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Zápisnica z 3. zasadnutia  
Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku 

 
 

Dátum: 

2. december 2008 

Miesto konania zasadnutia: 

Úrad vlády SR, Nám. slobody, č. 1, Bratislava   
Adresáti: 

Dušan Čaplovič, podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské 
práva a menšiny, predseda MVVE 
Ján Mikolaj, podpredseda vlády a minister školstva SR, podpredseda MVVE 
Ľubomír Jahnátek, minister hospodárstva SR, podpredseda MVVE 
Igor Federič, vedúci Úradu vlády SR 
všetci členovia a prizvaní účastníci Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku 
Účastníci rokovania: 

podľa prezenčnej listiny v prílohe č. 1 (monitorovací výbor  bol uznášaniaschopný) 
Zapisovateľ: 
Miroslav Kováč, Sekretariát Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku  
Overovateľ zápisnice: 

Pavel Holík, generálny riaditeľ Sekcie európskej politiky a vedomostnej spoločnosti, Úrad vlády SR 
 
Program zasadnutia: 
Program zasadnutia bol oficiálne zaslaný všetkým riadnym členom, prizvaným zástupcom, resp. 
pozorovateľom z Európskej komisie. 
 

1. Otvorenie a schválenie programu 
 

2. Navrhnutie a schválenie overovateľa zápisnice 
 

3. Kontrola úloh vyplývajúcich z uznesení z druhého zasadnutia Monitorovacieho výboru pre 
vedomostnú ekonomiku 

 
4. Predloženie aktualizácie Programového manuálu Operačného programu Výskum a vývoj na 

vedomie Monitorovaciemu výboru pre vedomostnú ekonomiku  
 

5. Informácia o procedúre per rollam k „Návrhu na opravu hodnotiacich kritérií pre prioritnú 
os č. 5 Operačného programu Výskum a vývoj v programovom období 2007-2013“ 

 
6. Informácia o procedúre per rollam k „Plánu hodnotení Operačného programu Výskum 

a vývoj na programové obdobie 2007-2013“ 
 

7. Informácia o prvom schválenom národnom projekte Centra vedecko-technických informácií 
SR financovaného z Operačného programu Výskum a vývoj 

 
8. Predloženie „Správy o vyhodnotení výzvy Agentúry pre štrukturálne fondy EÚ, MŠ SR ako 

SORO pre opatrenie 5.1 Operačného programu Výskum a vývoj“ na vedomie 
Monitorovaciemu výboru pre vedomostnú ekonomiku 

 
9. Predloženie zoznamu národných projektov v rámci Operačného programu 

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast  na vedomie  
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10. Predloženie aktualizácie Programového manuálu k Operačnému programu 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na vedomie 

 
11. Informácia o stave implementácie  Operačného programu Konkurencieschopnosť 

a hospodársky rast k 31. 10. 2008  
 
12. Predloženie Správ o vyhodnotení výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, kódy: KaHR-
111SP-0801, KaHR-21DM–0801, KaHR-113DM-0801, KaHR-31SP-0801 na vedomie 
Monitorovaciemu výboru pre vedomostnú ekonomiku 

 
13. Informácia o stave implementácie Operačného programu Informatizácia spoločnosti v roku 

2008 k 31. 10. 2008  
 
14. Informácia o aktualizácii Zoznamu národných projektov Operačného programu 

Informatizácia spoločnosti  na vedomie 
 

15. Predloženie Plánu hodnotení Operačného programu Informatizácia spoločnosti 
Monitorovaciemu výboru pre vedomostnú ekonomiku na schválenie  

 
16. Rôzne 

 

Priebeh zasadania: 

 
Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku (ďalej iba „MVVE“) otvoril  a viedol 
Dušan Čaplovič, podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské 
práva a menšiny, predseda MVVE. V úvode rokovania privítal prítomných členov MVVE, zástupcov 
Európskej komisie, prizvaných zástupcov a expertov na rokovaní. Ďalej ich oboznámil s programom 
3. zasadnutia MVVE.   
Členovia MVVE obdržali pred rokovaním MVVE príslušné dokumenty ku všetkým bodom rokovania.  
 
K bodu 1./ Otvorenie a schválenie programu zasadania Monitorovacieho výboru pre vedomostnú 

ekonomiku   

Dušan Čaplovič, predseda MVVE uviedol, že rokovania sa zo 48 členov MVVE zúčastňuje 40 a 
monitorovací výbor  je uznášaniaschopný. Členovia monitorovacieho výboru vyslovili súhlas 
s účasťou zástupcu Najvyššieho kontrolného úradu  SR p. Beňa, zástupkyne Orgánu auditu z 
Ministerstva financií SR I. Turčanovej a  zástupcu koordinátorov horizontálnych priorít A. Kuruca 
z MPSVR SR, M. Marčekovej z Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity a B. 
Mamojku z Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím. 
 
Jozef Stahl, Európska komisia  v úvode predstavil delegáciu EK, ktorú okrem Jozefa Stahla za OP 
Výskum a vývoj tvoria Sean McGrade za OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a Rastislav 
Prokopič za OP Infomatizácia spoločnosti.  Ospravedlnil neúčasť Checchiho Langa a  Sabine Bourdy 
z dôvodu ich pracovnej zaneprázdnenosti. Poďakoval za zaslanie materiálov do EK. V rámci 
blížiacich sa výročných stretnutí EK s RO budú predstavené niektoré opatrenia, ktoré navrhla EK ako 
reakciu na finančnú krízu, ktoré sa dotýkajú kohéznej politiky, ako napr. modifikácia čl. 55, ktorých 
cieľom je poskytnúť viac FP a zjednodušenie implementácie. Upriamil pozornosť aj na využívanie 
Regionálnych informačných centier a JEREMIE.  
 
Dušan Čaplovič, predseda MVVE požiadal prítomných o vyslovenie pripomienok k navrhnutému 
programu rokovania.  
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Ivan Rybárik, zastupujúci podpredseda MVVE navrhol doplniť do programu rokovania 
„Informáciu o výsledku rozhodnutia o schválení Plánu hodnotení Operačného programu 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, verzia 1.0 - rozhodovanie per rollam zo dňa 26. 11. 2008“ 
ako bod č. 13 a následne posunúť číslovanie bodov programu od č. 13 až po č. 16. 
 
Na hlasovaní sa zúčastnilo: 40  
Za bolo: 40 
Proti bolo: 0 
Zdržal sa: 0 
Program MVVE bol schválený s pozmeňujúcim návrhom MH SR. 
 

K bodu 2./ Navrhnutie a schválenie overovateľa zápisnice  

Hlasovania k návrhu na schválenie overovateľa zápisnice Pavla Holíka, generálneho riaditeľa Sekcie 
európskej politiky a vedomostnej spoločnosti, Úradu vlády SR sa zúčastnilo:  
Za bolo: 40 
Proti bolo: 0 
Zdržal sa: 0 
V zmysle návrhu bol za overovateľa zápisnice schválený Pavel Holík. 
 
K bodu 3./ Kontrola úloh vyplývajúcich z uznesení z 1. zasadnutia Monitorovacieho výboru pre 

vedomostnú ekonomiku   

Dušan Čaplovič, predseda MVVE uviedol, že v zmysle článku 7, odsek 7 Rokovacieho poriadku sa 
uskutočnili dve rokovania formou per rollam k „Hodnotiacim kritériám pre výber projektov v rámci 
Opatrenia 2.2 Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“ a k „Plánu hodnotení 
Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, verzia 1.0“ a jedno rokovanie  k 
„Návrhu na opravu hodnotiacich kritérií pre prioritnú os č. 5 v rámci Operačného programu Výskum 
a vývoj v programovom období 2007-2013“. Všetky tri návrhy boli schválené.  

 
Predseda MV VE Dušan Čaplovič odovzdal predsedníctvo MV VE podpredsedovi vlády a ministrovi 
školstva SR Jánovi Mikolajovi, ktorý viedol rokovanie MV VE k bodom programu MV VE týkajúcich 
sa Operačného programu Výskum a vývoj, t.j. k bodom 4-8. 
 
K bodu 4./ Predloženie aktualizácie Programového manuálu Operačného programu Výskum a vývoj 
na vedomie Monitorovaciemu výboru pre vedomostnú ekonomiku 
  
Ján Mikolaj, podpredseda vlády a minister školstva SR, podpredseda MVVE predložil na 
vedomie Monitorovaciemu výboru pre vedomostnú ekonomiku aktualizácie Programového manuálu 
Operačného programu Výskum a vývoj. Uviedol, že na 1. zasadnutí MV VE dňa 21. januára 2008 MV 
VE zobral na vedomie s pripomienkami Programový manuál  pre OP Výskum a vývoj. Ku dňu 
zasadnutia MV VE sa uskutočnili 2 aktualizácie Programového manuálu  pre OP Výskum a vývoj: 
k 15. októbru 2008 (zaslaná elektronicky členom MV VE ako súčasť podkladov na MV VE) a k 25. 
novembru 2008 (predložená písomne členom MV VE na zasadnutie MV VE). Doplnenia a zmeny 
Programového manuálu k 15. októbru 2008 boli vykonané na základe zistení a odporúčaní uvedených 
v predbežnej správe MF SR z audítorskej akcie, ktorá sa týkala doplnenia definovania oprávnených 
a neoprávnených výdavkov vo všetkých opatreniach OP Výskum a vývoj. V ďalšom to bola otázka 
dodefinovania oprávnenosti výdavkov tak, aby boli v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych 
fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013  časť 7 „Neoprávnené výdavky“ a čl. 7 
nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006  a ďalej dodefinovanie druhov 
neoprávnených výdavkov, tak aby boli popísané dostatočne a úplne. 
 
Uznesenie: Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku zobral na vedomie aktualizáciu 
Programového manuálu k OP Výskum a vývoj  
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K bodu 5./  Informácia o procedúre per rollam k „Návrhu na opravu hodnotiacich kritérií pre 
prioritnú os č. 5 Operačného programu Výskum a vývoj v programovom období 2007-2013“ 
 
Ján Mikolaj, podpredseda vlády a minister školstva SR, podpredseda MVVE uviedol, že 
Ministerstvo školstva SR ako riadiaci orgán pre OP Výskum a vývoj požiadalo v súlade s Rokovacím 
poriadkom MV VE predsedu MV VE o možnosť využitia procedúry per rollam pri schvaľovaní 
materiálu „Návrh na opravu hodnotiacich kritérií pre prioritnú os č. 5 Operačného programu Výskum 
a vývoj v programovom období 2007-2013“.  Odstránená bola matematická chyba pri čiastkovom 
výpočte v sade hodnotiacich kritérií pre prioritnú os č. 5 OP Výskum a vývoj.  Pri skupine kritérií č. 4 
– Administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa – menil nesprávny výpočet/súčet v stĺpcoch 
„Maximálne bodové hodnotenie hodnotiteľa“ a „Výsledné bodové hodnotenie“. Samotný obsah  
kritérií v skupine kritérií č. 4  nebol predmetom opravy. Návrh bol členom MV VE zaslaný 
v elektronickej podobe dňa 4. júla 2008. Členovia mali možnosť sa vyjadriť do 17. júla 2008.  MV VE 
schválil „Návrh na opravu hodnotiacich kritérií pre prioritnú os č. 5 Operačného programu Výskum 
a vývoj v programovom období 2007-2013“. 
 
Uznesenie: Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku zobral na vedomie „Informáciu 
o procedúre per rollam k „Návrhu na opravu hodnotiacich kritérií pre prioritnú os č. 5 Operačného 
programu Výskum a vývoj v programovom období 2007-2013“ 
 

K bodu 6./ Informácia o procedúre per rollam k „Plánu hodnotení Operačného programu 
Výskum a vývoj na programové obdobie 2007-2013“ 

 
Ján Mikolaj, podpredseda vlády a minister školstva SR, podpredseda MVVE uviedol, že 
Ministerstvo školstva SR ako riadiaci orgán pre OP Výskum a vývoj, požiadalo v súlade s Rokovacím 
poriadkom MV VE predsedu MVVE o možnosť využitia rozhodovania per rollam pri schvaľovaní 
materiálu „Plán hodnotení Operačného programu Výskum a Vývoj na programové obdobie 2007–
2013. Materiál prestavuje základný dokument na vykonávanie strategických a operatívnych 
priebežných hodnotení OP Výskum a vývoj v programovom období 2007 – 2013, ktorý je potrebné 
predložiť Európskej komisii do 12 mesiacov od schválenia operačného programu.  Návrh bol členom 
MV VE zaslaný v elektronickej podobe dňa 27. októbra 2008. Členovia MV VE mali možnosť sa 
k nemu vyjadriť do 7. novembra 2008. MV VE schválil „Plán hodnotení Operačného programu 
Výskum a Vývoj na programové obdobie 2007–2013“. 
 
Uznesenie: Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku zobral na vedomie Informáciu 
o procedúre per rollam k „Plánu hodnotení Operačného programu Výskum a vývoj na programové 
obdobie 2007-2013“. 
 
K bodu 7./ Informácia o prvom schválenom národnom projekte Centra vedecko-technických 

informácií SR financovaného z Operačného programu Výskum a vývoj 
 
Ján Mikolaj, podpredseda vlády a minister školstva SR, podpredseda MVVE uviedol, že dňa 10. 
novembra 2008 bol  podpísaním Záverečnej správy z výberovej komisie podpredsedom vlády a 
ministrom školstva SR schválený prvý národný projekt v rámci OP Výskum a vývoj „Národný 
informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným 
zdrojom“. Národný projekt bude implementovaný Centrom vedecko-technických informácií SR, 
priamo riadenou organizáciou MŠ SR. Finančná alokácia predstavuje sumu  599, 9 mil. Sk. Cieľom 
národného projektu je vybudovanie efektívneho systému využívania elektronických informačných 
zdrojov pre výskum a vývoj na báze nadstavbových nástrojov a technológií a vytvorenie centrálnej 
databázy slovenských elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj a portálové riešenie 
prístupu k ďalším,  parciálne  spracovávaným slovenským elektronickým zdrojom. Národný 
projekt sa bude uskutočňovať na celom území Slovenskej republiky počas 5,5 roka. Zmluva 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bude podpísaná k 15. decembru 2008. Projekt  má 
zabezpečiť databázu všetkých informačných systémov, vrátane citačných systémov, ktoré sú 
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v súčasnosti v zahraničí a za ktoré si jednotlivé vysoké školy musia platiť ročne okolo 70 mil. Sk. 
Zdroje  budú uložené centrálne a budú dostupné záujemcom. 
 
Uznesenie: Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku zobral na vedomie Informáciu o prvom 
schválenom národnom projekte Centra vedecko-technických informácií SR financovaného 
z Operačného programu Výskum a vývoj. 
 
 
K bodu 8./ Predloženie „Správy o vyhodnotení výzvy Agentúry pre štrukturálne fondy EÚ, MŠ SR 
ako SORO pre opatrenie 5.1 Operačného programu Výskum a vývoj“ na vedomie Monitorovaciemu 
výboru pre vedomostnú ekonomiku 
 
Ján Mikolaj, podpredseda vlády a minister školstva SR, podpredseda MVVE uviedol, že správa 
obsahuje informácie o výzve vyhlásenej v rámci opatrenia 5.1 OP Výskum a vývoj dňa 25. februára 
2008, s konečným termínom na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok dňa 26. mája 
2008. V správe sú uvedené základné sumárne informácie o počte prijatých žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok, o počte schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok, o 
najčastejších problémoch a nedostatkoch podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu a o návrhoch 
opatrení na prevenciu pred opakovaním identifikovaných nedostatkov. V rámci výzvy bolo 
z celkového počtu 19 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku schválených 11 
žiadostí. Celková výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľom o nenávratný finančný 
príspevok je 1,544 mld. Sk  s celkovými oprávnenými nákladmi na projekty vo výške 1,619 mld. Sk 
pri zabezpečení spolufinancovania 0 - 5 % vo výške 75 mil. Sk zo strany žiadateľov. Jednalo sa o prvú 
výzvu, ktorá sa týkala infraštruktúry vysokých škôl a celkový finančný rámec výzvy bol 2,5 mld. Sk. 
Vzhľadom na to, že z 19 žiadostí malo 8 žiadostí formálne chyby a boli z ďalšieho procesu vylúčené, 
alokácia nebola vyčerpaná a 1 mld. Sk sa presúva do ďalších období. Bola urobená náprava na 
konferencii rektorov, resp. osobnými stretnutiami s rektormi VŠ, na ktorých bola zdôraznená 
dôležitosť formálnej stránky  žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Výzva bola 
zopakovaná.    
 
Uznesenie: Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku zobral na vedomie „Správu o vyhodnotení 
výzvy Agentúry pre štrukturálne fondy EÚ, MŠ SR ako SORO pre opatrenie 5.1 Operačného programu 
Výskum a vývoj“. 
 
Ján Mikolaj, podpredseda vlády a minister školstva SR, podpredseda MVVE odovzdal vedenie  
rokovania Ivanovi Rybárikovi, štátnemu tajomníkovi MH SR, zastupujúcemu podpredsedovi MVVE. 
 
K bodu 9./ Predloženie zoznamu národných projektov v rámci Operačného programu 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na vedomie 
 
Ivan Rybárik, štátny tajomník MH SR, zastupujúci podpredseda MVVE informoval, že RO pre 
OP KaHR predkladá zoznam národných projektoch v rámci OP KaHR v súlade so Systémom riadenia 
ŠF a KF. Jedná sa o národný projekt „Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania 
energie a využívania OZE, vrátane zvýšenia informovanosti širokej verejnosti“, ktorý má byť 
realizovaný v rámci Opatrenia 2.2, kde predpokladaná výška NFP je cca 10 mil. EUR a prijímateľom 
je Slovenská inovačná a energetická agentúra. Ďalší je národný projekt „Podpora propagácie 
Slovenska ako destinácie cestovného ruchu“, ktorý má byť realizovaný Slovenskou agentúrou pre 
cestovný ruch v rámci Opatrenia 3.2. Cieľom projektu je rozvoj a prevádzka národného jednotného 
informačného systému cestovného ruchu a podpora propagácie cestovného ruchu, ktorá má prispieť 
k vytvoreniu priaznivého obrazu o Slovensku ako krajine cestovného ruchu s kultúrnym a historickým 
dedičstvom, s množstvom prírodných krás. Predkladaná výška NFP na daný projekt je 27 mil. EUR.  
 
Peter Ťapák, VÚC Košice požiadal o detailnejšiu informáciu k národným projektom, u ktorých 
odôvodnenie je veľmi obecné vzhľadom na značnú finančnú čiastku. Súčasné odôvodnenie považuje 
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za nedostatočné, nakoľko u uvedených projektov chýbajú konkrétne informácie týkajúce sa počtu 
publikácii a cieľovej skupiny.    
 
Ivan Rybárik, štátny tajomník MH SR, zastupujúci podpredseda MVVE upriamil pozornosť na 
Systém riadenia ŠF a KF, v zmysle ktorého sa predkladá zoznam národných projektov 
monitorovaciemu výboru na vedomie, následne projekt prebehne celým hodnotiacim procesom, kde 
úlohu výberovej komisie plní Interný dozorný a monitorovací výbor. Po jeho schválení môže byť 
zaslaná informácia na vedomie monitorovaciemu výboru.  
 
Peter Ťapák, VÚC Košice uviedol, že súhlasí s témou projektu, avšak projekt musí byť odôvodnený 
v jednotlivých kapitolách a častiach so všetkými náležitosťami.  
 
Branislav Mamojka, Národná rada pre zdravotne postihnutých uviedol, že nakoľko v prípade 
národného projektu v oblasti cestovného ruchu pôjde aj o dobudovanie a prevádzku národného 
jednotného informačného systému cestovného ruchu, požiadal o informácie o tom, ako bude 
zabezpečená dostupnosť týchto informácií z hľadiska ľudí zo zdravotným postihnutím. Upozornil na 
to, že je to uvedené ako jedno zo základných kritérií v súvislosti s horizontálnou prioritou rovnosť 
príležitostí, ako aj platnou legislatívou SR. 
 
Ivan Rybárik, štátny tajomník MH SR, zastupujúci podpredseda MVVE poďakoval za 
pripomienku, ktorá bude zobraná na vedomie pri postupoch v súlade s platným zákonom.  
 
Uznesenie: Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku berie na vedomie „Zoznam národných 
projektov v rámci OP KaHR“ v navrhovanom znení. 
 
 
K bodu 10./ Úprava Programového manuálu k Operačnému programu Konkurencieschopnosť 
a hospodársky rast na vedomie 
 
Ivan Rybárik, štátny tajomník MH SR, zastupujúci podpredseda MVVE oboznámil s návrhom 
úprav v Programovom manuáli k OP KaHR, u ktorých boli upravené názvy niektorých indikátorov, 
pričom sa dopĺňali aj indikátory za horizontálne priority. Ďalšia úprava sa týkala Opatrenia 1.3 
Podpora inovačných aktivít v podnikoch v nadväznosti na nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 
o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 
zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách), Opatrenia 2.2, doplnené o oprávnené 
výdavky pre národné projekty a Opatrenia 3.2, doplnené o oprávnené výdavky pre národné projekty. 
Informoval o doplnení a úprave kapitoly 2 horizontálne priority v nadväznosti na aktualizáciu systému 
riadenia jednotlivých horizontálnych priorít.  
 
Uznesenie: Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku berie na vedomie „Úpravy Programového 
manuálu v  rámci OP KaHR“ v navrhovanom znení. 
 
K bodu 11./ Informácia o stave implementácie Operačného programu Konkurencieschopnosť 
a hospodársky rast k 31. 10. 2008 na vedomie 
 
Ivan Rybárik, štátny tajomník MH SR, zastupujúci podpredseda MVVE uviedol, že v zmysle 
harmonogramu výziev OP KaHR na rok 2008 bolo k 31. 10. 2008 vyhlásených 11 výziev z 12 –tich, 
v celkovej výške alokovaných prostriedkov 12,35 mld. Sk. Posledná výzva v tomto roku je pripravená 
na 15. 12. 2008 a jedná sa o výzvu v rámci Opatrenia 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch vo 
výške NFP 2,5 mld. Sk. Z 11 výziev bolo uzatvorených 7 výziev a v rámci 4 výziev bol úspešne 
ukončený hodnotiaci proces, u ktorých v súčasnosti prebieha príprava podkladov pre podpísanie 
zmlúv o poskytnutí NFP s úspešnými uchádzačmi. Dňa  28. 11. 2008 bola ukončená spoločná výzva 
na podporu začínajúcich podnikateľov v rámci opatrenia 1.1, ktorá bola realizovaná v spolupráci 
s MPSVR SR. Bolo predložených 209 žiadostí o NFP osobne na agentúre, pričom sa ešte očakáva 
nárast žiadosti zaslaných poštou. V   rámci ukončených výziev bolo predložených 826 žiadostí o NFP 
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vo výške 22 mld. Sk, pričom bolo schválených len 124 žiadostí o NFP v celkovej výške 5,4 mld. Sk, 
z toho 30 žiadosti o NFP bolo zaradených do zásobníka projektov. 
 
Uznesenie: Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku berie na vedomie „Informáciu o stave 
implementácie  OP KaHR k 31. 10. 2008“ v navrhovanom znení. 
 
K bodu 12./ Správa o vyhodnotení výziev vyhlásených v rámci Operačného programu 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast  na vedomie 
 
Ivan Rybárik, štátny tajomník MH SR, zastupujúci podpredseda MVVE uviedol, že na základe 
Uznesenia vlády SR č. 449 zo dňa 23. mája 2007 – Aktualizácia záverov  a odporúčaní vyplývajúcich 
z dotazníka Právna ochrana pred netransparentnosťou, zneužívaním a konfliktom záujmov vo vzťahu 
k rozhodovaniu o využívaní fondov EÚ v SR pre programové obdobie 2007 – 2013 sa predkladajú  
štyri Správy o vyhodnotení výziev OP KaHR v rámci podopatrenia 1.1.1, podopatrenia 1.1.3,  
opatrenia 2.1 a opatrenia 3.1. Predložené správy obsahujú informácie o priebehu výziev, o žiadateľoch 
a predložených žiadostí o NFP, o zabezpečení informovanosti verejnosti počas priebehu výzvy 
a zhodnotení jej účinnosti a dopadu na verejnosť.  
 
Uznesenie: Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku berie na vedomie „Správa o vyhodnotení 
výziev v rámci OP KaHR“ v navrhovanom znení. 
 
K bodu 13./ Informácia o výsledku rozhodnutia o schválení Plánu hodnotení Operačného  
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, verzia 1.0 – rozhodovanie per rollam zo dňa 
26. 11. 2008   
 
Ivan Rybárik, štátny tajomník MH SR, zastupujúci podpredseda MVVE informoval o výsledku 
rozhodnutia per rollam z 26. 11. 2008 týkajúcom sa schválenia Plánu hodnotení OP KaHR, verzia 1.0, 
ktorý bol predložený a následne schválený monitorovacím výborom dňa 26. 11. 2008.   
 
 
K bodu 14./  Informácia o stave implementácie Operačného programu Informatizácia spoločnosti 
v roku 2008 k 31. 10. 2008 
 

Ivan Ištvánffy, generálny riaditeľ Sekcie riadenia a implementácie zahraničnej finančnej pomoci 
ÚV SR uviedol, že materiál obsahuje informáciu o aktivitách realizovaných v období od ostatného 
zasadnutia Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku a zaoberá sa vypracovaním riadiacej 
dokumentácie pre OPIS, realizáciou auditu súladu RO OPIS,  Sprostredkovateľského orgánu    pod 
riadiacim orgánom pre OPIS a Platobnej jednotky pre OPIS, informáciou o stave prípravy štúdií 
uskutočniteľnosti pre OPIS, otázkami technickej pomoci a oblasťou informovanosti a publicity pre 
OPIS. V nadväznosti na spracovanie štúdií uskutočniteľnosti pre OPIS bola vypracovaná výzva na 
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt Elektronizácia služieb matriky, 
vrátane relevantných príloh. Dňa 19. 11. 2008 bola výzva zverejnená na internetovej stránke.  

Milan Ištván, Partnerstvá pre prosperitu požiadal, aby sa v budúcnosti pri štúdiách 
uskutočniteľnosti uvádzal termín ich vyhotovenia, prípadne harmonogram výziev pre nasledujúci rok, 
v súvislosti s tým, že  harmonogramom výziev, ktorý bol predložený vláde SR sa nepodarilo naplniť. 

Ivan Ištvánffy, generálny riaditeľ Sekcie riadenia a implementácie zahraničnej finančnej pomoci 
ÚV SR uviedol, že existoval indikatívny harmonogram výziev, avšak operačný program je nastavený 
tak, že výzvy vyplynú zo štúdií uskutočniteľnosti. Postupnou realizáciou štúdií budú na základe ich 
parciálnych výsledkov vychádzať jednotlivé výzvy, resp. jednotlivé predpoklady pre výzvy. Existujú 
aj iné druhy výziev, ako výzvy určené pre národné projekty, ktoré sú dané na základe propozícií 
vyplývajúcich z operačného programu, príp. uznesení vlády SR a iného dynamického vývoja a budú 
priebežne dopĺňať existujúci stav harmonogramu. Je ťažké následne hovoriť o detailnom 
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harmonograme výziev, keď ŠU, z ktorých majú výzvy vychádzať, sú len v štádiu prípravy.  Nedá sa 
prejudikovať rozhodnutie odborníkov, ktorí túto štúdiu pripravujú ako napr. z KPMG Slovensko. 

Milan Muška, Združenie miest a obcí Slovenska uviedol, že OPIS z časového hľadiska mešká. 
Tento názor zdieľa aj veľká skupina budúcich žiadateľov za samosprávu. Nevhodným nastavením 
systému sa stalo, že ŠU zväzujú nielen z časového hľadiska, ale aj z hľadiska kreatívnosti možných 
riešení. Je možné, že jednotlivé ŠU budú pôsobiť proti tomu, aby sa nachádzali aj riešenia, ktoré 
umožňujú určitú kreativitu a inovácie. Naopak sa začínajú predpisovať určité schematické riešenia 
vychádzajúce zo ŠU, na základe ktorých budú zverejnené výzvy. Odporučil  vypočuť si aj stanovisko 
zástupcov Európskej komisie. Zástupcovia EK sa už v minulosti vyjadrovali o meškaní OPIS a 
ponúkali aj pomoc pri prijatí efektívnejších prvkov smerujúcich k jeho realizácii. V súlade so 
zverejnením prvej výzvy na matriky je potrebné  konštatovať, že nebolo naplnené očakávanie, podľa 
ktorého by mala byť elektronizácia matriky riešená komplexne, a že to bude komplexný projekt, ktorý 
vyrieši celú problematiku matriky a nebude potrebné sa k matrike v budúcnosti vracať. Očakával, že 
sa súčasne vytvoria aj podmienky na prepojenie matrík  a samospráv, pričom výstupy z matrík bude 
možné využívať aj pre potreby informačných systémov samospráv. ZMOS  ide o to, aby národné 
projekty na národnej úrovni komplexne riešili obsiahlu problematiku tak, aby sa k nej nebolo treba 
vracať a aby systém fungoval, nie ako fungujú iné registre, ktoré sa dodnes nevyužívajú. Predkladaná 
správa je veľmi stručná z dôvodu, že výsledky dosiahnuté počas roka 2008 v tejto oblasti nedávajú 
možnosť viac o tom uviesť. 

Ivan Ištvánffy, generálny riaditeľ Sekcie riadenia a implementácie zahraničnej finančnej pomoci 
ÚV SR uviedol, že OPIS na úrovni RO aj SORO dokázal, že z hľadiska manažmentu si vie poradiť s 
operačným programom a pripraviť dokumentáciu. OPIS bol schválený ako prvý z operačných 
programov  a bol pripravovaný ozaj koncepčne. Jedná sa o veľmi sofistikovaný a zložitý operačný 
program, ktorý predtým nikdy nebol implementovaný, a z tohto dôvodu bola do neho zakotvená 
klauzula o nutnosti vypracovania ŠU pred spustením samotnej implementácie.  ŠU sú štandardným 
postupom pri veľkých projektoch aj v iných krajinách.  Možné je, že kreativita následne trochu 
absentuje,  ale táto absencia je daná nutnosťou dodržiavania komplexnej stratégie. OPIS bol 
dizajnovaný tak, že bude spracovaná jedna integračná ŠU a okrem budú spracované ďalšie ŠU, v 
záujme odbornej diverzifikácie veľmi dôležitých a vysokokvalifikovaných materiálov. Dalo sa 
očakávať, že tento prístup spôsobí určité zdržanie. ŠU nepredchádzala žiadnym iným operačným 
programom v takom rozsahu,  ako tomu bolo v OPIS, a jej výsledky  predpovedajú skôr usporiadaný, 
koncepčný a systematický postup ďalšieho implementovania. Zdržanie, ktoré vzniklo na začiatku, by 
sa mohlo premietnuť do rýchlejšieho a kontinuálneho napredovania v budúcnosti. Systém riadenia 
OPIS, či už riadenia ŠU ako aj riadenia národných projektov, bude vždy založený na riadiacom 
výbore, do ktorého okrem zástupcov SORO a zástupcov RO budú zainteresovaní aj odborníci zo 
strany verejnosti, tretieho sektora, ako aj územnej  samosprávy. OPIS si ctí princíp partnerstva od 
začiatku jeho budovania. Programovacie obdobie trvá od roku 2007 do roku 2013 a existuje pravidlo 
n+3 a ubezpečil, že všetci zainteresovaní podnikajú všetky opatrenia k tomu aby zabezpečili že 
implementácia finančného objemu určeného na rok 2007 bude do konca roka 2010 vyčerpaná. 

Rastislav Prokopič, Európska komisia uviedol, že výzvy neznamenajú v oblasti informačnej 
spoločnosti nejakú súťaž medzi jednotlivými ústrednými orgánmi štátnej správy, kto bude 
implementovať jednotlivé projekty e-Governmentu. Aj EK vníma to, že OPIS nenapreduje takým 
tempom, ako sa očakávalo na začiatku roka a pri rokovaniach s RO tieto signály EK vysiela. 
V nadväznosti na vyjadrenie I. Ištvána o nutnosti spracovania harmonogramu a jeho predloženia 
členom MVVE na budúcom zasadnutí uviedol, že harmonogram musí reflektovať to, akým spôsobom 
sa jednotlivé projekty budú realizovať. Nejde len o nejaký časový harmonogram, ale že EK zaujíma aj 
jeho finančné plnenie tak, aby pravidlo n+3, n+2 bolo v budúcnosti splnené, nakoľko doteraz nebola 
zaslaná ešte žiadna žiadosť o platbu. Na rokovaní MVVE sa vytvoril priestor na to, aby sa členovia  
MVVE uzniesli, aby takéto informácie boli predkladané a zodpovední pracovníci RO  podávali 
konkrétne informácie o spôsobe plnenia vízie operačného programu. 
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Ivan Ištvánffy, generálny riaditeľ Sekcie riadenia a implementácie zahraničnej finančnej pomoci 
ÚV SR ubezpečil zástupcu EK, že ŠU sú už v štádiu, kedy budú priebežne posielané záväzné 
harmonogramy ďalších výziev. 

Branislav Mamojka, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím SR upozornil na 
skutočnosť, že v OPIS nie je dostatočne zdôraznená prístupnosť k informáciám pre občanov s 
osobitným zdravotným postihnutím. V OPIS sa nehovorí o tejto prístupnosti, ale iba o rovnosti 
príležitostí. Poukázal na smernicu EK, ktorá v článku 16 uvádza, že jednou z horizontálnych priorít má 
byť najmä prístupnosť zdravotne postihnutých k informáciám. Vyjadril názor, že hlavne v oblasti e-
Governmentu a aj v druhej prioritnej osi v kultúrnom dedičstve je toto veľmi podstatná otázka pre 
občanov, pretože skúsenosti sú také, že sa nerešpektuje zákon č. 275/2006. Stav v príprave OPIS nie je 
v súlade so zákonom a bude potrebné ho zosúladiť a urobiť opatrenia na realizáciu prístupnosti, 
predovšetkým on-line formulárov pre zdravotne postihnutých, a tak naplniť podmienky EK. 

Ivan Ištvánffy, generálny riaditeľ Sekcie riadenia a implementácie zahraničnej finančnej pomoci 
ÚV SR uviedol, že OPIS myslí nielen na rodovú rovnosť, ale aj na rovnosť vo vzťahu ku postihnutým 
občanom. Rovnosť príležitostí je  hodnotiacim kritériom pri hodnotení horizontálnych priorít, a preto 
všetky projekty budú musieť túto skutočnosť rešpektovať a dodržiavať prístup pre všetkých občanov. 
Je to deklarované aj výzvou, kde je to jednou z podmienok. Okrem toho, celý OPIS je priebežne z 
hľadiska programu alebo projektov hodnotený, porovnávaný  a uvádzaný do súladu s aktuálnou 
legislatívou EK. Ak by aj unikla nejaká nová skutočnosť, okamžite by došlo k náprave. Poďakoval B. 
Mamojkovi za podnet a požiadal  o ďalšie vyjadrenie P. Bojňanského. 

Pavel Bojňanský, Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom OPIS uviedol, že dňa 3.12. 
2008 bude na rokovaní vlády SR prerokúvaný materiál Národná stratégia pre digitálnu integráciu, 
ktorý spracovalo MF SR, a ktorý prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním. Materiál okrem 
iného rieši aj problematiku prístupnosti internetových stránok a navrhuje ďalší systém financovania 
tejto oblasti. MF SR pravidelne monitoruje plnenie štandardu o prístupnosti internetových stránok,  
ktorý bol vydaný v zmysle zákona 275/2006 Z.z. Toto sa uskutočňuje v polročných intervaloch a 
najbližšie monitorovanie bude k dispozícii koncom roka 2008. V polovici roka 2008 bolo vydané 
upozornenie  pre všetky úrady,  že sa blíži termín, odkedy bude možné jeho neplnenie sankcionovať. 
V zmysle výstupov z monitorovania za II. polrok, ktoré budú k dispozícii začiatkom budúceho roka, 
MF SR pristúpi k uloženiu sankcií. 

Milan Bušo, Konfederácia odborových zväzov navrhol, že by bolo vhodné zamerať sa pri hodnotení 
efektívnosti prínosov z realizácie všetkých troch operačných programov z hľadiska občana, čo je v 
súlade aj s požiadavkou Európskej odborovej konfederácie a združenia Asociácia podnikateľov. 
Odporučil prebrať dôsledky, ktoré vyplývajú z realizácie OPIS, OP KaHR a OP VaV, ktoré by mali 
byť synergické a   mali by posilňovať kohéziu Slovenska s EÚ v Hospodárskej a sociálnej rade SR. Po 
období rozmachu a doplnenia všeobecných informácií by bolo potrebné zameniť kvantitu za kvalitu. 
Poznamenal, že vo všetkých troch OP došlo k tomu, že sa zosúladil význam sociálnych aspektov pri 
realizácii týchto OP a cieľov. Tým sa stávajú tieto programy efektívnejšími a realizovateľnejšími a 
tým dochádza aj k náprave chýb a nedostatkov, ktoré sa pri podobných programoch vyskytli v 
minulosti. Konfederácia odborových zväzov nemá k predloženým materiálom ďalšie pripomienky. 

Ivan Ištvánffy, generálny riaditeľ Sekcie riadenia a implementácie zahraničnej finančnej pomoci 
ÚV SR k synergii všetkých troch OP uviedol, že existuje ako horizontálna priorita a aj samotný 
spoločný monitorovací výbor, na ktorom sa všetci stretávajú a synchronizujú svoje aktivity. To  je 
verejná platforma, pričom existujú aj iné platformy, na ktorých sú problémy tiež riešené spoločne. 

Ivan Rybárik, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR, zastupujúci podpredseda MVVE 
uviedol, že MH SR predložilo materiál synergie a komplementarity na rokovanie vlády SR, a tento 
materiál bol pred časom schválený. 
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Uznesenie: Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku zobral na vedomie materiál „Informácia 
o stave implementácie OPIS v roku 2008 k 31.10.2008. 
 
 
K bodu 15./  Informácia o aktualizácii Zoznamu národných projektov Operačného programu 
Informatizácia spoločnosti na vedomie 
 

Ivan Ištvánffy, generálny riaditeľ Sekcie riadenia a implementácie zahraničnej finančnej pomoci 
ÚV SR  uviedol, že  Informácia o aktualizácii zoznamu národných projektov OPIS bol zaslaný členom 
MVVE na vedomie dňa 10.11.2008 v  súlade so systémom riadenia štrukturálnych fondov. Ďalšie 
aktualizované zoznamy národných projektov budú členom MV VE zasielané v súvislosti s výstupmi a 
výsledkami ŠU. Vyzval prítomných na predloženie otázok a  pripomienok k predloženému materiálu. 

Milan Ištván, Partnerstvá pre prosperitu k lepšiemu informovaniu verejnosti navrhol, aby 
verejnosť bola oboznámená s tým, ako dlho sa štúdie uskutočniteľnosti pripravujú a realizujú, kde sú 
predpoklady nejakých výziev. Takúto informáciu v ucelenej podobe doteraz nemal k dispozícii a 
konštatoval nedostatok informácií k niektorým ŠU. Ocenil skutočnosť, že materiál o aktualizácii 
zoznamu bol doručený a požiadal do budúcnosti o doplnenie niektorých údajov. Konštatoval, že pri 
niektorých projektoch nie je jasné, kto bude realizátorom, kto prijímateľom pomoci. Uvítal by 
informácie o národných projektoch z hľadiska prijímateľov pomoci, časového harmonogramu ŠU, 
výziev  a pod. 

Ivan Ištvánffy, generálny riaditeľ Sekcie riadenia a implementácie zahraničnej finančnej pomoci 
ÚV SR k problematike publicity a informovanosti uviedol, že téma sa bude riešiť komplexne. V štádiu 
pred podpísaním je zmluva o informáciách a publicite  pre OPIS, ktorá sa  má začať realizovať v 
najbližších týždňoch. Realizácia bude spojená s kampaňami v médiách,  TV, rozhlase, tlači, budú 
vydané informačné bulletiny a na web stránkach OPIS sa objavia aktuálne informácie. Kampaň bude 
kvalifikovaná, živá a veľmi aktuálna. Poskytne občanom a širokej verejnosti všetky potrebné 
informácie. Dodávatelia projektov  budú vygenerovaní zo súťaží, na ktorých sa priebežne bude 
pracovať a momentálne je nemožné poznať, kto to bude. Z názvu jednotlivých národných projektov sa 
dá identifikovať, kto by mohol byť ich konečným prijímateľom. Požiadal o spresnenie odpovede P. 
Bojňanského. V otázke drobných ŠU dal za pravdu I. Ištvánovi v tom, že každý väčší projekt by mal 
mať svoju štúdiu uskutočniteľnosti, rovnako ako by mal mať svoju finančnú analýzu a ďalšie taxatívne 
dokumenty.  Túto požiadavku bude potrebné rešpektovať. Nebudú to však ŠU, ktoré budú robené na 
väčšiu, strategickú oblasť,  budú to bežné štúdie v rámci podania žiadosti. 

Peter Ťapák, Košický samosprávny kraj  uviedol, že aktualizovaný zoznam národných projektov 
považuje za priebežný zoznam, ktorý bude neustále dopĺňaný až do konca programovacieho obdobia.  
Napriek tomu mu  chýbajú národné projekty, ktoré by sa už mohli pripravovať na úrovni miestnej 
územnej samosprávy, v oblasti informatizácie samosprávy. OPIS je vhodným nástrojom  na to, aby 
štát v oblasti výkonu štátnej správy významne zautomatizoval procesy a zabezpečil zber dát, 
informácií, vybudoval registre a v konečnom dôsledku zabezpečil možnosť kvalitnej obojstrannej 
komunikácie občana so štátnymi inštitúciami. Štátne inštitúcie mali oproti samospráve v tejto oblasti 
obrovský náskok v podobe viac ako štyridsať miliárd Sk. Ak sa má tento priepastný rozdiel 
odstraňovať, je potrebné harmonogram zosúladiť aj časovo, tak aby samospráva bola fyzicky schopná 
hendikepy odstrániť. Zabúda sa na to, že   chýba  relevantná základňa pre to, aby sme mohli uvažovať 
o implementácii projektov smerujúcich k e-Governmentu v pôsobnosti miestnej samosprávy. Z 
hľadiska obsahu je obava z toho, že riešenia ktoré sú navrhnuté v národných projektoch nebudú 
dôsledne akceptovať a rozvíjať mechanizmy, ktoré by umožnili využívať  riešenia na všetkých 
úrovniach. Potrebné je, aby už v počiatkoch boli riešenia univerzálne využiteľné pre štátnu správu aj 
samosprávu.  V niektorých týchto národných projektoch to nie je. Nie je potrebné meniť už 
vybudovaný REGOB na Register fyzických osôb, keďže sa do REGOB investovalo obrovské 
množstvo finančných prostriedkov z národných zdrojov. 
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Ivan Ištvánffy, generálny riaditeľ Sekcie riadenia a implementácie zahraničnej finančnej pomoci 
ÚV SR reagoval na prednesené pripomienky a uviedol, že samotný názov ŠU 1.3 hovorí o e-
Governmente na úrovni samospráv. Pripravuje ho kvalifikovaná spoločnosť Capgemini. Do riadiaceho 
výboru sú prizývaní zástupcovia samospráv, čo je základnou platformou na to, aby samosprávy mali 
adekvátne postavenie v tomto procese. Prioritná os 3, ktorá pojednáva o broadbande, bude zameraná 
hlavne na regióny, a bude skôr hendikepovaná centrálna úroveň. Zástupcovia samospráv budú 
prizývaní na rokovania a problémy infraštruktúry sa budú riešiť na princípe partnerstva. 

Pavel Bojňanský, Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom OPIS (MF SR) uviedol, že 
koncom 50. týždňa plánuje SORO zvolanie riadiaceho výboru pre štúdie uskutočniteľnosti v rámci 1. 
prioritnej osi OPIS. V tomto riadiacom výbore sú aj zástupcovia samosprávy, zástupcovia ITAS aj 
PPP. Ich pripomienky budú vítané a je presvedčený, že budú veľmi užitočné. Budú prediskutované aj 
ďalšie podklady pre výzvy, ktoré budú smerovať na MV SR – Register FO a Identifikátor FO, na Úrad 
geodézie, kartografie a katastra SR - Elektronické služby katastra, na NKÚ SR, na Sociálnu poisťovňu 
a MPSVaR SR. MF SR podpísalo zmluvu s firmou Capgemini, ktorá je zameraná špeciálne na 
samosprávu. MF SR očakáva dobrú spoluprácu  s orgánmi samosprávy, pričom samospráva bude mať 
dostatok príležitostí,  aby usmernila ďalší vývoj pri riešení tejto štúdie a pri vypisovaní jednotlivých 
národných projektov na e-Government. V priebehu prvého štvrťroka 2009  sa očakáva vypísanie prvej 
výzvy pre samosprávu. V 50. týždni bude vytvorený  priestor   na riadiacom výbore na riešenie 
Registra fyzických osôb. 
 
 
Uznesenie: Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku zobral na vedomie materiál „Informácia 
o aktualizácii zoznamu národných projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti. 

 
K bodu 16./  Predloženie Plánu hodnotení Operačného programu Informatizácia spoločnosti 
Monitorovaciemu výboru pre vedomostnú ekonomiku na schválenie. 

Ivan Ištvánffy, generálny riaditeľ Sekcie riadenia a implementácie zahraničnej finančnej pomoci 
ÚV SR uviedol, že vypracovanie plánu hodnotení vyplýva z článku 47 až 49 nariadenia Rady (ES)    
č. 1083/2006 a zo Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Plán hodnotení bol 
vypracovaný v súlade s metodickým pokynom CKO č. 5. V súlade s tým,  RO OPIS už predložil plán 
hodnotení na CKO.  Príloha č. 6  je indikatívna a bude aktualizovaná ročne.  

Uznesenie: Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku schválil materiál „Plán hodnotení 
Operačného programu Informatizácia spoločnosti na roky 2007 až 2013. 
 
K bodu 17./ Rôzne 
 
Jozef Stahl, zástupca Európskej komisie uviedol, že čo sa týka pozície Európskej komisie v prípade 
OP Výskum a vývoj mali bilaterálne výročné stretnutie, na ktorom bolo vyjasnených veľa otázok. Dňa 
3.12.2008 sa má konať výročné stretnutie s riadiacim orgánom pre OP Konkurencieschopnosť. V 
prípade OP ktoré modifikovali programový manuál v otázke oprávnenosti je potrebné dodržiavať 
princípy oprávnenosti nákladov a prípadne rozlišovať ak by sa jednalo o aktivity, ktoré spadajú pod 
Európsky sociálny fond,  alebo by malo byť vysvetlené z akého dôvodu sa daná aktivita financuje 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Taktiež sa venoval  problematike formálnej správnosti, 
vzhľadom na to, že mnoho projektov je vyraďovaných v prvej fáze formálnej kontroly. Položil otázku, 
ktorá sa týka aj OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, či sa plánujú kroky zamerané na 
tréning potencionálnych konečných prijímateľov. Ocenil, to že tam kde boli vyhodnotené výzvy sa  
sledujú aj regionálne alokácie. V súvislosti s tým položil otázku, či RO plánujú prijať konkrétne 
opatrenia k tomu, aby sa čo najviac priblížili k indikatívnym regionálnym alokáciám, ktoré sa uviedli 
v rámci schvaľovacích procesov. K národným projektom uviedol, že faktom je, že národné projekty 
a schvaľovanie národných projektov je v kompetencii RO. Aj v predchádzajúcom programovacom 
období bola zavedená prax,  že národné projekty sú ďalej monitorované osobitne vzhľadom na ich 
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špecifický charakter. Bolo vhodné keby bolo monitorovanie podrobnejšie, aby nekončilo len 
informáciou o objeme schválených prostriedkov. Dôležité je sledovať postup čerpania v rámci 
všetkých národných projektov. RO by mali dať pozor na to, že veľa národných projektov, ako z názvu 
vyplýva, má národný charakter. V prípade OP, ktoré sú obmedzené len na cieľ Konvergencia a ktoré 
majú vplyv na celé územie SR, treba postupovať podľa princípu Pro-rata, to znamená, že časť 
výdavkov, ktorá nie je oprávnená by mala byť hradená z národných zdrojov. V opačnom prípade by na 
základe auditu mohlo dôjsť k neuznaniu časti oprávnenosti nákladov. Požiadal o poskytnutie 
informácie týkajúcej sa finančného inovatívneho nástroja JEREMIE, v akej fáze sa táto iniciatíva 
nachádza, a kedy sa predpokladá spustenie tejto iniciatívy. Tiež požiadal o poskytnutie informácie 
o pokroku pri zakladaní regionálnych inovatívnych centier.  
 
Ivan Rybárik, štátny tajomník MH SR, zastupujúci podpredseda MVVE k formálnym chybám v 
projektoch uviedol, že MH SR dňa 12. 3. 2008 zrealizovalo národnú konferenciu v Banskej Bystrici, 
ktorá sa stretla s veľkým ohlasom. Každý Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom 
realizoval školenia, semináre a workshopy v rámci príslušných opatrení OP KaHR, ktoré sú 
obsiahnuté aj v Správe o vyhodnotení výziev na predkladanie žiadostí o NFP. V  oblasti propagácie 
RO pre OP KaHR urobil maximum. MH SR v roku 2008 vyhlásilo 11 výziev a plánuje vyhlásiť 
približne rovnaký počet výziev aj v roku 2009. Pri podaní žiadosti o NFP s formálnymi chybami 
nemôže byť projekt schválený. K druhej otázke zástupcu EK ohľadom osobitného prístupu 
k nerovnosti regiónov uviedol, že OP KaHR pokrýva územie celého Slovenska s výnimkou 
Bratislavského samosprávneho kraja a je daná regionálna mapa štátnej pomoci, na základe ktorej je 
zadaná intenzita pomoci v percentuálnom pomere. K príprave programu JEREMIE uviedol, že 
v súčasnosti prebieha záverečné rokovanie s MF SR. K regionálnym inovačným centrám  uviedol, že 
MH SR úzko spolupracuje s MŠ SR a s Európskou komisiou a snaží sa vyriešiť niektoré otázky k RIC. 
Pripravuje sa rokovanie na úrovni ministrov.  
 
Iveta Pabišová, MH SR. uviedla, že v 50. týždni sa pripravuje rokovanie na DG Competition 
z dôvodu identifikácie problémov skrytej štátnej pomoci resp. neoprávnenej štátnej pomoci pri 
projekte budovanie RIC a navrhli sa také riešenia, pri ktorých by nedošlo k narušeniu hospodárskej 
súťaži.  
   
Miriam Kováčiková, MŠ SR uviedla, že na výročnom stretnutí informovali EK, že stretnutie 
ministrov k regionálnych inovačných centier sa uskutoční v priebehu 50. týždňa. Avšak vzhľadom na 
závažnosť otázky štátnej pomoci, ktorú je potrebné vyriešiť ako prvú, aby sa ministri mohli stretnúť 
a dohodnúť na koncepte regionálnych inovačných centier, bolo toto rokovanie posunuté na január 
2009.  Všetko bude závisieť od rokovaní na DG Competition, ktoré sa uskutoční v 50. týždni. 
 
Ivan Rybárik, podpredseda MVVE požiadal zástupcov Európskej komisie o informáciu k Plánu 
obnovy európskeho hospodárstva prijatého Európskou komisiou dňa 27. 11. 2008, ktorý sa týka 
čerpania ŠF o návrhu zmeny limitu schémy pomoci de minimis  z pôvodných 200 tis. EUR na 400 tis. 
EUR. V rámci tzv. uľahčenia čerpania ŠF uviedol, že bola spomenutá aj možnosť predĺženia termínu 
ukončenia projektov SOP Priemysel a služby. Požiadal zástupcov Európskej komisie o spresnenie 
doby platnosti ako aj účinnosti pre MH SR.  MH SR pripravuje analýzu dopadov, ktoré sa budú týkať 
regiónov resp. odvetví a ich vyplývajúcich krokov.   
 
Jozef Stahl, zástupca Európskej komisie uviedol, že EK prijala takzvaný záchranný balíček, ktorý 
reaguje na finančnú krízu a navrhuje niekoľko opatrení, niektoré z nich sa konkrétnejšie týkajú aj 
štrukturálnych fondov. V oblasti možného vyhlasovania výziev v „de minimis“, poskytne ďalšie 
informácie po konzultácii s kolegami. Predpokladá sa, že všetky tieto kroky by mali urýchliť prípadne 
zjednodušiť spôsob implementáciu fondov, či už vo vzťahu k verejným subjektom alebo malým 
a stredným podnikom. Komisárka D. Hubner posielala členským štátom list, v ktorom zdôraznila 
výhody, ktoré podľa EK iniciatíva JEREMIE má. 
 
Milan Muška, ZMOS uviedol, že to čo urobila Slovenská inovačná energetická agentúra pri opatrení 
2.2 verejné osvetlenie je príklad jasnej transparentnej cielenej komunikácie s presným vysvetlením 



 13 

veci a zo strany samospráv bola zaručená spätná väzba. Takto by mala vyzerať cielená a otvorená 
informačná kampaň s tým, že tam nebolo pochybností o tom, že takéto projekty musia dopadnúť 
dobre.  
 
Miriam Kováčiková, MŠ SR uviedla, že v OP Výskum a vývoj sa dbalo na to, aby oprávnenosť 
výdavkov bola v súlade s oprávnenosťou výdavkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. K 
formálnej kontrole uviedla, že % neúspešnosti v prvej výzve bolo spôsobené nedostatkami vo 
formálnej kontrole. Preto v regionálnych informačných kanceláriách Agentúry MŠ SR pre štrukturálne 
fondy EÚ (ďalej len „Agentúra“) si môžu prijímatelia rezervovať termín a dať si skontrolovať, , či sú 
všetky formálne náležitosti splnené. Termín formálnej kontroly si prijímatelia môžu rezervovať asi 2 
týždne pred uzávierkou výzvy. Toto je uvedené vo výzvach, ktoré sú teraz vyhlásené. Ku  každej 
výzve Agentúra spúšťa informačnú kampaň, v regiónoch sa  konajú semináre,  okrem toho sa zvlášť  
konajú pre vysoké školy a Slovenskú akadémiu vied. Pri výzvach a pri hodnotiacom procese je v 
rámci sledovania regionálnych alokácií rozhodujúca kvalita projektov. Priamo riadené organizácie 
dostávajú výzvu – tzv. priame zadanie a prechádzajú klasickým procesom hodnotenia ako dopytovo 
orientované projekty. Prechádzajú všetkými stupňami hodnotiaceho procesu cez formálnu kontrolu, 
nasleduje vyhodnotenie hodnotiacich kritérií a nakoniec zasadnutie výberovej komisie. Dňa 3. 12. 
2008 by sa malo uskutočniť rozporové konanie na úrovni ministra financií, ministra hospodárstva a 
ministra školstva, na ktorom sa budú doriešiť niektoré otvorené otázky súvisiace s iniciatívou 
JEREMIE. 
 
Tibor Gregor, Klub 500 navrhol, aby členovia monitorovacieho výboru dostávali aktualizovaný plán 
výziev, buď za určité obdobie, alebo na každé rokovanie.  
 
Elena Gramatová, Slovenská akadémia vied uviedla, že ju teší, že sa období hospodárskej krízy 
robia  určité opatrenia. Uviedla, že sa dopočula o opačných opatreniach, že sa budú znižovať finančné 
prostriedky aj na štrukturálne fondy. Položila otázku, či sa v rámci tejto krízy neplánuje urobiť niečo 
aj pre zvýšenie zamestnanosti, alebo či sa neplánujú vytvárať alebo upravovať kritériá, aby sa zvýšila 
zamestnanosť v rámci riešenia projektov. Požiadala o informácie v rámci OP Výskum a vývoj 
opatrenia 2.1, 4.1 projekty excelentnosti. Zaujímala sa o to, kedy bude stály časový harmonogram, 
resp. či už zasadli komisie. 
 
Jozef Stahl, zástupca Európskej komisie na otázku E. Gramatovej uviedol, že vzhľadom na 
charakter MV sa zamerali na dopady týkajúce sa štrukturálnych fondov a niektoré opatrenia si 
vyžadujú zmenu legislatívy, čo je v rukách členských štátov. Dňa 3. 12. 2008 sa uskutoční rokovanie 
medzi RO a EK, kde sa tejto téme budú venovať podrobnejšie. Ohľadom presmerovania fondov 
uviedol, že sa nejedná len o štrukturálne fondy, ale jedná sa celkovo o fondy na podporu vytvárania 
pracovných miest. Na web stránke EK je uvedená masívna informačná kampaň. Možno na ďalšom 
MV bude priestor hovoriť o konkrétnejších číslach, resp. opatreniach. 
 
Miriam Kováčiková, MŠ SR uviedla, že výsledky hodnotiaceho procesu výziev na centrá 
excelentnosti by mali byť známe 23. 12. 2008.  Zasadnutie výberovej komisie sa zatiaľ neuskutočnilo, 
je naplánované na začiatok 51. týždňa. K procesu hodnotenia žiadostí uviedla, že bolo náročné, 
nakoľko v rámci každého vedného odboru by malo byť 1 centrum excelentnosti, t.j. centrá 
excelentnosti by mali byť monotematické.  Problémom bol aj  možný konflikt záujmov hodnotiteľov 
takže,  sa uskutočnilo niekoľko kôl losovania hodnotiteľov. 
 
Milan Ištván, Partnerstvá pre prosperitu odporučil, aby na stretnutí Partnerstvo pre OP IS by mala 
byť prediskutovaná téma JEREMIE. Návrhy zatiaľ vnímajú dosť kriticky. Predtým ako bude materiál 
zaradený na rokovanie vlády SR malo by sa uskutočniť stretnutie partnerstva k OP IS. 
 
Ivan Ištvánffy, SRIZFP uviedol, že tak ako sa zvoláva partnerstvo pre OP IS pri všetkých témach 
s celoplošným dotykom, tak sa plánuje zvolať aj pre tento prípad. 
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Miriam Kováčiková, MŠ SR na otázku P. Fodreka ohľadom organizácie priemyselného výskumu 
a vývoja a využívania nových služieb Centra vedecko technických informácií uviedla, že uvedený 
národný projekt /prístup k elektronickým informačným zdrojom alebo k elektronickým databázam/ sa 
týka VŠ a SAV. Nie je umožnený prístup pre súkromný sektor z dôvodu, aby nedochádzalo k skrytej 
štátnej pomoci a z dôvodu finančných záväzkov. Tu sú odlišné finančné limity (omnoho vyššie 
náklady) pokiaľ je do databáz zapojený aj súkromný sektor. Nemá to za cieľ diskriminovať súkromný 
sektor, ale  vychádza to z platných pravidiel. 
 
Peter Fodrek, Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií uviedol, že  snahou 
ZPVVO je vždy spolupráca s VŠ a SAV, ktorú  cítia ako nerovnocennú. 
 
Ivan Ištvánffy, SRIZFP uviedol, že za OPIS bude zabezpečené pravidelné informovanie členov 
MVVE  o národných projektoch. 
 
Ivan Rybárik, podpredseda MVVE na záver zasadnutia Monitorovacieho výboru pre vedomostnú 
ekonomiku poďakoval za účasť, diskusné príspevky, návrhy a pripomienky. 
 
 
 
 
 
Zapísal:           Miroslav Kováč, Sekretariát Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku 
                        Diana Petrasová, Riadiaci orgán pre Operačný program Výskum a vývoj 

 Katarína Gálová, Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť 
a hospodársky rast 

                        Rudolf Belohorec, Riadiaci orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti 
                        Mária Hanusová, Sekretariát Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku 
              
 
V Bratislave, dňa 2. decembra 2008  
 
Zapisovateľ:  Miroslav Kováč, Sekretariát Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku,  
                      Úrad vlády SR 
                              
Overovateľ:  Pavel Holík, generálny riaditeľ Sekcie európskej politiky a vedomostnej spoločnosti, 

Úrad vlády SR 
 
Predseda Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku:  Dušan Čaplovič,  

                podpredseda vlády  SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské        
práva a menšiny 

 


