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Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1.   Monitorovací výbor pre Vedomostnú ekonomiku je zriadený na základe: 

a) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné 
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde 
a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999, 

b)  uznesenia vlády SR č. 678/2007 prijatého dňa 15. augusta 2007. 
 
2. Štatút Monitorovacieho výboru pre Vedomostnú ekonomiku (ďalej len „štatút“) upravuje  

postavenie, hlavné úlohy, zloženie a členstvo v Monitorovacom výbore pre Vedomostnú 
ekonomiku. 

 

Článok 2 
Postavenie monitorovacieho výboru 

 
1.  Monitorovací výbor pre Vedomostnú ekonomiku (ďalej len „monitorovací výbor“) je spoločný  

monitorovací výbor pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (ďalej len „OPIS“), 
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OPKaHR“) a Operačný 
program Výskum a vývoj (ďalej len „OPVaV“). 

 
2.  Monitorovací výbor je orgán, ktorý v zmysle princípu partnerstva prostredníctvom svojich členov 

prezentuje verejný záujem občanov Slovenskej republiky a jeho hlavným cieľom je podpora 
hospodárskeho rastu, zvyšovanie konkurencieschopnosti, rozvoj informačnej spoločnosti a 
podpora výskumu a vývoja ako hlavných prostriedkov pre rozvoj vedomostnej ekonomiky 
tvoriacej dôležitú zložku vedomostnej spoločnosti. 

 
 

Článok 3 
 Úlohy monitorovacieho výboru 

 
1. Monitorovací výbor v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plní najmä nasledovné úlohy: 
 

a) zváži a schváli kritériá pre výber financovaných operácií do šiestich mesiacov od schválenia 
OPIS, OPKaHR, OPVaV a schvaľuje každú revíziu týchto kritérií v súlade s potrebami 
programovania;  

 
b) na základe dokumentov, ktoré mu predloží Riadiaci orgán pre OPIS, Riadiaci orgán pre 

OPKaHR alebo Riadiaci orgán pre OPVaV (ďalej len „RO pre OPIS, RO pre OPKaHR; RO 
pre OPVaV) sleduje a vyhodnocuje pokrok v dosahovaní konkrétnych cieľov operačných 
programov; 

 
c) skúma výsledky vykonávania, najmä dosahovanie cieľov stanovených pre každú prioritnú os a 

hodnotenia uvedené v článku 48 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006; 
 

d) schvaľuje výročné správy a záverečnú správu o vykonávaní OPIS, výročné správy a záverečnú 
správu o vykonávaní OPKaHR, výročné správy a záverečnú správu o vykonávaní OPVaV 
uvedené v článku 67 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006; 

 
e) dostáva informácie o výročnej kontrolnej správe alebo o tej časti správy, ktorá sa vzťahuje na 

príslušný operačný program, a všetkých dôležitých pripomienkach, ktoré môže Európska 
komisia (ďalej iba „Komisia“) vzniesť po preskúmaní tejto správy alebo v súvislosti s danou 
časťou tejto správy;  
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f) môže navrhnúť RO pre OPIS, RO pre OPKaHR, RO pre OPVaV akúkoľvek revíziu alebo 

preskúmanie OPIS, OPKaHR, OPVaV, ktoré by mohlo umožniť dosiahnuť ciele fondu 
uvedené v článku 3 nariadenia rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006 alebo zlepšiť jeho 
riadenie, vrátane finančného riadenia;   

 
g) zváži a schvaľuje akýkoľvek návrh na zmenu a doplnenie obsahu rozhodnutia Komisie 

o príspevku z fondov; 
 

h) pri napĺňaní vyššie uvedených úloh sa monitorovací výbor snaží o dosiahnutie synergie 
a koordinácie medzi príspevkami z OPIS, OPKaHR a OPVaV s cieľom napomáhať 
efektívnemu rozvoju vedomostnej ekonomiky v podmienkach Slovenskej republiky.   

 
 

Článok 4 
Zloženie monitorovacieho výboru 

 
1. Pri výbere členov monitorovacieho výboru sa uplatňuje princíp partnerstva. Členovia 

monitorovacieho výboru musia sledovať spoločný cieľ, ktorým je podpora hospodárskeho 
rastu, zvyšovanie konkurencieschopnosti, rozvoj informačnej spoločnosti a podpora výskumu 
a vývoja ako hlavných prostriedkov pre rozvoj vedomostnej ekonomiky tvoriacej dôležitú 
zložku vedomostnej spoločnosti.  

 
2. Členmi monitorovacieho výboru sú: 

 
• predseda monitorovacieho výboru - podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, 

európske záležitosti, ľudské práva a menšiny 
• podpredseda monitorovacieho výboru - podpredseda vlády SR a minister školstva 
• podpredseda monitorovacieho výboru - minister hospodárstva SR 
• vedúci Úradu vlády  SR 
 
• zástupca RO pre OPIS 
• zástupca RO pre OPKaHR 
• zástupca RO pre OPVaV 
 
• zástupca Ministerstva kultúry SR 
• zástupca Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR  
• zástupca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
• zástupca Ministerstva pôdohospodárstva SR 
 
• zástupca Združenia miest a obcí Slovenska 
• zástupca Bratislavského samosprávneho kraja   
• zástupca Trnavského samosprávneho kraja   
• zástupca Nitrianskeho samosprávneho kraja   
• zástupca Trenčianskeho samosprávneho kraja   
• zástupca Žilinského samosprávneho kraja   
• zástupca Banskobystrického samosprávneho kraja   
• zástupca Prešovského samosprávneho kraja   
• zástupca Košického samosprávneho kraja   
 
• zástupca Centrálneho koordinačného orgánu 
• zástupca Certifikačného orgánu  
• zástupca Orgánu auditu 



 4

• zástupca Sekcie európskej politiky a vedomostnej spoločnosti Úradu vlády SR 
 
• zástupca Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre OPIS 
• zástupca Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ  
• zástupca Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu  
• zástupca Slovenskej agentúry pre cestovný ruch 
• zástupca Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry  
 
• splnomocnenec vlády SR pre informačnú spoločnosť 
• zástupca Telekomunikačného úradu SR 
• zástupca Slovenskej rektorskej konferencie 
• zástupca Slovenskej akadémie vied 
• zástupca Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR 
• zástupca Konfederácie odborových zväzov 
• zástupca Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory 
• zástupca Asociácie bánk 
 
• zástupca Zväzu priemyslu Slovenska 
• zástupca Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 
• zástupca Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií  
• zástupca Sekcie ekonomiky pre štrukturálne fondy EÚ Ministerstva školstva SR 
 
• zástupca Klubu 500 
• štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR 
 
• zástupca IT Asociácie Slovenska  
• zástupca Partnerstviev pre prosperitu 
• zástupca Ústavu informatiky Slovenskej akadémie vied  
• zástupca Sekcie riadenia a implementácie zahraničnej finančnej pomoci Úradu vlády SR  
 
• tajomník monitorovacieho výboru 
 
 

3. Namiesto člena monitorovacieho výboru sa na práci monitorovacieho výboru môže v plnom 
rozsahu zúčastniť jeho náhradník. Pre postavenie a činnosť náhradníka platia obdobne ustanovenia 
tohto štatútu upravujúce postavenie a činnosť člena monitorovacieho výboru. 

 
4. Ako poradca sa na práci monitorovacieho výboru môže podieľať zástupca Európskej komisie, 

Európskej investičnej banky a ostatných relevantných organizácií, ako aj expert s odbornosťou 
v problematike, ktorá je predmetom zasadnutia. Poradcov schvaľuje monitorovací výbor na návrh 
predsedu alebo podpredsedov monitorovacieho výboru. 

 
 

Článok 5 
Členstvo v monitorovacom výbore 

 
1. Člena monitorovacieho výboru a jeho náhradníka vymenúva a odvoláva predseda 

monitorovacieho výboru s výnimkou štatutárnych zástupcov RO pre OPIS, RO pre OPKaHR, RO 
pre OPVaV, ktorí sa stávajú členmi po podpise štatútu. Návrhy členov monitorovacieho výboru za 
organizácie uvedené v bode 2 článku 4 predkladajú predsedovi monitorovacieho výboru ich 
štatutárne orgány.  
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2. Výkon funkcie člena monitorovacieho výboru je nezlučiteľný s funkciou externého alebo 
interného hodnotiteľa pre projekty jednotlivých operačných programov. 

 
3. Funkcia člena monitorovacieho výboru zaniká: 

a) dňom ukončenia implementácie OPIS, OPKaHR a OPVaV; 
b) dňom písomného doručenia vzdania sa členstva; 
c) dňom odvolania z funkcie monitorovacím výborom z dôvodov uvedených v bode 4. tohto 

článku; 
d) dňom zrušenia pracovnoprávneho vzťahu s organizáciou, ktorú člen zastupoval; 
e) dňom smrti alebo vyhlásením za mŕtveho. 
 

4.   Člena monitorovacieho výboru možno z funkcie odvolať v prípade: 1 
a) ak bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za úmyselný trestný čin; 
b) ak začal vykonávať činnosť nezlučiteľnú s členstvom v monitorovacom výbore; 
c) na základe návrhu organizácie uvedenej v bode 2 článku 4;  
d) ak sa člen monitorovacieho výboru bez ospravedlnenia nezúčastnil na dvoch po sebe 

nasledujúcich rokovaniach monitorovacieho výboru. 
 
Po odvolaní niektorého z členov monitorovacieho výboru navrhne príslušná organizácia, ktorú 
odvolaný člen zastupoval, nového člena. 

 
5. Členstvo v monitorovacom  výbore je čestné. 
 
6. Člen monitorovacieho výboru je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných skutočnostiach, o 

ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou a ktoré v záujme 
monitorovacieho výboru nemožno oznamovať iným osobám.  

 
7. Na návrh RO pre OPIS, RO pre OPKaHR alebo RO pre OPVaV bude možné zloženie 

monitorovacieho výboru zmeniť dodatkom k tomuto štatútu. 
 

 
Článok 6 

Predseda monitorovacieho výboru 
 

1. Predsedom monitorovacieho výboru je podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, 
európske záležitosti, ľudské práva a menšiny. 

 
2. Predseda monitorovacieho výboru najmä: 
     

a) zastupuje  monitorovací výbor navonok a plne zodpovedá za činnosť monitorovacieho výboru; 
b) zvoláva zasadnutie monitorovacieho výboru, navrhuje jeho  program a riadi jeho zasadnutie; 
c) zodpovedá za dodržiavanie štatútu a rokovacieho poriadku monitorovacieho výboru. 

 
 
3. Predseda monitorovacieho výboru písomným poverením určí, ktorý z podpredsedov 

monitorovacieho výboru ho bude zastupovať v rozsahu jeho práv a povinností v čase jeho 
neprítomnosti.  

 
Článok 7 

Podpredsedovia monitorovacieho výboru 
 

1. Monitorovací výbor má dvoch podpredsedov: 
a) podpredseda monitorovacieho výboru  - podpredseda vlády SR a minister školstva 

                                                 
1 Pričom člen monitorovacieho výboru navrhnutý na odvolanie pri hlasovaní o jeho odvolaní nehlasuje. 



 6

b) podpredseda monitorovacieho výboru - minister hospodárstva.  
 

2. Podpredseda monitorovacieho výboru najmä zastupuje predsedu monitorovacieho výboru v čase 
jeho neprítomnosti na základe písomného poverenia v rozsahu jeho práv a povinností . 

     
 

Článok 8 
Tajomník monitorovacieho výboru 

 
1. Tajomníkom monitorovacieho výboru je zamestnanec Úradu vlády SR. 
 
2. Tajomníka monitorovacieho výboru vymenúva a odvoláva predseda monitorovacieho výboru na 

návrh vedúceho Úradu vlády SR.  
 
3. Tajomník monitorovacieho výboru je riadnym členom monitorovacieho výboru. 

 
4. Tajomník monitorovacieho výboru najmä: 
 

a) riadi sekretariát monitorovacieho výboru a zodpovedá za jeho činnosť; 
b) zabezpečuje zasadnutia monitorovacieho výboru; 
c) vyhotovuje zápisnicu zo zasadnutí monitorovacieho výboru; 
d) vykonáva ďalšie činnosti podľa pokynov predsedu monitorovacieho výboru. 

 
 

Článok 9 
Sekretariát monitorovacieho výboru 

 
1. Sekretariát monitorovacieho výboru je zriadený na Úrade vlády SR. 
 
2. Sekretariát monitorovacieho výboru zabezpečuje administratívne úlohy spojené s činnosťou 

monitorovacieho výboru a zabezpečuje pre zasadnutie monitorovacieho výboru program 
a podkladové materiály. 

 
3. Medzi hlavné úlohy sekretariátu monitorovacieho výboru patrí: 

a)  organizácia a koordinácia zasadnutí monitorovacieho výboru a vedenie záznamov o členskej 
základni monitorovacieho výboru; 

b)  zasielanie pozvánok a materiálov na zasadnutie monitorovacieho výboru a včasné poskytnutie 
adekvátnych informácií o jeho agende členom a poradcom monitorovacieho výboru;  

c)  príprava a distribúcia zápisníc zo zasadnutí výboru; 
d) vedenie záznamov o zmene operačných programov; 
e)  informovanie verejnosti o priebehu a výsledkoch zasadnutí monitorovacieho výboru; 
f)  zabezpečiť komunikáciu medzi monitorovacím výborom a riadiacimi orgánmi;  
g)  riadiť sa pokynmi predsedu monitorovacieho výboru, vykonávať ostatné činnosti podľa 

potreby monitorovacieho výboru; 
h)  obstaranie potrebných dokumentov a informácií pre efektívnu činnosť monitorovacieho 

výboru; 
i)    archivácia originálov dokumentov predkladaných na rokovanie monitorovacieho výboru; 
j)    koordinácia spolupráce pracovných skupín vo vzťahu k monitorovaciemu výboru; 
k) realizácia ostatných činností podľa pokynov monitorovacieho výboru. 
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Článok 10 
Pracovné skupiny 

 
1. Monitorovací výbor môže zriadiť pracovné skupiny ako poradné orgány na riešenie špecifickej 

problematiky. 
 
2. Pracovné skupiny sa skladajú z  členov monitorovacieho výboru, prípadne z  ďalších prizývaných 

odborníkov, pre činnosť ktorých platia obdobne príslušné ustanovenia tohto štatútu upravujúce 
činnosť monitorovacieho výboru. 

 
3. Odborníkov, ktorí sú členmi pracovných skupín vymenúva a odvoláva predseda monitorovacieho 

výboru. 
 

4. Pracovné skupiny predkladajú monitorovaciemu výboru návrhy a odporúčania. 
 
 

Článok 11 
Interné dozorné monitorovacie výbory 

 
 
1.   RO pre OPIS, RO pre OPKaHR a RO pre OPVaV zriadia jednotlivo v rámci svojej pôsobnosti 

Interné dozorné monitorovacie výbory (ďalej len „IDMV“). 
 
2.  IDMV budú zriadené na základe štatútov, ktoré schvaľujú štatutári RO pre OPIS, RO pre 

OPKaHR, a RO pre OPVaV.  Štatúty IDMV vymedzujú postavenie, hlavné úlohy, zloženie a 
členstvo v IDMV. 

 
3. Hlavnou úlohou IDMV je dohľad nad implementáciou OPIS, OPKaHR a OPVaV, kontrolná 

a koordinačná  úloha a  prerokovávanie materiálov súvisiacich s vykonávaním agendy  OPIS, 
OPKaHR a OPVaV.  

 
 

Článok 12 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Spôsob a priebeh rokovania monitorovacieho výboru podrobnejšie upravuje Rokovací poriadok 

Monitorovacieho výboru pre Vedomostnú ekonomiku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto 
štatútu. 

 
2. Zmeny a doplnky štatútu musia byť vykonané formou písomného dodatku k štatútu.  
 
3. Tento štatút, ako aj jeho dodatky, nadobúdajú platnosť a účinnosť podpisom štatutárnymi orgánmi 

RO pre OPIS, RO pre OPKaHR a RO pre OPVaV.  
 
 
 
 
 
 
Ľubomír Jahnátek                             Ján Mikolaj                                Igor Federič 

 minister hospodárstva SR          podpredseda vlády a minister školstva SR             vedúci Úradu vlády SR 
 


