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I.   ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBSTARÁVATEĽOVI                                                                                                              

1.   Názov:       

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR       

2.   Identifikačné číslo:   

     164381 

3.   Adresa sídla:                   

     Stromová 1, 813 30 Bratislava, Slovenská republika 

4.  Meno, priezvisko, adresa, tel. číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu       

obstarávateľa: 

     Mgr. Roderik Klinda 

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

     Stromová 1 

     813 30 Bratislava 

     Tel.: 02/59374526 

     Email: roderik.klinda@minedu.sk  

5.   Meno, priezvisko, adresa, tel. číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno 

dostať relevantné informácie o strategickom dokumente a miesto na konzultácie: 

     Mgr. Peter Mravec 

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

     Stromová 1 

     813 30 Bratislava 

     Tel.: 02/59374566 

     Email: peter.mravec@minedu.sk 
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II.   ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STRATEGICKOM DOKUMENTE 

1.   Názov: 

     Revízia operačného programu Výskum a vývoj  

2.   Charakter: 

Revízia operačného programu Výskum a vývoj je revidovanou verziou základného strategického materiálu - 

Operačný program Výskum a vývoj, ktorý bol schválený Rozhodnutím Komisie z 28. novembra 2007, 

ktorým sa prijíma operačný program pre pomoc Spoločenstva pre výskum a vývoj z Európskeho fondu pre 

regionálny rozvoj v rámci konvergenčného cieľa a cieľa regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti 

v regiónoch na Slovensku CCI 2007 SK 16 UPO 001. 

Predmetom revízie sú nasledovné návrhy na zmenu operačného programu Výskum a vývoj: 

1. vnútorná realokácia finančných prostriedkov medzi jednotlivými prioritnými osami;  

2. zapracovanie legislatívnych zmien;  

3. technické úpravy operačného programu Výskum a vývoj. 

1. Vnútorná realokácia finančných prostriedkov medzi jednotlivými prioritnými osami 

operačného programu Výskum a vývoj 

Na základe výsledkov doterajšieho čerpania finančných prostriedkov z jednotlivých prioritných osí, ako aj z 

dôvodu nevyhlásenia výziev v prioritných osiach 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja a 3 Infraštruktúra 

výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji na dopytovo-orientované projekty a následného zvýšeného rizika 

možného nevyčerpania finančných prostriedkov v rámci týchto prioritných osí a s ohľadom na stanovené 

priority vlády SR pristúpilo Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR k prehodnoteniu alokácií 

jednotlivých prioritných osí OP Výskum a vývoj a k vypracovaniu návrhu revízie OP Výskum a vývoj.  

V rámci realokácie sú navrhované nasledovné presuny finančných prostriedkov za zdroj ERDF: 

Z prioritnej osi 1 - Infraštruktúra výskumu a vývoja sa navrhuje presun 91 630 000 eur do prioritnej osi 2 – 

Podpora výskumu a vývoja, opatrenia 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom 

do praxe  a  42 500 000 eur do prioritnej osi 5 Infraštruktúra vysokých škôl.  

Z prioritnej osi 3 – Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji sa navrhuje presun 91 630 000 eur 

do prioritnej osi 4 - Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji, opatrenia 4.2 Prenos poznatkov a 

technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji. 

2. Zapracovanie legislatívnych zmien do operačného programu Výskum a vývoj 

V nadväznosti na zmeny zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 
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štátnej správy v znení neskorších predpisov zákonom č. 37/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších 

predpisov, s účinnosťou od 1. júla 2010, došlo v zmysle § 17 k zmene názvu „Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky“ na „Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky“, rozšíreniu 

oblastí pôsobnosti niektorých ministerstiev (v § 6, 9, 11 a 18 zákona) a rozšíreniu oblastí pôsobnosti Úradu 

vlády Slovenskej republiky (v § 24 zákona).  Následne bol zákon opäť novelizovaný zákonom č. 372/2010 

Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy v znení neskorších predpisov a zákonom č. 403/2010 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony. 

V nadväznosti na vyššie uvedené legislatívne zmeny bolo upravené znenie operačného programu Výskum 

a vývoj, a to najmä v kap. 9 Systém implementácie, v podkapitolách 9.1.1 Centrálny koordinačný orgán, 

9.1.2 Riadiaci orgán, 9.1.3 Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a 9.7 Finančné riadenie, 

kontrola a audit. 

3. Technické úpravy operačného programu Výskum a vývoj  

Technické úpravy operačného programu Výskum a vývoj súvisia so špecifikáciou merateľného ukazovateľa 

č. 3 na úrovni programu – „Počet výskumníkov, ktorí majú profesionálny prospech z poskytnutej podpory“ a 

to tak, že bolo doplnené rozdelenie ukazovateľa na mužov a ženy. Takýmto istým spôsobom bol upravený 

merateľný ukazovateľ č. 7 – „Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov“.  

Na základe uzatvorenia zmluvy o financovaní z 28. 10. 2009 medzi Ministerstvom školstva SR a Európskym 

investičným fondov sa operačného programu Výskum a vývoj zapojil do realizácie iniciatívy JEREMIE v 

sume 25 000 000 eur zo zdrojov ERDF, čo znamená zníženie pôvodne indikovanej sumy 80 000 000 eur zo 

zdrojov ERDF. Na základe uvedeného bola upravená tabuľka č. 12 v kapitole 8 operačného programu 

Výskum a vývoj.   

Zároveň boli odstránené identifikované chyby v písaní v rámci operačného programu Výskum a vývoj. 

3.   Hlavné ciele 

Hlavným cieľom navrhovanej revízie operačného programu Výskum a vývoj je zabezpečiť dosiahnutie 

stanovených cieľov operačného programu a zabezpečiť, čo najefektívnejšie dosiahnutie cieľových hodnôt 

merateľných ukazovateľov a včasné využitie alokovaných finančných prostriedkov.  

4. Obsah (osnova) 

Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj vypracuje a zašle Revíziu operačného programu 

Výskum a vývoj Európskej komisii vo forme zadania a odoslania novej verzie operačného programu 

prostredníctvom systému SFC2007 spolu s pôvodným schváleným dokumentom operačného programu so 
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zvýraznenými zmenami, prepracovaným dokumentom operačného programu Výskum a vývoj s prílohami a 

analýzou dôvodov revízie operačného programu Výskum a vývoj.  

Tematický obsah revízie operačného programu Výskum a vývoj: 

 PREHĽAD DÔVODOV NA REVÍZIU OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A VÝVOJ  

 ANALÝZA DÔVODOV A DOPADOV REVÍZIE OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A VÝVOJ  

o Analýza dôvodov a dopadov vyplývajúca z realokácie finančných prostriedkov v rámci 

operačného programu Výskum a vývoj;  

o Analýza dôvodov a dopadov vyplývajúcich zo zmien zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii 

činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov;  

o Analýza dôvodov a dopadov iných technických úprav operačného programu Výskum 

a vývoj.  

5.   Uvažované variantné riešenia: 

Vzhľadom na procesné náležitosti súvisiace s revíziou operačných programov (konzultácie s certifikačným 

orgánom, Centrálnym koordinačným orgánom a Európskou komisiou, zadávanie do SFC2007, 

schvaľovanie Monitorovacím výborom a Európskou komisiou) sa priamo v dokumente neuvažuje s 

variantným riešením. V procese posudzovania strategického dokumentu revízie operačného programu 

Výskum a vývoj bude porovnávaný a hodnotený stav navrhovaného riešenia. 

6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania (návrh): 

Popis aktivity Začiatok Ukončenie 

Pripomienkovanie materiálu členmi Monitorovacieho 

výboru pre vedomostnú ekonomiku 
Máj 2011 Máj 2011 

Prerokovanie materiálu na Monitorovacom výbore pre 

vedomostnú ekonomiku 
Jún 2011 Jún 2011 

Po schválení Monitorovacím výborom pre vedomostnú 

ekonomiku predloženie revízie operačného programu 

Výskum a vývoj na schválenie Európskej komisii 

Jún 2011 September 2011 

Zapracovanie zmien do ďalšej dokumentácie riadiaceho 

orgánu operačného programu Výskum a vývoj a ITMS 
September 2011 Október 2011 
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7.   Vzťah k iným strategickým dokumentom 

Základným dokumentom, ku ktorému sa vzťahujú navrhované zmeny, je operačný program Výskum a 

vývoj, schválený Rozhodnutím Komisie z 28. novembra 2007, ktorým sa prijíma operačný program pre 

pomoc Spoločenstva pre výskum a vývoj z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj v rámci 

konvergenčného cieľa a cieľa regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti v regiónoch na 

Slovensku CCI 2007 SK 16 UPO 001.  

Revízia operačného programu Výskum a vývoj nie je viazaná na revíziu ďalších operačných programov 

Národného strategického referenčného rámca.  

Legislatívnym východiskom pre vykonanie revízie operačného programu Výskum a vývoj sú právne 

predpisy EÚ a SR: 

Strategické dokumenty EÚ 

 Stratégia Európa 2020; 

 Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom 

fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje 

nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999 v znení neskorších zmien a doplnení; 

 Nariadenie Komisie č. (ES) 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia 

Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde 

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

parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja v znení 

neskorších zmien a doplnení (ďalej len „implementačné nariadenie“). 

Strategické dokumenty SR 

 Operačný program Výskum a vývoj; 

 Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2010 – 2014; 

  Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v 

znení neskorších predpisov. 

Z procesného hľadiska sa postup pri vykonávaní navrhovaných zmien riadi nasledujúcimi koncepčnými a 

metodickými dokumentmi 

  Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 – 

verzia 4.4 z 31.12.2010; 
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  Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 

2007 – 2013 – verzia 6.0 z 30.11.2010; 

  Metodický pokyn CKO č. 10 – aktualizácia č. 1: Metodický pokyn k revízii operačných programov 

z 13.8.2010. 

8.   Orgán kompetentný na jeho prijatie: 

 Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku; 

 Európska komisia. 

9.    Druh schvaľovacieho dokumentu: 

 Uznesenie Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku; 

 Rozhodnutie Európskej komisie. 

III. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH STRATEGICKÉHO DOKUMENTU NA 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA 

1. Požiadavky na vstupy 

Vstupy pre operačný program Výskum a vývoj predstavujú finančné prostriedky z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a prostriedky z vlastných zdrojov prijímateľov. 

2. Údaje o výstupoch 

Výstupy dokumentu „Revízia operačného programu Výskum a vývoj“ predstavujú úpravy a doplnenia 

textovej časti operačného programu, ako aj tabuľkovej časti (najmä merateľné ukazovatele) a finančného 

plánu operačného programu Výskum a vývoj.  

Na základe schválenia revízie zo strany Európskej komisie Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a 

vývoj vykoná potrebné úpravy riadiacej dokumentácie (napr. Programového manuálu operačného programu 

Výskum a vývoj a pod.) a úpravy v ITMS. 

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie 

V súvislosti so zmenami operačného programu Výskum a vývoj sa neočakávajú vplyvy na životné 

prostredie odlišné od tých, ktoré boli identifikované v procese posudzovania pôvodného strategického 

dokumentu - Operačný program Výskum a vývoj. 
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4.    Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva 

V súvislosti so zmenami operačného programu Výskum a vývoj sa neočakávajú vplyvy na zdravotný stav 

obyvateľstva odlišné od tých, ktoré boli identifikované v procese posudzovania pôvodného strategického 

dokumentu - Operačný program Výskum a vývoj. 

5.    Vplyvy na chránené územia 

Dokument nemá vplyv na chránené územie. 

6.    Možné rizika súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu 

Nepredpokladá sa. 

7.    Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice 

Nepredpokladá sa. 

IV.   Dotknuté subjekty 

1.    Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení 

 Slovenská akadémia vied (vrátane technologických inkubátorov vysokých škôl a vedecko -  

technologických parkov pri SAV); 

 organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej 

správy;  

 regionálna a miestna štátna správa a samospráva; 

 organizácie podnikajúce podľa obchodného a živnostenského zákona; 

 profesijné organizácie, asociácie a komory; 

 neziskové organizácie; 

 inštitúcie výskumu a vývoja neziskového sektora; 

 verejné a štátne vysoké školy (zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov); 

 súkromné  vysoké školy (zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 

2.   Zoznam dotknutých subjektov 

 Slovenská akadémia vied (vrátane technologických inkubátorov vysokých škôl a vedecko -  
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technologických parkov pri SAV); 

 organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej 

správy;  

 regionálna a miestna štátna správa a samospráva; 

 organizácie podnikajúce podľa obchodného a živnostenského zákona; 

 profesijné organizácie, asociácie a komory; 

 neziskové organizácie; 

 inštitúcie výskumu a vývoja neziskového sektora; 

 verejné a štátne vysoké školy (zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov); 

 súkromné  vysoké školy (zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 

3.   Dotknuté susedné štáty 

Nie sú vzhľadom na to, že pri dokumente Revízia operačného programu Výskum a vývoj sa 

nepredpokladajú vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice. 

V.   DOPLŇUJÚCE ÚDAJE 

1.   Mapová a iná grafická dokumentácia 

Neobsahuje. 

2.   Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu. 

Dokument vychádza z nasledujúcich materiálov: 

Materiály SR: 

 Operačný program Výskum a vývoj (http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=954); 

  Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2010 – 2014; 

 zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 

neskorších predpisov zákonom č. 37/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o 

organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. 

Materiály EÚ: 

 Stratégia Európa 2020; 

http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=954
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 Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, 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; 

 Nariadenie Komisie č. (ES) 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie 

pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o 

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

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho 

rozvoja v znení neskorších zmien a doplnení. 

VI.   MIESTO A DÁTUM VYPRACOVANIA OZNÁMENIA 

      Bratislava, 05. 05. 2011 

VII.   POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV 

1. Meno spracovateľa oznámenia: 

    Mgr. Andrea Uhrínová, M.A. 

    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

      Stromová 1, 813 30 Bratislava  

      Tel.: 02/59374500 

     Email: andrea.uhrinova@minedu.sk 

 

2.   Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa, 

pečiatka 

      Mgr. Roderik Klinda 

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

      Stromová 1, 813 30 Bratislava 

      Tel.: 02/ 59374526 

      Email: roderik.klinda@minedu.sk 


