dlhodobého strategického výskumu v doméne dopravné prostriedky pre 21. storočie je 

pripravená. Ďalšie výzvy sú predložené Centrálnemu koordinačnému orgánu na schválenie. Podotkol, že pripravená výzva 

z dôvodu prebiehajúceho auditného overovania nebude zatiaľ vyhlásená. Zistenia by mohli mať vplyv na vyhlásenie výzvy.  

K bodu 7. Zhrnutie zasadnutia a závery 
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R. Igliar, predsedajúci MV OP – poďakoval prítomným členom a zástupcom EK za účasť na rokovaní a zhrnul závery 

rokovania 11. MV OP VaI. 

V Bratislave dňa 10. 07. 2018 

Zapísal: Mgr. D. Petrasová, Mgr. J. Kraushúber 

Overovateľ: Ing. Michal Vážny, Healthy Life, o. z. 

Schválila: JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR  

predsedníčka Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie 

 

Prílohy: Prezenčná listina 


