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14. júna 2012

Úrad vlády SR, Nám. slobody, c. 1, Bratislava  

Dušan Caplovic, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, predseda MVVE

Igor Federic, vedúci Úradu vlády SR, podpredseda MVVE

Tomáš Malatinský, minister hospodárstva SR, podpredseda MVVE

všetci clenovia a prizvaní úcastníci Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku

podla prezencnej listiny (vid príloha c. 1)

Marek Maga, Riadiaci orgán pre Operacný program Informatizácia spolocnosti

Katarína Kurucová, Riadiaci orgán pre Operacný program Konkurencieschopnost  
a hospodársky rast

Diana Petrasová, Miriam Petrášová, Riadiaci orgán pre Operacný program Výskum a vývoj

Marián Cipár, Trnavský samosprávny kraj

Program zasadnutia bol oficiálne zaslaný všetkým clenom a prizvaným úcastníkom vrátane
zástupcov z Európskej komisie.

1. Otvorenie rokovania a schválenie programu

2. Navrhnutie a schválenie overovatel a zápisnice

3. Informácia o rozhodnutiach Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku 
metódou per rollam

4. OP Výskum a vývoj
Výrocná správa o vykonávaní operacného programu Výskum a vývoj za rok 2011-
materiál na schválenie

Zápisnica z 9. zasadnutia 
M onitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku

Program zasadnutia:

Dátum:

Miesto konania zasadnutia:

Adresáti:

Úcastníc i rokov ania:

Zapisovatel :

Overovatel  zápisnice:

•
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Správy o vyhodnotení výziev OP Výskum a vývoj za obdobie od 8. zasadnutia   
MVVE - materiál na vedomie
Informácia o stave implementácie OP VaV od 01.01.2012 do 30.04.2012 - materiál 
na vedomie

5. OP Informatizácia spolocnosti
Výrocná správa o vykonávaní Operacného programu Informatizácia spolocnosti za 
rok 2011 – materiál na schválenie
Návrh revízie Operacného programu Informatizácia spolocnosti – materiál na 
schválenie
Aktuálna informácia o implementácii Operacného programu Informatizácia 
spolocnosti – materiál na vedomie

6. OP Konkurencieschopnost  a hospodársky rast
Výrocná správa o vykonávaní Operacného programu Konkurencieschopnost  
a hospodársky rast za rok 2011 – materiál na schválenie
Revízia Operacného programu Konkurencieschopnost  a hospodársky rast 
v nadväznosti na realokáciu financných prostriedkov medzi operacnými 
programami Národného strategického a referencného rámca Slovenskej republiky 
na roky 2007 – 2013 - materiál na schválenie
Výberové kritériá pre žiadosti o nenávratný financný príspevok v rámci opatrenia 
Technická pomoc Operacného programu Konkurencieschopnost  a hospodársky rast 
– materiál na schválenie
Programový manuál k Operacnému programu Konkurencieschopnost  
a hospodársky rast, verzia 3.10 – materiál na vedomie
Správy o vyhodnotení výziev Operacného programu Konkurencieschopnost  
a hospodársky rast - materiál na vedomie

7.  Rôzne

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku (d alej aj „MVVE“) otvoril 
predseda MVVE p. .

V úvode rokovania privítal prítomných clenov MVVE a ich náhradníkov, zástupcov 
Európskej komisie (d alej aj „EK“) a prizvaných zástupcov na rokovaní. Dalej konštatoval, že 
na rokovaní bolo prítomných 43 zo 44 clenov MVVE. V zmysle rokovacieho poriadku bol
MVVE uznášaniaschopný.

V d alšom priebehu oboznámil clenov MVVE s programom 9. zasadnutia MVVE. Clenovia 
MVVE dostali pred rokovaním MVVE prostredníctvom sekretariátu MVVE príslušné 
dokumenty ku všetkým bodom rokovania. Uviedol návrh RO VaV na doplnenie programu 
zasadnutia o podbod k bodu 4. – „Informácia o stave implementácie OP VaV od 01.01.2012 
do 30.04.2012“. V hlasovaní o programe hlasovalo 42 clenov MVVE za a 1 clen sa zdržal 
hlasovania. MVVE schválil program s doplnujúcim návrhom.

Predseda MVVE na zasadnutí osobitne privítal zástupcov DG Regio z EK, zástupcov Orgánu 
auditu, zástupcu Najvyššieho kontrolného úradu, zástupcu spolocnosti Jenewein Slovakia pre 
hodnotenie OPIS a zástupcu OP Zamestnanost  a sociálna inklúzia.

Informoval clenov MVVE o schválení dodatku c. 1 k Štatútu MVVE. Informoval, že dodatok 
k štatútu stanovil nové predsedníctvo MVVE a aktualizoval zoznam clenov MVVE.

Predseda MVVE v nadväznosti na 9. zasadnutie MVVE požiadal o úvodné slovo zástupcu 
Európskej komisie.

 pod akoval za pozvanie na 9. zasadnutie MVVE. Zdôraznil význam 
MVVE pri implementácii troch dôležitých operacných programov. Vyzdvihol osobitne úlohu 
9. zasadnutia, ktoré sa bude zaoberat  uplynulým rokom, aktuálnym stavom a aj realokáciou 
s ciel om podpory zamestnanosti mladých l udí. Vyjadril želanie aktívnej diskusie zo strany 
clenov MVVE.

 navrhol p. Cipára, zástupcu VÚC Trnava za overovatel a 
zápisnice.

Priebeh zasadania:

D. Caplovic, minister  školstva, vedy, výskumu a športu SR

C. Todd, zástupca EK,

D. Caplovic, predseda M VVE,

K bodu 1. Otvorenie rokovania a schválenie programu zasadania Monitorovacieho výboru 
pre vedomostnú ekonomiku

K bodu 2. Navrhnutie a schválenie overovatel a zápisnice

Hlasovania o schválení p. Cipára, zástupcu VÚC Trnava ako overovatela zápisnice sa 
zúcastni lo 42 clenov.

Za bolo: 41

Proti  bolo: 0

Zdržal sa: 1
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informoval, že od ostatného zasadnutia MVVE boli schválené 
nasledovné materiály formou per-rollam :
1. za OP KaHR:

a. Hodnotiace kritériá pre odborné hodnotenie žiadostí o NFP za Opatrenie 3.1 - Podpora 
podnikatel ských aktivít v cestovnom ruchu a Výberové kritériá pre opatrenie 3.1 -
Podpora podnikatel ských aktivít v cestovnom ruchu;

b. Hodnotiace kritériá pre odborné hodnotenie žiadostí o NFP za opatrenie 1.1 - Inovácie 
a technologické transfery, podopatrenie 1.1.3 - Podpora úcasti slovenských výrobcov 
na vel trhoch, výstavách, obchodných misiách a Výberové kritériá pre opatrenie 1.1 -
Inovácie a technologické transfery, podopatrenie 1.1.3 - Podpora úcasti slovenských 
výrobcov na vel trhoch, výstavách, obchodných misiách;

c. Hodnotiace kritériá pre odborné hodnotenie žiadostí o NFP pre opatrenie 2.1 -
Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie 
progresívnych technológií v energetike a Výberové kritériá pre opatrenie 2.1 -
Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby    spotreby a zavádzanie 
progresívnych technológií v energetike;

2. za OPIS:
a. Hodnotiace a výberové kritéria pre písomné vyzvanie na národný projekt: 

Zabezpecenie odborných konzultácií a prípravnej fázy vel kého projektu PO3 OPIS.

 predložil 
clenom MVVE na schválenie Výrocnú správa o vykonávaní OP Výskum a vývoj za rok 2011, 
ktorá bude následne predložená Európskej komisii v termíne do 30. júna 2012.

Výrocná správa obsahuje informácie o vyhlásených výzvach (v    2011 boli vyhlásené 4 
výzvy), o obsahovom a o financnom pokroku v implementácii OP Výskum a vývoj v roku 
2011. Informácie sú štruktúrované podl a jednotlivých opatrení. Výrocná správa d alej 
obsahuje informácie o horizontálnych prioritách, o technickej pomoci a o informovaní a 
publicite.

Návrh Výrocnej správy o vykonávaní OP Výskum a vývoj za rok 2011 bol clenom MV VE 
zaslaný elektronicky dna 11. mája 2012. Clenovia MV VE mali možnost  zaslat  pripomienky
k návrhu Výrocnej správy o vykonávaní OP Výskum a vývoj za rok 2011 v termíne do 
18. mája 2012. Vyhodnotenie pripomienok ako aj v ich zmysle upravená Výrocná správa je 
súcast ou podkladov na zasadnutie MV VE.

Uznesenie

K bodu 3. Informácia o rozhodovaní Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekon   ku 
formou per rollam

K bodu 4.

Výrocná správa o vykonávaní operacného programu Výskum a vývoj za rok 2011 - materiál 

na schválenie

: MVVE schváli l p. Cipára, zástupcu VÚC Trnava za overovatel a zápisnice.

I . Zemko, tajomník M VVE

R. K linda, generálny r iaditel  sekcie štrukturálnych fondov EÚ M ŠVVaŠ SR
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konštatoval, že v porovnaní s minulým rokom došlo k celkovému zlepšeniu 
výrocnej  správy. To zahrna napríklad lepší opis pokroku na základe ukazovatel ov a 
jednotlivých druhov vykonaných opatrení (napr. centrá            ti, výskumné a vývojové 
centrá, atd .), ktoré boli doplnené príkladmi (príklady v prílohe taktiež podávajú vysvetlenie), 
viac kritických hodnotení o t ažkostiach v implementáci   Komplexné tabul ky plnenia 
fyzických ukazovatel ov (na návrh EK) sa ukázali, že sú užitocné pre podávanie správ o 
pokroku (príloha 12). Správa však stále ostáva nevyvážená a obsahuje vel a štatistických 
údajov. Neúmerne vel ká cast  je venovaná vykazovaniu financnej implementácii a ovel a 
menej vykazovaniu úspechov. Správa potrebuje zlepšenie celkovej kvalitatívnej analýzy 
pokroku pri dosahovaní ciel a OP – zamerat  sa nielen na ukazovatele s dobrým plnením, ale aj 
na iné (ciel  OP - modernizovat  a zefektívnit  systém podpory výskumu a vývoja a skvalitnit  
infraštruktúru vysokých škôl, zvýšit  konkurencieschopnost , znižovat  regionálne disparity, 
vytvorenie nových malých a stredných podnikov, nových pracovných miest a           
podmienok vzdelávacieho procesu na vysokých školách).      výrocná správa obsahuje vel a 
informácií (avšak stále skôr štatistických) o druhu opatrení (napr. centrá excelentnosti, atd .),
o tematickom zameraní projektov a o regionálnom rozdelení aj tak by bolo užitocné na 
základe týchto údajov zlepšit  regionálnu analýzu. To znamená, že typ opatrení a tematické 
pokrytie regiónov je potrebné prepojit  tak, aby sa získal lepší obraz o tematickej koncentrácii. 
Takáto analýza môže prispiet  do diskusie „smart specialisation strategy“. Navyše, ak je to 
možné, mala by správa obsahovat  posúdenie úcinnosti a              opatrení na dosiahnutie 
ciel ov OP a poskytnút  „ponaucenie "(vrátane realizácie projektu).  Napríklad – Aký je úcinok 
opatrení na vytvorenie "centier excelentnosti" pre zlepšovanie "špickovej kvality vo vede"? 
Doteraz bolo podporených 102 centier excelentnosti. Je tento pocet naozaj znakom 
excelentnosti?. Ako úcinné sú kombinácie opatrení na podporu prenosu vedomostí z výskumu 
do praxe (napr. výskumné a vývojové centrá, projekty spolupráce s podnikaním, atd .)? Aké 
"poucenie" vyplýva pre obdobie po roku 2013? Aká je správna kombinácia opatrení, ktoré 
majú byt  podporené po roku 2013 (napríklad centrá excelentnosti, kompetencné centrá, 
výskumné a vývojové centrá atd .)? Projekt RIC (regionálnych inovacných centier) bol 
nahradený kompetencnými centrami. V období po roku 2013 bude prioritou podpora 
regionálnych inovácií. Vzhl adom na skúsenosti z implementácie projektov by bolo vel mi 
užitocné mat  komplexné zhodnotenie, preco nebolo možné vykonat  toto opatrenie. Existujú 
plány na vykonanie štúdie uskutocnitel nosti (ako bolo         na poslednom stretnutí)? 
Plnenie niektorých ukazovatel ov prebieha vel mi dobre (napr. pocet výskumníkov, ktorí majú 
prospech  z poskytnutej podpory, pocet zrekonštruovaných budov, pocet publikácií, atd .), 
avšak súcasné hodnoty niektorých ukazovatel ov zostávajú nízke (napr. pocet patentov, pocet 
vytvorených  pracovných miest pre výskumníkov, pocet novovzniknutých spin-off malých 
podnikov, ktorých zakladatel mi sú výskumníci atd .). Je dôležité pozorne monitorovat  plnenie 
týchto ukazovatel ov. Príklad vel mi dôležitého ukazovatel a "pocet novovzniknutých spin-off 
malých podnikov, ktorých zakladatel mi sú výskumníci", má hodnotu 0 a súhrnná ciel ová 
hodnota stanovená prijímatel mi v zazmluvnených projektoch je iba 16 (z ciel ovej hodnoty 
72, stanovenej v OP). Vzhl adom na dôležitost  tohto ukazovatel a by bolo   bré, poskytnút  
lepšie zhodnotenie, preco príjemcovia nemali záujem a co by sa mohlo uskutocnit  na 
zvýšenie záujmu ("získané skúsenosti"). Naopak hodnota ukazovatel a "pocet publikácii" sa 
javí ako vel mi dobrá (2 598 z ocakávaných 577). Hodnota ukazovatel a "karentované 

C. Todd, EK ,
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publikácie" však zostáva 0. Okrem toho ciel , ktorý Slovensko zahrnulo do Národného 
programu reforiem 2012 sú citácie na jedného vedca vel mi nízke. Bolo by možné vytvorit  
prepojenie publikácií podporovaných z OP VaV s citáciami výskumníkov? Dalej je dôležité 
zabezpecit  úplný súlad a spojitost  ukazovatel ov. EK žiada vziat  plne do úvahy pripomienky 
ES uvedené v liste zo 06.03.2012. Pri definovaní poctu projektov je potrebná osobitná 
kontrola správnosti údajov. Kým v prílohe 12 je uvedených 367 projektov (321 výskumu + 46 
vzdelávania), text na (str. 9) hovorí len o 319 výskumných projektoch a tabul ka 9 (strana 27) 
o 373 projektoch a v texte na strane 55 je uvedených 357 projektov.

pod akoval 
za konštruktívne pripomienky EK a za pochvalu, týkajúcu sa zlepšenia reportu. Podotkol, že 
vel kú zásluhu na zlepšení reportu majú pracovníci EK, s ktorými RO minulý rok 
spolupracoval na reporte a vedel premietnut  tieto návrhy a odporúcania aspon z casti do 
reportu. Verí, že v tejto dobrej obojstrannej spolupráci sa bude pokracovat . RO zapracuje do 
VS 2011 co najviac odznených pripomienok do 30.06.2012 a v rámci oficiálneho 
pripomienkového konania v priebehu júla až septembra túto správu vylepší. Niektoré 
z pripomienok sú predmetom správy za rok 2012, urcité analýzy napr. Centier excelentnosti 
prebehnú v tomto roku a ked že v minulom roku neprebehli, nemôžu byt  súcast ou VS 2011. 
Berie to ako kontinuálny proces a ciastkové analýzy môže poskytnút  EK aj mimo tejto 
oficiálnej správy. Dôvodom nenaplnania niektorých indikátorov je, že projekty sú ešte v stave 
realizácie a hodnoty indikátorov budú naplnené až po ich ukoncení. Z toho dôvodu sa 
nazdáva, že vo VS 2012 sa budú mat  viac cím pochválit . Co sa týka pripomienky 
regionálnych dopadov, tie vedia vycíslit  a správu doplnit .

informoval, že na porade vedenia ministra (MŠVVaŠ SR) 
požiadal o vypracovanie informácie o všetkých 67 Centrách excelentnosti, vrátane ich 
hodnotenia kvality s väzbou na ich udržatel nost  vo vzt ahu k budúcemu obdobiu a spôsobov
naplnania urcených požiadaviek, aj z hl adiska budúcich verejných zdrojov SR. Jednou 
z podstatných otázok k tým centrám, ktoré sa rozbehli v rokoch 2008 - 2009 je, ci budú plnit  
tie úlohy, ktoré mali. Informácie poskytne jasný prehl ad, ako tieto centrá fungujú vo vzt ahu 
k tomuto MVVE a RO OPVaV, ale i vo vzt ahu k rezortu MŠVVaŠ SR.

R. K linda, generálny r iaditel  sekcie štrukturálnych fondov EÚ M ŠVVaŠ SR

D. Caplovic, predseda M VVE

Hlasovania o schválení  sa zúcastni lo: 42 clenov.

Za bolo: 41

Proti  bolo: 0

Zdržal sa:1 

: MVVE schváli l Výrocnú správu o vykonávaní OP Výskum a vývoj za rok 2011.Uznesenie
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 predložil na 
vedomie clenom MVVE v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho 
fondu na programové obdobie 2007-2013 dve správy o vyhodnotení výziev na dopytovo-
orientované projekty OP Výskum a vývoj vyhlásenými Agentúrou MŠVVaV pre ŠF EÚ:

- Správu o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný financný 
príspevok OPVaV-2010/2.2./07-SORO, s názvom „Podpora výskumno-vývojových centier 
pre operacný program Výskum a vývoj, Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma 
štátnej pomoci)“ (výzva bola vyhlásená dna 28.04.2011 pre opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a 
technológií získaných výskumom a vývojom do praxe).

- Správu o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o   návratný financný 
príspevok s kódom OPVaV-2010/4.2/07-SORO, s názvom „Podpora výskumno-vývojových 
centier pre operacný program Výskum a vývoj, Schéma na podporu výskumu a vývoja 
(schéma štátnej pomoci)“ (výzva bola vyhlásená dna 28.04.2011 pre opatrenie 4.2 Prenos 
poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji).

 predložil 
dodatocne clenom MVVE na vedomie Informáciu o stave v             i OP Výskum a 
vývoj od 01.01.2012 do 30.04.2012(informácia o priebehajúcich výzvach Agentúry MŠVVaŠ 
SR pre štrukturálne fondy EÚ; informácia o implementácii projektov a o cerpaní financných 
prostriedkov; informácia o interaktívnej mape realizovaných projektov v rámci OPVaV, ktorá 
bola v tomto období spustená).

pod akoval za poskytnuté informácie a v súvislosti s aktuálnym stavom 
implementácie OPVaV sa zaujímal sa o tri dôležité body.

Prvý bod sa týkal výziev na univerzitné vedecké parky, ktoré sú súcast ou OPVaV. EK uvíta 
informáciu o stave, v akom sa daná výzva nachádza, ked že výzva bola plánovaná 
na december 2011. Další termín bol plánovaný na marec 2012, co sa javí ako isté 
oneskorenie. EK zdôraznila, že procesy, rozhodnutia a výber projektov by mali byt  
urýchlené, s ciel om absorbovat  na to urcenú alokáciu do konca programového obdobia. EK 
zaujíma, v akej fáze sa nachádza výberový proces a aký je casový harmonogram najbližších 
aktivít pre tieto projekty.

Správy o vyhodnotení výziev OP Výskum a vývoj za obdobie od 8. zasadnutia MVVE -

materiál na vedomie

Uznesenie

Informácia o stave implementácie OP VaV od 01.01.2012 do 30.04.2012 - materiál na 

vedomie

R. K linda, generálny r iaditel  sekcie štrukturálnych fondov EÚ M ŠVVaŠ SR

R. K linda, generálny r iaditel  sekcie štrukturálnych fondov EÚ M ŠVVaŠ SR

C. Todd, EK

: MVVE zobral na vedomie materiál Správy o vyhodnotení výziev OP Výskum a 
vývoj za obdobie od 8. zasadnutia MVVE.
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Druhý bod sa týkal financnej implementácie programu, ked že stále existuje nízke riziko 
pravidla n+3 pre rok 2012. Napriek tomu, že EK nepredp       vel ké t ažkosti s jeho 
naplnením v tomto roku, EK obdržala druhú žiadost  o platbu na 29,4 mil. EUR, a táto 
požiadavka sa týka všetkých troch programov. EK by uvítala co najväcší pocet žiadostí 
o platbu co najskôr v priebehu roka, nie na konci roka. EK rovnako obdržala    odhad platieb 
z MF SR pre všetky programy, v dvoch blokoch: prvý blok boli žiadosti o platbu, ktoré by 
mali byt  prijaté do konca októbra a druhý blok predstavujú žiadosti o platbu, ktoré by mali 
byt  prijaté v novembri a decembri. Na základe zhrnutia všetkých žiadostí o platbu zo 
všetkých clenských štátov, sa zdá, že rozpocet nebude schopný uspokojit  všetky žiadosti 
o platbu, to znamená, že tie žiadosti o platbu, ktoré budú clenským štátom predložené pred 
koncom roka nebudú uhradené až do zaciatku budúceho roka. EK vyzýva neprekladat  
žiadosti o platbu posledné dva mesiace roku 2012.

Tretí bod sa týkal technickej pomoci, kde je ešte stále obrovský objem financných 
prostriedkov. EK by uvítala stanovisko, ako sa plánujú zvyšné prostriedky využit , a to najmä 
v súvislosti s prípravou nového programového obdobia. Je zrejmé, že všetky programy budú 
musiet  investovat  financné prostriedky z technickej pomoci na vykonanie nevyhnutných 
hodnotení pre skúsenosti do budúceho programového obdobia (štúdie, analýzy, povinné 
hodnotenia), aby sa identifikovali potreby a priority, hlavne investicné priority pre nové 
programovacie obdobie, rovnako ako aj vyhodnotenie efektivity tých projektov, ktoré sú 
v súcasnom programovacom období (napr. centrá excelentnosti). EK by uvítala strucný 
prehl ad plánov RO s technickou pomocou, a co sa vykonáva v súvislosti s novým 
programovým obdobím.

reagovala na pripomienku p. Todda, ohl adom uvítania co najcastejšieho 
predkladania žiadostí o platbu na EK. V tomto smere CO už prijalo opatrenia, ktoré sú 
viditel né, vzhl adom na to, že tento rok už boli zaslané 2 žiadosti o platbu na EK, vo výške 
cca 91 mil. €. Dalšiu žiadost  o platbu zacne CO pripravovat  koncom júla 2012, t. z., že 
zaslaná by mala byt  na EK v priebehu augusta. CO je si vedomý, ako už bol upozornený 
z EK na spolocných zasadnutiach, že sa bude opakovat  situácia z konca rok 2011 a zaciatku 
roka 2012, preto CO prijalo opatrenie pre všetky OP, že bude v 2-mesacných intervaloch 
predkladat  žiadosti o platbu na EK. CO je závislé od výdavkov predložených prostredníctvom 
platobných jednotiek RO. Dalej uviedla najnovšiu informáciu, týkajúcu sa súcasných údajov v  
predloženom materiáli, a to v súcasnosti je na CO schválených cca 307,85 mil. € 
v kumulatíve, co tvorí 25,45 % z celkového záväzku a voci záväzku v roku 2009 podl a 
pravidla n+3 je momentálne vycerpaných 96,03 %, podl a informácii z RO, by nemal OPVaV 
predstavovat  riziko decommitmentu. CO predpokladá, že      pravidlo bude v rámci OPVaV 
aj splnené. Je potrebné ešte vycerpat  7,5 mil. € na národnej úrovni. Voci EK je to trochu viac, 
ale rozdiel je na CO schválený.

 nadviazal 
na informácie zástupkyne CO a uviedol, že OPVaV má n+3 z roku 2009 na úrovni ciel a 1 už 
splnenú a zostatok je na úrovni ciel a 2, t. j. Bratislavský kraj, co je menšia cast  OPVaV. 
Podl a prepoctov na úrovni nakontrahovaných projektov (nezarátané projekty nakontrahované 
v roku 2012), RO pocíta, že v Bratislavskom kraji bude cerpaných ešte cca 31 mil. €. Je 

H. Velecká, CO

R. K linda, generálny r iaditel  sekcie štrukturálnych fondov EÚ M ŠVVaŠ SR

, 

,
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predpoklad, že 7 mil. € bude certifikovaných v najbližších mesiacoch. RO zacne cerpat  
z d alšieho commitmentu so splatnost ou v roku 2013. Mimobratislavské projekty cerpajú 
prostriedky z roku 2010. Dalej informoval, že s nástupom nového vedenia MŠVVaŠ SR sa 
proces prípravy implementácie vedeckých parkov a výskumných centier urýchlil a minulý 
týžden zasadla medzinárodná výberová komisia, ktorá úspešne završila proces predvýberu, 
teda 1. kola dvojkolového systému. V súcasnosti prebiehajú komunikácie s budúcimi 
žiadatel mi, prijímatel mi, RO pripravuje štandardnú výzvu v rámci 2. kola predkladania 
žiadosti o NFP, ktorá by mala byt  vyhlásená ešte pred návštevou komisára EK p. J. Hahna. 
RO plánuje zacatie implementácie projektov (vrátane verejných obstarávaní) a všetkých 
náležitostí tejto výzvy zaciatkom roka 2013. V rámci technickej pomoci je cerpanie nízke, 
v porovnaní s cerpaním projektov je pozitívne,  umožnuje prostriedky použit  na kvalitnú 
prípravu budúceho obdobia. Úvahy o ich použití existujú a momentálne to brzdí aj 
nedotiahnutý legislatívny proces v EÚ a na to nadväzujúce príslušné rozhodnutia na národnej 
úrovni, aké OP a priority budú. Cast  prostriedkov bude použitá na dôsledný monitoring 
vedeckých parkov a výskumných centier, co je kl úcovou záležitost ou a taktiež na hodnotenie 
a monitoring OPVaV tohto programového obdobia a na zabezpecenie implementácie OPVaV 
(posilnenie personálnych kapacít, vyškolenie a ostané náležitosti).

uviedol, že RO OPIS predkladá Výrocnú správu o vykonávaní OPIS za 
rok 2011 na schválenie MVVE v zmysle cl. 65 písm. d) nariadenia Rady (ES) c. 1083/2006. 
Následne bude výrocná správa predložená na schválenie    v súlade s cl. 67 ods. 1 
uvedeného nariadenia. Bola vypracovaná RO OPIS v spolupráci so sprostredkovatel skými 
orgánmi – MF SR a MK SR, Platobnou jednotkou OPIS, Certifikacným orgánom, Orgánom 
auditu a koordinátormi jednotlivých horizontálnych priorít. V štádiu pripomienkovania boli 
zapracované aj pripomienky CKO, CO, OA, HP Informacná          t  a Trvalo udržatel ný 
rozvoj, HP Rovnost  príležitostí a Asociácie zamestnávatel ských zväzov a združení SR.

Výrocná správa zachytáva hlavné udalosti OPIS v roku 2011. Nimi boli najmä zrýchlenie 
implementácie a cerpania projektov prioritnej osi 1 oproti predchádzajúcemu obdobiu, 
precerpanie záväzku ERDF za rok 2008 v zmysle pravidla n+3 o 17,7 mil. €, schválenie 
revízie OPIS a naštartovanie implementácie prioritnej osi 2, vyhlásenie výziev v rámci PO2 
a odblokovanie platieb zo strany EK pre OPIS.

Pokial  ide o vyhlásené výzvy v roku 2011, v rámci PO1 bolo vyhlásených 8 výziev 
v celkovom objeme 182 mil. € a v rámci PO2 bolo vyhlásených 9 výziev v celkovej alokácii 
195 mil. €. V rámci PO3 nebola vyhlásená v roku 2011 žiadna výzva. Celkovo bolo za OPIS 
v roku 2011 vyhlásených 17 výziev v objeme 378 mil. €.

Uznesenie

K bodu 5.

Výrocná správa o vykonávaní Operacného programu Informatizácia spolocnosti za rok 
2011 – materiál na schválenie

: MVVE zobral na vedomie materiál I nformácia o stave implementácie OP Výskum 
a vývoj od 01. 01. 2012 do 30. 04. 2012.

N. M olnár , RO OPI S
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Ku dnu 31.12.2011 bolo za OPIS 35 projektov v realizácii v celkovom objeme 
zazmluvnených prostriedkov 372 mil. €. Kumulatívne bolo vycerpaných 89 mil. € 
z prostriedkov ERDF.

pod akoval za vypracovanú správu. Vyzdvihol, že je vel mi informatívna a 
obsahuje vel a technických údajov a císiel. Odporucil pre budúcnost  doplnit  l ahšie citatel ný 
netechnický sumár ohl adom dosiahnutých výsledkov a príspevku OP, ktorý môže byt  použitý 
aj pre úcely informovanosti verejnosti. Viac pozornosti sa mohlo venovat  naplnaniu ciel ov 
OP, hlavným úspechom zo strategického pohl adu a mohla by sa zlepšit  analytickú cast . 
Upozornil na správne vykazovanie core indikátorov, napr. pri vytvorených pracovných 
miestach.

uviedol, že bolo potrebné kritickejšie uviest  nedostatky a riziká, co môže 
slúžit  ako ponaucenie pre d alšie obdobie. Za predchádzajúce 2 roky bol OPIS zabrzdený. 
Konkrétne výsledky projektov OPIS ešte stále nie sú. Vel ká cast  projektov sa týka samospráv 
a obyvatel ov žijúcich v obciach a mestách. Je potrebné vzhl adom na navrhnutú realokáciu 
a výpadok PO3 povedat , ako sa d alej bude implementovat  OPIS. V budúcnosti taktiež bude 
požadovat  zhodnotenie a vycíslenie rizík jednotlivých castí OP.

podporila názor p. Mušku a p. Todda ohl adom uvedenia transparentnej 
informácie o výsledkoch OPIS.

pod akoval za kritické názory EK a predstavitel ov samospráv. 
Súhlasil, že je potrebné identifikovat  a kriticky hodnotit  výsledky aj riziká a nedostatky 
OPIS. Doterajšie výsledky OPIS s dopadom na obcanov sú malé, ale objavujú sa už prvé 
výsledky projektov a tie budú prezentované aj v nasledujúcej výrocnej správe. Pri naplnaní 
ciel ov a indikátorov OPIS aj jednotlivých projektov bude RO OPIS vyvíjat  maximálne úsilie 
s ciel om pomôct  prijímatel om.

prezentoval návrh revízie OPIS, verzia 4.0. Z dôvodov nízkeho 
cerpania OPIS a spomalenej realizácie projektov bola  uznesením vlády    c. 191 z 16. mája 
2012 schválená realokácia prostriedkov z OPIS do OP KaHR. Navrhovaná realokácia 

C. Todd, EK  

M . M uška, ZM OS 

D. Drobná, ÚM S 

N. M olnár , RO OPI S

N. M olnár , RO OPI S

Hlasovania o schválení Výrocnej správy o vykonávaní Operacného programu Informatizácia 
spolocnosti za rok 2011 sa zúcastni lo 42 clenov.

Za bolo: 38

Proti  bolo: 0

Zdržali  sa: 4

: MVVE schváli l Výrocnú správu o vykonávaní Operacného programu 
Informatizácia spolocnosti  za rok 2011.
Uznesenie

Návrh revízie Operacného programu Informatizácia spolocnosti – materiál na schválenie
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financných prostriedkov v prospech OP KaHR zohl adnuje zmeny priorít vlády SR s ciel om 
financovania opatrení na podporu riešenia nezamestnanosti mladých l udí a zintenzívnenie 
podpory malých a stredných podnikov v rámci operacných programov Národného 
strategického referencného rámca na roky 2007 - 2013. RO OPIS pripravil revíziu OPIS 
v súlade s cl. 33 nariadenia Rady (ES) c. 1083/2006.

Pre OPIS je suma na realokáciu do OP KaHR vo výške 170 mil. €, z toho 144,5 mil. € 
z ERDF a 25,5 mil. € zo štátneho rozpoctu. Navrhnutá realokácia podl a prioritných osí je: 
PO1 vo výške 50 mil. €, PO2 vo výške 20 mil. € a PO3 vo výške 100 mil. €. Navrhnutá 
realokácia zohl adnuje aj doterajšie cerpanie jednotlivých prioritných osí.

Financný plán OPIS po realokácii je v objeme 992 mil. €, z toho 845 mil. € zo zdroja ERDF 
a 148 mil. € zo štátneho rozpoctu. K tejto sume sa priráta ešte financovanie zo zdroja pro-rata 
vo výške 99 mil. €, ktoré rieši využitie prostriedkov na území Bratislavy.

V súlade s cl. 33 nariadenia Rady (ES) c. 1083/2006 boli vypracované hodnotenia od 
nezávislých evaluátorov pre všetky tri prioritné osi. V novej verzii OPIS bola upravená aj 
štruktúra a ciel ové hodnoty ukazovatel ov v rámci všetkých troch prioritných osí. Najväcší 
dopad realokácie je na prioritnú os 3. Po realokácii zostane v PO3 len 13 mil. €, ktoré budú 
využité pre tvorbu projektovej a inžinierskej dokumentácie nevyhnutnej na to, aby mohla byt  
úspešne naplnaná stratégia budovania širokopásmového internetu.

RO OPIS dostal pripomienky k predloženému materiálu, a to zo strany CO (3 zásadné a 8 
obycajných pripomienok) a CKO (1 obycajná pripomienka). Všetky pripomienky boli 
akceptované a zapracované. Vzhl adom na krátkost  casu neboli tieto pripomienky 
zapracované v materiáli odovzdanom clenom MVVE na zasadnutí, ale dodatocne budú 
zapracované.

vysvetlil pozíciu EK k tejto iniciatíve. Tá bola zacatá predsedom EK p.
Barrosom koncom januára 2012. Je zameraná na 8 krajín s najväcším podielom 
nezamestnanosti mladých ludí, vrátane Slovenska. Ciel om je použit  nepoužité prostriedky zo 
štrukturálnych fondov, alebo prostriedky, ktoré sú v riziku prepadnutia, na pomoc mladým 
l ud om a využit  ich na vytváranie pracovných miest. EK preto víta rozhodnutie slovenských 
orgánov ohl adom realokácie. Plán je realokovat  225 mil. € do OP KaHR z  OPD a OPIS. 
Realokácia z OPD bola schválená pred nejakým casom monitorovacím výborom  pre OPD.

Uviedol, že EK neboli jasné dôvody, preco realokácia vo výške 50 mil. € z PO1 sa bude týkat  
opatrenia 1.2 – eGovernment na úrovni samosprávy. Nebol jasný dopad realokácie na 
ukazovatele PO1. Rovnako má EK nejasnost  aj ohl adom PO2. Tu je jasné, že sa realokácia 
dotkne dopytovo-orientovaných projektov aj národných projektov, ale nie je jasné, ktoré 
projekty budú vypustené. Ohl adom PO3 uviedol, že prostriedky tejto prioritnej osi boli 
ohrozené, preto EK víta návrh realokácie. Na druhej strane vybudovanie broadbandu je vel mi
dôležitým projektom. Je potrebné zaistit , aby vybudovanie broadbandového pripojenia sa 
zacalo už na zaciatku d alšieho programového obdobia. Podl a EK návrh realokácie dáva 
priestor pre lepšiu prípravu projektu vybudovania broadbandu. Prakticky však znamená

C. Todd, EK
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odloženie projektu do nasledovného programového obdobia odklad zacatia konštrukcných 
prác len o niekol ko mesiacov.

 uviedol, že v prípade, ak by prostriedky mali prepadnút , 
je lepšie, ak sa realokujú. Prioritná os 3 postihne predovšetkým zaostalejšie regióny a dotkne 
sa mladých ludí, ktorí pracujú v oblasti internetu a IKT, a malých a stredných podnikov 
v zaostalejších oblastiach.

 uviedol, že doterajší vývoj implementácie OPIS mal t ažký dopad na 
samosprávu, ked  boli zrušené projekty pre krajské mestá. Samospráva v rámci OPIS 
necerpala aj preto, že nebola vypísaná žiadna nová výzva a nehl adali sa riešenia tejto situácie. 
Je potrebné naštartovat  nové myslenie a nový postup ohl adom informatizácie na Slovensku. 
Nové vedenie RO OPIS aj na SORO hl adajú tieto postupy, ked  na opatrení 1.2 sa urobilo za 
ostatné 3 mesiace viac ako za predchádzajúce 2 roky. Uviedol, že vidí riziko aj 
v implementovaní opatrenia 1.1, kde pokial  nebudú zrealizované projekty v rámci tohto 
opatrenia, sú ohrozené všetky ostatné prioritné osi. Upozornil, že v rámci NSRR sú už 
zrealizované projekty napr. v rámci Regionálneho operacného programu, ktoré zostanú 
nepreplatené, kde chýba 117 mil. €, ale na druhej strane je realokácia nasmerovaná na 
projekty, ktoré zacnú cerpat  až v roku 2013. Dalej uviedol, že na rokovaniach s GR SORO 
OPIS MF SR p. Bojnanským bolo prisl úbené, že príprava projektov pre samosprávy bude 
akcelerovat  a v budúcnosti bude zachovaná parita alokácie pre štátnu správu a samosprávu.

 uviedol, že podporuje v maximálnej miere realokáciu a vedel by si 
predstavit  aj väcší objem realokácie do OP KaHR. V súcasnej dobe je potrebné využit  všetky 
prostriedky na podporu ekonomického rastu a opatrení, ktoré majú priamy dopad na plnenie 
štátneho rozpoctu a zamestnanosti.

 uviedol, že k 11.06.2012 bolo v rámci PO1 
zazmluvnených 26 zmlúv o NFP v objeme 400 mil. €, pricom v rámci opatrenia 1.2 je 
zazmluvnených 7 projektov v objeme 31 mil. €. Predpokladaná realokácia zohl adnuje 
naplnenie stratégie definovanej Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy 
dobudovaním potrebných registrov. Realokácia je potrebná aj vzhl adom na absorpcnú 
kapacitu jednotlivých opatrení, ked  implementácia opatrenia 1.1 je najúspešnejšia v rámci 
OPIS a splna aj priemer implementácie v rámci všetkých OP.

Pre naplnenie ciel ov opatrenia 1.2 vyplynula z rokovaní s predstavitel mi ZMOS ako kl úcová 
úspešná implementácia projektu Dátového centra obcí a miest, kde bola dnešným dnom 
podaná žiadost  o NFP. Druhým predpokladom je úspešné zrealizovanie projektu Integrované 
obslužné miesta, kde sa plánuje zapojenie samospráv ako prevádzkovatel ov IOM z pozície 
povinných osôb. Pocíta sa aj s individuálnymi konceptmi pre samosprávu v rámci dopytovo-
orientovaných výziev na mestá. Pripravuje sa taktiež výzva Digitálnej agendy pre 
samosprávu.

zhrnul, že projekty pre samosprávu s najväcšími dopadmi na obcanov 
poctom elektronických služieb a ul ahcovania životných situácií idú d alej a budú vyhlásené 
výzvy pre projekty, ktoré doteraz realizované neboli.

J. Sabaka, I T Asociácia Slovneska

M . M uška, ZM OS

T. Gregor , K lub 500

P. Bojnanský, SORO OPI S MF SR

N. M olnár , RO OPI S
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V rámci PO2 je zakontrahovaných 85% prostriedkov. Prebiehajú však verejné obstarávania, 
kde je priestor pre úspory. Uviedol, že bola citlivo a pozorne zvážená výška alokácie 20 mil. €
tak, aby nebola dotknutá výzva na dopytovo-orientované projekty.

K PO3 uviedol, že pokial  nie sú zrealizované projektové a inžinierske dokumentácie, nie je 
možné zrealizovat  casovo nárocnú výstavbu širokopásmových sietí. Práve v case realokácie 
prišlo z EK súhlasné stanovisko s poskytnutím štátnej pomoci pre tento projekt. Všetky 
administratívne prekážky boli vyriešené. Do konca programového obdobia zostáva málo casu 
a tento projekt by sa nepodarilo úspešne zrealizovat . Uviedol, že prebieha však verejné 
obstarávanie na projektovú inžiniersku dokumentáciu, ktorá je nevyhnutnou súcast ou 
realizácie vel kého projektu, a vyjadril presvedcenie, že táto cast  bude pripravená do zaciatku 
nového programového obdobia. Vláda SR vo svojom uznesení o realokácii deklarovala, že 
chce realizovat  projekt broadbandu v nasledovnom programovom období minimálne 
v pôvodne plánovanom rozsahu.

prezentoval materiál. Ten pozostáva zo 4 castí, popisuje aktuálny stav 
prioritných osí OPIS a bol vypracovaný k 31.05.2012. Bol zaznamenaný pokrok 
v kontrahovaní aj cerpaní v mesiaci jún 2012, pricom táto informácia nebola obsiahnutá 
v materiáli. Dna 31.05.2012 bola uhradená aj žiadost  o platbu na EK vo výške 37 mil. €. 
K 31.05.2012 bolo kontrahovanie OPIS v objeme 443 mil. €, co predstavovalo 44,84% 
z celkovej pôvodnej alokácie. K 14.06.2012 pokrocilo kontrahovanie na sumu 468 mil. €, co 
predstavuje trojpercentný nárast na úroven 47,43%. Po zohl adnení realokácie bude 
kontrahovanie na úrovni 55,56%. V mesiaci jún bol zazmluvnený projekt ES Sociálnej 
poist ovne v objeme približne 25 mil. €. Prebieha schval ovanie štyroch žiadostí o NFP 
v rámci prioritnej osi 1 v objeme 35 mil. €.

Uviedol, že v rámci PO1 sú vyhlásené 3 výzvy v celkovom objeme 84 mil. €, v rámci PO2 sú 
vyhlásené 2 výzvy v objeme 23 mil. € a v rámci PO3 je vyhlásená 1 výzva v objeme 16 mil. 
€. Celkovo za OPIS je tak vyhlásených 6 výziev v objeme 124 mil. €.

Hlasovania o schválení Revízie Operacného programu Informatizácia spolocnosti  sa 
zúcastni lo 42 clenov.

Za bolo: 41

Proti  bolo: 0

Zdržal sa: 1

: MVVE schváli l Revíziu Operacného programu Informatizácia spolocnosti .Uznesenie

Aktuálna informácia o implementácii Operacného programu Informatizácia spolocnosti –
materiál na vedomie

N. M olnár , RO OPI S
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Cerpanie OPIS celkovo k 14.06.2012 je vo výške 130 mil. €, co predstavuje 13,24% alokácie. 
Po zohl adnení realokácie bude cerpanie OPIS na úrovni  15,51%. V súcasnosti prebieha 
kontrola 4 žiadostí o platbu v rámci PO1 v objeme 7,6 mil. € a 5 žiadostí v rámci PO2 
v objeme 117 tis. €. Celkovo za OPIS je teda na kontrole 9 žiadostí o platbu v objeme 7,752 
mil. €. Prezentoval plán cerpania OPIS do konca roka 2012, pr     najväcší nápor cerpania 
bude práve na konci roku. Vyjadril presvedcenie, že plán bude naplnený a záväzok ERDF za 
rok 2009 v zmysle pravidla n+3 splnený a prostriedky pre OPIS neprepadnú.

uviedol, že nakol ko OPIS zaostáva v implementácii, EK mu venuje väcšiu 
pozornost . Bol prijatý Akcný plán pre zrýchlenie implementácie OPIS a priniesol aj 
konkrétne výsledky, napr. v oblasti zvýšenia kontrahovania v PO2 na úroven 85%. Zvýraznil, 
že nakol ko coskoro budú prístupné prvé výsledky projektov PO1, je potrebné zverejnit  
výsledky a dopady týchto projektov.

Uviedol, že výzva na splnenie pravidla n+3 na tento rok zostáva stále vysoká. Ostáva 106,3 
mil. €, ktoré je potrebné predložit  v ŽoP na EK do 31.12.2012, aby bolo splnené pravidlo 
n+3. Podl a predloženého plánu ocakáva EK, že budú predložené ŽoP na EK v objeme 108,6 
mil. €. Pre vel kú mieru rizika je potrebné pokracovat  v pozornom monitorovaní OPIS 
a pokroku v plnení tohto ciel a.

ocenil, že sa zlepšila informovanost  ohl adom OPIS. PPP v spolupráci s RO 
OPIS a SORO OPIS organizuje budúci týžden konferenciu na Bôri    o ktorú je vel ký 
záujem. Odporucil, aby aktuálne informácie boli viac konkrétne a aby obsahovali aj napr. 
indikatívny harmonogram výziev, resp. plán cinnosti do najbližšieho obdobia.

 doplnila, že na národnej úrovni sú schválené výdavky, ktoré budú zahrnuté 
v pripravovanej žiadosti o platbu na EK, ktorej príprava sa zacne 2. júla a bude vo výške 
približne 29,5 mil. €. Uviedla, že na základe odhadu platieb od RO OPIS pripravil CO plán 
predkladania ŽoP na EK. V októbri predpokladá zaslat  ôsmu ŽoP na EK v objeme 22,1 mil. €
a deviatu ŽoP na EK vo výške 73 mil. € plánuje predložit  na prelome novembra a decembra. 
V súcasnosti je plnenie pravidla n+3 na národnej úrovni    výške 36,08%. Do konca roka je 
potrebné vydeklarovat  ešte 99,5 mil. €.

prejavil vieru, že na základe prijatých akcných plánov a intenzívnej 
komunikácie so zástupcami EK sa podarí naplnit  pôvodné ciele OPIS. RO OPIS a SORO 
OPIS si uvedomujú vážnost  situácie OPIS a záväzku ERDF. Privítal poznámku p. Ištvána 
z PPP ohl adom potreby zlepšenia informovanosti verejnosti ohl adom stavu a budúcnosti 
OPIS.

C. Todd, EK

M . I štván, PPP 

H. Velecká, CO

N. M olnár , RO OPI S

Uznesenie

K bodu 6.

: MVVE zobral na vedomie Aktuálnu informáciu o implementácii  Operacného 
programu Informatizácia spolocnosti .
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, informoval o predloženom materiáli. Výrocná správa zhodnocuje 
vykonávanie Operacného programu Konkurencieschopnost  a hospodársky rast (d alej iba 
„OP KaHR“) k 31.12.2011, obsahuje všetky štatistické informácie o OP KaHR, celkový 
pokrok v implementácii programu, údaje za jednotlivé dopytovo-orientované výzvy, národné 
projekty, Iniciatívu JEREMIE a projekty technickej pomoci. Materiál popisuje pokrok 
spojený s hodnotením predložených žiadostí o NFP, cerpaním zmluvne viazaných 
prostriedkov, realizáciou publicity, monitorovaním a kontrolnou cinnost ou.

Celkovo za OP KaHR bolo ku 31.12.2011 vyhlásených 26 dopytovo orientovaných výziev, 
boli vydané 2 písomné vyzvania na implementáciu Iniciatívy JEREMIE, 2 žiadatelia boli 
písomne vyzvaní na predloženie národného projektu, žiadosti o NFP pre technickú pomoc 
boli predkladané na základe 6 písomných vyzvaní. K tomuto dátumu bolo predložených 3 413
žiadostí o NFP v sume žiadaného NFP 2,44 mld. €, co predstavuje 268,73 % alokácie OP 
KaHR; schválených bolo 913 žiadostí o NFP v sume NFP 762,87 mil. €, co predstavuje 
84,13 % alokácie OP KaHR; zmluvne viazaných bolo 798 projektov v sume NFP 677,95 mil. 
€, co predstavuje 74,76 % alokácie OP KaHR; vycerpaných bolo 343,39 mil. €, co 
predstavuje 37,87 % alokácie OP KaHR. Na doplnenie je možné uviest , že k 14.6.2012 je 
miera cerpania za celý OP KaHR na úrovni 44 %, pricom    úrovni niektorých opatrení je už 
takmer 60 % cerpanie.

V súcasnosti je otvorená jedna casovo ohranicená výzva KaHR-31SP-1101 v rámci Opatrenia 
3.1 Podpora podnikatel ských aktivít v cestovnom ruchu a otvorené sú d alšie 4 schval ovacie 
procesy, po ukoncení ktorých predpokladá úroven kontrahovania cca 95 %. Uvedené 
ukazovatele však nezohl adnujú dodatocnú alokáciu 225 mil. €.

OP KaHR sa dlhodobo nachádza medzi najúspešnejšími operacnými programami z hl adiska 
kontrahovania aj cerpania. V tomto trende plánuje Riadiaci orgán pre OP KaHR pokracovat , 
aj ked  aktuálne sa kvôli dodatocným zdrojom štatistiky znížia.

Výrocná správa bola spracovaná na základe údajov získaných z ITMS, údajov poskytnutých 
SORO formou výrocných správ vypracovaných na úrovni opatrenia a iných podkladov. 
Osnovou pre vypracovanie správy bol Metodický pokyn Centrálneho koordinacného orgánu 
c. 9. Správa bola predložená clenom výboru na pripomienkové konanie, pricom relevantné 
pripomienky boli zapracované, resp. odkonzultované s predkladatel om. Po schválení bude 
správa v súlade s Nariadením Rady (ES) c. 1083/2006 zaslaná EK.

, pod akoval ministrovi hospodárstva SR p. Tomášovi Malatinskému za 
operatívny a netradicný spôsob rozhodnutia vo veci výzvy v rámci Prioritnej osi 2 OP KaHR -
Energetika. Došlo k poškodeniu znacnej casti obcí a zásahom p. ministra sa táto škoda 
eliminovala.

Výrocná správa o vykonávaní Operacného programu Konkurencieschopnost  
a hospodársky rast za rok 2011 – materiál na schválenie

B. Huslica, docasne preložený na funkciu generálneho r iaditel a sekcie podporných 
programov M H SR

M. M uška, ZM OS
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, informoval o predloženom materiáli. Nadviazal na informáciu, ktorá 
bola podaná pri schval ovaní materiálu „Návrh revízie Operacného programu Informatizácia 
spolocnosti“. Revízia OP KaHR vyplynula z uznesenia vlády SR c. 191 „

“ zo dna 16. 5. 2012.

Prílohou materiálu je „Analýza dôvodov revízie Operacného programu 
Konkurencieschopnost  a hospodársky rast v súvislosti s financovaním opatrení na podporu 
riešenia nezamestnanosti mladých l udí a zintenzívnenie podpory malých a stredných 
podnikov“, ktorá rozdelila návrh revízie do troch základných bo     Prvým bodom je 
navýšenie celkovej alokácie OP KaHR o dodatocných 225   l. €, co komplexne rieši práve 
vyššie uvedená analýza. Analýza definuje oblasti, do ktorých tieto financné prostriedky budú 
smerovat , popisuje opatrenia, ktoré chce rezort hospodárstva splnit  na to, aby tieto 
prostriedky boli úspešne implementované, a tiež popisuje aj technické aspekty implementácie, 
ktoré je nutné zabezpecit . Dalším bodom je zmena meratel ných ukazovatel ov OP KaHR, 
ktorá vychádza z požiadavky EK o zosúladenie a tým zjednodušenie výkazníctva prierezovo 
za viacero dotknutých operacných programov NSRR a doplnenie meratel ných ukazovatel ov 
o ukazovatel  „Pocet novovytvorených pracovných miest  cielene pre MRK“ na základe 
požiadavky koordinátora Horizontálnej priority Margina izované rómske komunity. Dalším 
bodom je úprava ciel ových hodnôt meratel ných ukazovatel ov OP KaHR, co vyplýva 
z prijatia dodatocných financných prostriedkov a úmerného zvýšenia hodnôt ukazovatel ov, 
najmä v prípade ukazovatel ov týkajúcich sa novovytvorených pracovných miest. Poslednou 
nosnou cast ou revízie sú zmeny v systéme implementácie OP KaHR, a to zníženie poctu 
SORO (Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania a Slovenská agentúra pre 

Hlasovania o schválení Výrocnej správy o vykonávaní Operacného programu 

Konkurencieschopnost a hospodársky rast za rok 2011 sa zúcastni lo: 42 clenov.

Za bolo: 42 clenov

Proti  bolo: 0

Zdržalo sa: 0

 MVVE schváli l Výrocnú správu o vykonávaní Operacného  rogramu 

Konkurencieschopnost a hospodársky rast za rok 2011.

k návrhu realokácie 
financných prostriedkov v rámci  operacných programov Národného strategického 
referencného rámca na financovanie opatrení na podporu riešenia nezamestnanosti  mladých 
l udí a zintenzívnenie podpory malých a stredných podnikov

Uznesenie:

Revízia Operacného programu Konkurencieschopnost  a hospodársky rast v nadväznosti na 
realokáciu financných prostriedkov medzi operacnými programami Národného 
strategického a referencného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013 - materiál 
na schválenie

B. Huslica, docasne preložený na funkciu generálneho r iaditel a sekcie podporných 
programov M H SR
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rozvoj investícií a obchodu od roka 2011 neplnia funkciu SORO pre MH SR, príslušné 
organizacné jednotky prešli pod Slovenskú inovacnú a energetickú agentúru), zmena rozsahu 
zapojenia vyšších územných celkov do implementácie OP KaHR na základe 
novouzatvorených dohôd a zmena schémy riadenia OP KaHR.

Realokované financné prostriedky budú smerované na podporu malých a stredných podnikov 
a tvorbu pracovných miest pre znevýhodnenú skupinu mladých ludí. Znacnú cast  
prostriedkov plánuje MH SR zacielit  do Opatrenia 1.1,       je zamerané na nákup 
inovatívnych technológií, d alšia cast  by mala byt  alokovaná do Opatrenia 3.1, ktoré slúži na 
podporu cestovného ruchu so zameraním na mladých l udí a malé a stredné podnikanie 
a urcitou cast ou prostriedkov bude podporená aj Iniciatí   JEREMIE. RO pre OP KaHR 
žiadnym spôsobom neplánuje využit  dodatocnú alokáciu na podporu vel kých podnikov, 
podpora bude smerovaná výlucne na podporu MSP.

Predmetná realokácia má jediný negatívny vplyv a to na štátny rozpocet, kde vznikla 
požiadavka navýšenia verejných zdrojov o 7,7 mil. € z dôvodu rôznych pomerov zdrojov pri 
OPIS a OP KaHR. RO pre OP KaHR sa zaoberal aj dopadmi revízie na životné prostredie, 
bolo uzatvorené zist ovacie konanie dopadu na životné prostredie, pricom neboli vznesené 
žiadne pripomienky a teda bolo vydané rozhodnutie, že revízia OP KaHR nemá žiadny vplyv 
na životné prostredie. Materiál po odsúhlasení v MVVE bude tiež predmetom rokovania 
vlády SR.

, uviedol, že vláda SR 
prerokovala realokáciu v predstihu s tou podmienkou, že skontroluje dodržanie pôvodne 
stanovených podmienok, ktoré predstavovali filozofiu tejto realokácie.

, ocenil úsilie MH SR za poskytnutý krátky casový úsek pre zanalyzovanie stavu 
a následnú revíziu OP KaHR. Podporil realokáciu do OP KaHR, pretože to je program 
spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktorý priamo podporuje malé 
a stredné podnikanie a tvorbu nových pracovných miest. Ocenil analýzu, ktorá        ikuje 
opatrenia OP, ktoré s najväcšou pravdepodobnost ou vytvoria miesta pre mladých l udí a tiež 
podporil filozofiu navýšenia financných prostriedkov pre Iniciatívu JEREMIE. Upozornil na 
potrebu doriešenia miery spolufinancovania a zabezpecenie doplnkovosti s Európskym 
sociálnym fondom na potrebné vyškolenie mladých l udí. Taktiež je nevyhnutné sledovat  
dosiahnuté výsledky a súvislost  dopadu realokácie na z            udržatel nosti 
novovytvorených pracovných miest prostredníctvom viacerých systémov a databáz na 
neskoršie vyhodnotenie, t. j. vyhodnotit , ci realokácia bola efektívna. 

, ocenil kl úcovú myšlienku revízie v zmysle podpory zvyšovania 
zamestnanosti mladých l udí do 29 rokov. Zdôraznil už predloženú zásadnú pripomienku 
k materiálu a to, že z rámca podpory podnikov boli vylúcené vel ké podniky. Svoj postoj 
podporil skutocnost ou, že udržatel nost  pracovných miest je vyššia vo vel kých podnikoch 
ako v malých podnikoch. Opakovane požadoval opätovné zaradenie vel kých podnikov ako 
oprávnených pre podporu realokovaných financných prostriedkov. Navrhol revidovat  schému 
pomoci de minimis, resp. schému štátnej pomoci a zvýho     malé a stredné podniky zmenou 

T. M alatinský, minister  hospodárstva SR, podpredseda M VVE

C. Todd, EK

T. Gregor , K lub 500
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intenzity pomoci. Svoj názor podložil aj zabezpecením                 nosti ako takej, co 
by vylúcením jedného typu podnikov nebolo dodržané. 

, objasnil, že iniciatíva predsedu EK p. Barrosa, zameraná na riešenie otázky 
nezamestnanosti  mladých ludí, bola namierená špecific   pre malé a stredné podniky. 
Dôvodom je, že drvivá väcšina podnikov v EÚ (99,8 %) sú práve malé a stredné podniky, 
ktoré predstavujú aj najväcší zdroj tvorby nových pracovných miest. To neznamená, že vel ké 
podniky nezohrávajú úlohu v tvorbe pracovných miest, avšak táto špecifická iniciatíva, ktorá 
využíva doteraz nevyužité zdroje štrukturálnych fondov, je zameraná na podporu malých
a stredných podnikov okrem iného aj preto, že práve tieto podniky majú problém so 
získavaním financných prostriedkov na svoj rozvoj, rast a prijímanie nových zamestnancov.

, navrhla doplnenie revízie OP KaHR o kvantitatívne a kvalitatívne 
hodnotenie dopadov na tvorbu pracovných miest. 

, doplnil štatistiku za vel ké podniky s tým, že jeden vel ký podnik 
v priebehu roka spolupracuje s 250 - 300 malými firmami. Malé a stredné podniky sú 
dodávatel mi pre vel ké podniky, preto musí byt  dodržaná rovnováha medzi možnost ami 
jednej aj druhej skupiny.

, požiadala, aby bol v revíziách v doložke vplyvov vycíslený dopad na 
štátny rozpocet v rámci jednotlivých rokov. 

, odpovedal, že materiál bol predložený na zasadnutie MVVE s rozporom 
týkajúcim sa zásadnej pripomienky Klubu 500, ktorý sa práve vydiskutoval. MH SR 
priebežne diskutovalo s EK aj ohl adom tohto problému a poznalo pozíciu EK. Co sa týka 
pripomienky EK ohl adom intenzity pomoci, MH SR stanovi   iba rámec pomoci a nemalo 
priestor na detailnú analýzu. Taktiež prebiehajú rokovania, na základe ktorých bude vyjasnená 
doplnkovost  s Operacným programom Zamestnanost  a sociálna inklúzia. Monitorovanie 
dopadu podpory z realokovaných financných prostriedkov je v materiáli riešené a tento dopad 
bude detailne sledovaný na základe nového meratel ného ukazovatel a zameraného na túto 
oblast . 

, potvrdil postoj EK tak, 
ako bol nastavený v návrhu revízie. Dodal, že napriek možnej diskriminácii vel kých 
podnikov v tomto prípade však na trhu nemajú vel ké podniky a malé a stredné podniky 
rovnaké postavenie.

C. Todd, EK

A. Botošová, M inisterstvo práce, sociálnych vecí a r odiny SR – Hor izontálna pr ior ita 
Rovnost  pr íležitostí

T. Gregor , K lub 500

H. Velecká, M F SR

B. Huslica, docasne preložený na funkciu generálneho r iaditel a sekcie podporných 
programov M H SR

T. M alatinský, minister  hospodárstva SR, podpredseda M VVE

Hlasovania o schválení Revízie Operacného programu Konkurencieschopnost a hos  dársky 
rast v nadväznosti  na realokáciu financných prostriedkov medz  operacnými programami 
Národného strategického a referencného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 - 2013 sa 
zúcastni lo: 40 clenov.
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, informoval o predloženom materiáli. Materiál bol predložený 
v nadväznosti na ustanovenia clánku 65 písm. a)  Nariadenia Rady (ES) c. 1083/2006. 
Riadiaci orgán pre OP KaHR pristúpil k revidovaniu pôvodných výberových kritérií z dôvodu 
nadobudnutia úcinnosti zákona c. 71/2012 Z. z., ktorým sa, okrem iného, mení znenie 
ustanovenia § 14 ods. 3 zákona c. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov 
Európskeho spolocenstva. Revidované Výberové kritériá      vypracované v súlade s 
Nariadením Rady (ES) c. 1083/2006, zákonom c. 71/2012 Z. z. a týkajú sa Opatrenia 4.1 -
Technická pomoc.

Materiál bol predmetom pripomienkového konania. Ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR vznieslo k materiálu pripomienku smerujúcu k doplneniu d alších 
kritérií. Riadiaci orgán pre OP KaHR pripomienku akceptoval a výberové kritériá rozšíril 
o kritérium, ktoré posudzuje výšku žiadaného NFP vo vzt ahu k alokácii financných 
prostriedkov na písomné vyzvanie. Vyhodnotenie pripomienkového konania je súcast ou 
materiálu.

Za bolo: 37 clenov

Proti  bolo: 0

Zdržalo sa: 3

 MVVE schváli l Revíziu Operacného programu Konkurencieschopnost a 
hospodársky rast v nadväznosti  na realokáciu financných prostriedkov medzi  operacnými 
programami Národného strategického a referencného rámca Slovenskej republiky na roky 
2007 - 2013.

Hlasovania o schválení Výberových kritéri í pre žiadosti  o nenávratný financný príspevok 
v rámci  opatrenia Technická pomoc OP KaHR sa zúcastni lo: 39 clenov.

Za bolo: 39 clenov

Proti  bolo: 0

Zdržalo sa: 0

 MVVE schváli l Výberové kritériá pre žiadosti  o nenávratný financný príspevok 
v rámci  opatrenia Technická pomoc OP KaHR.

Uznesenie:

Výberové kritériá pre žiadosti o nenávratný financný príspevok v rámci opatrenia 
Technická pomoc Operacného programu Konkurencieschopnost  a hospodársky rast –
materiál na schválenie

Uznesenie:

Programový manuál k Operacnému programu Konkurencieschopnost  a hospodársky rast, 
verzia 3.10 – materiál na vedomie

B. Huslica, docasne preložený na funkciu generálneho r iaditel a sekcie podporných 
programov M H SR
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, informoval o predloženom materiáli. Zosumarizoval zmeny, ku ktorým 
došlo od posledného riadneho zasadnutia MVVE, na ktorom bol predložený Programový 
manuál k Operacnému programu Konkurencieschopnost  a hospodársky rast, verzia 3.5. 
Zmeny sa týkali zníženia poctu SORO pre OP KaHR, vypracovania a schválenia Schémy 
štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle 
a v službách s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu, zmeny sa týkali aj 
realokácií financných prostriedkov v rámci Prioritných osí 1 a 2 a aktualizácie schémy 
pomoci na podporu medzinárodnej spolupráce (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku 
c. 2.

, informoval o predloženom materiáli. Uviedol, že predložené správy sa 
týkajú dvoch výziev, jedna bola vyhlásená v rámci Opatrenia 1.1 Inovácie a technologické 
transfery, Podopatrenia 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov
a druhá v rámci Opatrenia 1.3 Podpora inovacných aktivít v podnikoch. Obidve správy 
sumarizujú priebeh schval ovacieho procesu, definujú pocet žiadostí o NFP, obsahujú 
štatistické výstupy z hl adiska financného vyjadrenia a d alšie detaily týkajúce sa predmetných 
výziev.

navrhol, aby sa v rámci technickej pomoci 
vypracoval materiál o previazanosti a možnosti spolupráce malých a stredných podnikov 
s Centrami excelentnosti a vedeckými parkami. V krajoch bolo zistené, že tento model 
spolupráce nie vel mi dobre funguje a je ho potrebné lepšie nastavit  aj z hladiska výsledkov 
i pre budúcnost .

k príprave nasledovného programového obdobia uviedol, že EK v marci 2012 
zverejnila materiál k castiam spolocného strategického rámca. Jeho úlohou je pomôct  
clenským štátom pri príprave. Pokrýva 5 rôznych kohéznych fondov a týka sa napr. oblastí 
synergie, koordinácie, horizontálnych priorít a poskytuje príklady typov investícií, ktoré môžu 
byt  zvážené pod jednotlivými ciel mi.

EK taktiež pripravuje „position paper“ pre každý clenský štát, ktorý je istou prvotnou formou 
východiska mandátu pre vyjednávania ohl adom programov     ieho programového obdobia. 

B. Huslica, docasne preložený na funkciu generálneho r iaditel a sekcie podporných 
programov M H SR

B. Huslica, docasne preložený na funkciu generálneho r iaditel a sekcie podporných 
programov M H SR

P. Tapák, K ošický samosprávny kraj

C. Todd, EK  

Uznesenie:

Správy o vyhodnotení výziev Operacného programu Konkurencieschopnost  a hospodársky 
rast - materiál na vedomie

Uznesenie:

K bodu 7. Rôzne

 MVVE zobral na vedomie Programový manuál k Operacnému programu 
Konkurencieschopnost a hospodársky rast, verzia 3.10.

 MVVE zobral na vedomie Správy o vyhodnotení výziev KaHR-111SP-1001 
a KaHR-13SP-1001.

, 
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