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I.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBSTARÁVATEĽOVI

1.

Názov:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

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:
Ing. Peter Viglaš
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1
813 30 Bratislava
Tel.: 02/59 374 561
Email: peter.viglaš@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:
PhDr. Michal Dobrík, Ph.D.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1
813 30 Bratislava
Tel.: 02/59 374 567
Email: michal.dobrik@minedu.sk
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II.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STRATEGICKOM DOKUMENTE

1.

Názov

Revízia operačného programu Výskum a vývoj – realokácia finančných prostriedkov medzi jednotlivými
prioritnými osami a aplikácia jednotnej metodiky vo vykazovaní CORE ukazovateľov.
2.

Charakter

Operačný program Výskum a vývoj je základný programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie
pomoci z fondov Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja na obdobie rokov 2007 – 2013. Operačný program
Výskum a vývoj je jedným z jedenástich operačných programov, ktoré v programovom období 2007 – 2013 zahŕňa
Národný strategický referenčný rámec Slovenskej republiky.
Revízia operačného programu Výskum a vývoj je revidovanou verziou základného strategického dokumentu
– 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 Slovenskej
republiky.
Predmetom revízie sú nasledovné návrhy na zmenu operačného programu Výskum a vývoj:
A. 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 vyhlásenia výziev v prioritných osiach 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja a 3 Infraštruktúra výskumu
a vývoja v Bratislavskom kraji na dopytovo-orientované projekty a písomných vyzvaní v prioritných osiach 1
Infraštruktúra výskumu a vývoja, 2 Podpora výskumu a vývoja, 3 Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom
kraji a 4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji na národné projekty ako aj na základe zvýšeného rizika
možného nedočerpania finančných prostriedkov v rámci OP Výskum a vývoj a s ohľadom na stanovené priority vlády
Slovenskej republiky pristúpilo Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len
„MŠVVaŠ SR“) k prehodnoteniu alokácií jednotlivých prioritných osí OP Výskum a vývoj a k vypracovaniu návrhu
revízie OP Výskum a vývoj.
Hlavným cieľom revízie OP Výskum a vývoj je čo najefektívnejšie využitie finančných prostriedkov
alokovaných v rámci OP Výskum a vývoj, ktoré je možné dosiahnuť prostredníctvom vnútornej realokácie
finančných prostriedkov medzi jednotlivými prioritnými osami. Návrh revízie OP Výskum a vývoj vychádza
prioritne z aktivít Task Force on Implementation SK s cieľom riadiaceho orgánu vyčerpať v najvyššej možnej miere
alokáciu OP a znížiť riziko decommitmentu. Návrh úpravy finančného plánu sa týka len zmeny finančného záväzku v
roku 2013, pričom výška záväzku na oboch cieľoch (Konvergencia / Regionálna konkurencieschopnosť
a zamestnanosť) operačného programu zostáva nezmenená. V nadväznosti na charakter jednotlivých prioritných osí
v rámci OP a aktivít v nich zadefinovaných a v zmysle opatrení v AP Task Force on Implementation SK je v rámci
aktuálneho času implementácie možné využiť finančné zdroje, ktoré sa týkajú korekcií, iba na aktivity v rámci
prioritných osí 1 a 3.
Vyhlásenie výziev na dopytovo-orientované projekty a písomných vyzvaní na národné projekty má zabezpečiť
zníženie rizika decommitmentu k 31. decembru 2015 a predstavuje snahu riadiaceho orgánu pre OP Výskum a vývoj
v najvyššej možnej miere vyčerpať alokáciu v rámci OP k 31. decembru 2015 hlavne vo vzťahu k povinnosti
uplatnenia 10% plošnej finančnej opravy. Tieto aktivity sú súčasne aj v súlade so snahou Európskej komisie, ktorá
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plne podporuje znižovanie rizika decommitmentu, v nadväznosti na uskutočnené Task Force on Implementation SK a
vypracované AP pre Európsku komisiu.
V rámci realokácie sú navrhované nasledovné presuny finančných prostriedkov medzi jednotlivými prioritnými
osami za zdroj ERDF:
Z prioritnej osi 5 – Infraštruktúra vysokých škôl, opatrenia 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia
ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu, sa navrhuje presun 12 150 000
eur do prioritnej osi 1 – Infraštruktúra výskumu a vývoja, konkrétne do opatrenia 1.1 Obnova a budovanie technickej
infraštruktúry výskumu a vývoja.
Z prioritnej osi 2 – Podpora výskumu a vývoja, opatrenia 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja
ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce a opatrenia 2.2 Prenos poznatkov a technológií
získaných výskumom a vývojom do praxe, sa navrhuje presun 40 060 300 eur do prioritnej osi 1 – Infraštruktúra
výskumu a vývoja, konkrétne do opatrenia 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja.
Z 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, sa navrhuje presun 18 891 600 eur do prioritnej osi 3
– Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji, konkrétne do opatrenia 3.1 Obnova a budovanie technickej
infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji.
Voľné finančné prostriedky v rámci prioritných osí 2. Podpora výskumu a vývoja, 4. Podpora výskumu a vývoja
v Bratislavskom kraji a 5. Infraštruktúra vysokých škôl vznikli odhadom nedočerpania poskytnutého NFP
(nedočerpanie rozpočtových položiek, resp. úprava rozpočtu po vykonaní verejného obstarávania), prípadne
v dôsledku mimoriadne ukončených projektov. Finančné prostriedky budú využité na aktivity v rámci prioritnej osi 1.
Infraštruktúra výskumu a vývoja a prioritnej osi 3. Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji.
B. Analýza dôvodov a dopadov iných technických úprav operačného programu Výskum a vývoj
Cieľom je aplikovať na národnej úrovni jednotnú metodiku vo vykazovaní core ukazovateľov vo všetkých
operačných programoch vrátane horizontálnych priorít. Potrebné je zadefinovať a zabezpečiť aplikovanie jednotnej
metodiky pre rovnaký druh core ukazovateľov v rámci jednotlivých operačných programov a naprieč všetkými
operačnými programami.
Listom č. Ares(2012)967998-13/08/2012 požiadala Európska komisia relevantné orgány Slovenskej republiky
(Centrálny koordinačný orgán, príslušné riadiace orgány pre operačné programy a koordinátorov horizontálnych
priorít) o zabezpečenie kvality a konzistencie pri vykazovaní kategorizačných údajov a core ukazovateľov (ERDF/KF)
vykazovaných v SFC2007, a to v nadväznosti na výročné implementačné správy za r. 2011 a prípravu strategickej
správy za r. 2012. Následne CKO vydal metodické usmernenie k vykazovaniu údajov vo výročných správach za rok
2011. Z odporúčaní Európskej komisie ako aj z metodického usmernenia CKO vyplynula pre Riadiaci orgán pre OP
Výskum a vývoj potreba vykonať zmeny.
Na základe uvedeného boli core ukazovatele v OP Výskum a vývoj upravené vo Výročných správach
o implementácii OP VaV a v SFC2007, avšak vyplýva nutnosť ich úpravy aj v Prílohe č. 5 dokumentu Operačného
programu Výskum a vývoj.
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3.

Hlavné ciele

Hlavným cieľom revízie OP Výskum a vývoj je čo najefektívnejšie využitie finančných prostriedkov
alokovaných v rámci OP Výskum a vývoj a zabezpečenie zníženia rizika decommitmentu k 31. decembru 2015,
ktorého dosiahnutie je možné prostredníctvom vnútornej realokácia finančných prostriedkov medzi jednotlivými
prioritnými osami, ako aj aplikovať na národnej úrovni jednotnú metodiku vo vykazovaní core ukazovateľov vo
všetkých operačných programoch vrátane horizontálnych priorít.
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 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 medzi jednotlivými
prioritnými osami v rámci operačného programu Výskum a vývoj.
o Analýza dôvodov a dopadov iných technických úprav operačného programu Výskum a vývoj.

a) Realokácia finančných prostriedkov medzi jednotlivými prioritnými osami
Tabuľka č. 1 Finančný plán OP VaV v členení podľa prioritných osí a zdrojov financovania (nové znenie)
EÚ
zdroje
(a)
Prioritná os č.1
Infraštruktúra
výskumu a vývoja

Národné zdroje
(b)=(c)+(d)

Orientačné rozdelenie
národných zdrojov
Národné
Súkromné
verejné zdroje
zdroje
(c)
(d)

Celkom
(e)=(a)+(b)

Miera
spolufinanco
vania
(f)=(a)/(e)

Pre informáciu
EIB
Príspev
ok

Iné zdroje

94 318 054
146 528 354

16 644 362
25 857 945

16 644 362
25 857 945

0

110 962 416
172 386 299

85 %

0

21 135 698
30 112 796

523 977 080
483 916 780

92 466 544
85 397 079

92 466 544
85 397 079

0

616 443 624
569 313 859

85 %

0

117 417 832
108 440 734

21 666 410
40 558 010

3 823 484
7 157 296

3 823 484
7 157 296

0

25 489 894
47 715 306

85 %

0

6 583 218
12 323 325

294 299 614
275 408 014

51 935 227
48 601 415

51 935 227
48 601 415

0

346 234 841
324 009 429

85 %

0

89 421 303
83 681 196

Fond: ERDF
Prioritná os č.2
Podpora výskumu
a vývoja
Fond: ERDF
Prioritná os č.3
Infraštruktúra
výskumu a vývoja
v Bratislavskom
kraji
Fond: ERDF
Prioritná os. č.4
Podpora výskumu
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a vývoja
v Bratislavskom
kraji
Fond: ERDF
Prioritná os č.5
Infraštruktúra
vysokých škôl

242 500 000
230 350 000

42 794 118
40 650 000

42 794 118
40 650 000

0

285 294 118
271 000 000

85 %

0

0

22 204 866

3 918 506

3 918 506

0

26 123 372

85 %

0

0

10 449 349

1 844 003

1 844 003

0

12 293 352

85 %

0

0

1 209 415 373

213 426 244

213 426 244

0

1 422 841 617

85 %

0

234 558 051

Fond: ERDF
Prioritná os č.6
Technická pomoc
pre cieľ
Konvergencia
Fond: ERDF
Prioritná os č.7
Technická pomoc
pre cieľ
Regionálna
konkurencieschopnosť a
zamestnanosť
Fond: ERDF
Celkom

* - navrhované zmeny sú zvýraznené zelenou farbou.
b) Aplikácia jednotnej metodiky vo vykazovaní CORE ukazovateľov
CORE ukazovatele OP VaV na úrovni operačného programu a ich definícia:
1. Počet projektov (výstup/core 4 – Počet projektov výskumu a vývoja) – hodnota ukazovateľa sa napočíta
sčítaním počtu zazmluvnených projektov v rámci prioritných osí 1 až 4 (bez mimoriadne ukončených projektov) od
začiatku programového obdobia k sledovanému dátumu.
2. Počet zazmluvnených projektov v prioritnej osi č. 5 predstavuje zároveň hodnotu core ukazovateľa Počet
vzdelávacích projektov v databáze SFC2007, keďže v tomto prípade ide o projekty so vzdelávacou
infraštruktúrou – hodnota ukazovateľa sa napočíta sčítaním počtu zazmluvnených projektov v rámci prioritnej osi
5.
3. Počet projektov priamej investičnej pomoci pre MSP (výstup/core 7) – hodnota ukazovateľa sa napočíta
sčítaním počtu zazmluvnených projektov, v ktorých sú malé a stredné podniky (SME) prijímateľmi, ako aj
zazmluvnené projekty, kde SME sú partnermi.
4. Počet projektov týkajúcich sa informačnej spoločnosti (výstup/core 11) – hodnota ukazovateľa je zhodná
s hodnotou ukazovateľa HP IS Počet projektov s príspevkom k HP IS.
5. Počet projektov spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou
(výsledok/core 5 – Počet projektov spolupráce podnikov a výskumných inštitúcií) – hodnota ukazovateľa sa
napočíta sčítaním počtu zazmluvnených projektov v opatreniach 2.2 / 4.2, ku ktorým sa priráta i hodnota (ak je
relevantné) dopadového ukazovateľa – Počet projektov spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so
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spoločenskou a hospodárskou praxou – uvedená pod č. 58 v sade ukazovateľov na úrovni projektu pre príslušné
opatrenia. Cieľom tých projektov, ktoré majú zazmluvnený dopadový ukazovateľ „Počet projektov spolupráce
výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou“ (s určenou cieľovou hodnotou) je v
konečnom dôsledku vznik nových projektov spolupráce VV inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou.
6. Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov (dopad/core 1; 6 – Pracovné miesta vytvorené pre
výskum a vývoj) – hodnota ukazovateľa sa napočíta sčítaním jednotlivých relevantných základných projektových
ukazovateľov dopadu zo sád projektových ukazovateľov v opatreniach 1.1 / 3.1, 2.1 / 4.1, 2.2 / 4.2,
ich agregovaním na vyššiu úroveň v zmysle tabuliek v Programovom manuáli k OP VaV, ktoré definujú spôsob
agregovania ukazovateľov na úroveň jednotlivých opatrení a osí.
Sčítavajú sa 2 dopadové projektové ukazovatele:
 Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov – ženy
 Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov – muži
Ukazovateľ vypovedá o počte pracovných miest pre výskumníkov, ktoré boli vytvorené na základe implementácie
relevantného projektu. Hodnota ukazovateľa bude naplnená až po ukončení realizácie projektu. Prijímateľ
dokladuje vytvorené pracovné miesto potvrdením o zamestnaní vydané štatutárnym orgánom právnickej osoby,
kde je príslušná osoba zamestnaná.
7. Počet študentov, ktorí majú prospech z kvalitnejšej infraštruktúry (výsledok/core 37 – Počet študentov
využívajúcich pomoc) – hodnota ukazovateľa sa napočíta sčítaním troch základných dopadových ukazovateľov
na úrovni projektu v PO 5. Ukazovateľ vypovedá o počte študentov, ktorí majú prospech z ubytovacej, športovej
a stravovacej infraštruktúry, vybudovanej na základe realizácie daného projektu. (Core ukazovateľ len pre SFC
2007).
8. Vyvolané investície (výsledok/core 10) – hodnota ukazovateľa predstavuje celkový objem súkromných zdrojov v
schválených žiadostiach o platbu v rámci projektov realizovaných v podnikoch (merná jednotka je mil. eur).
Tabuľka č. 2 CORE ukazovatele na úrovni OP (nové znenie)
Typ
ukazovateľa

Merná jednotka

1 Súhrnný index inovatívnosti (EIS)

kontext

2 Počet projektov výskumu a vývoja
2a Počet vzdelávacích projektov
Počet projektov priamej
2b
investičnej pomoci pre MSP
Počet projektov týkajúcich sa
2c
informačnej spoločnosti

Názov ukazovateľa

Východisková hodnota

Cieľová hodnota

Zdroj

Rok

Hodnota

SR 2013

poradie

2005

22

19

Eurostat

výstup/core 4
výstup/core 36

počet
počet

2007
2007

0
0

1 540
60

MŠVVaŠ SR, ITMS
MŠVVaŠ SR, ITMS

výstup/core 7

počet

2007

0

90

MŠVVaŠ SR, ITMS

výstup/core 11

počet

2007

0

150

MŠVVaŠ SR, ITMS

Počet výskumníkov, ktorí majú
3 profesionálny prospech z
poskytnutej podpory

výsledok

počet

2007

0

16 610

MŠVVaŠ SR, ITMS

Počet výskumníkov, ktorí majú
3a profesionálny prospech z
poskytnutej podpory - ženy

výsledok

počet

2007

0

8 305

MŠVVaŠ SR, ITMS

Počet výskumníkov, ktorí majú
3b profesionálny prospech z
poskytnutej podpory - muži

výsledok

počet

2007

0

8 305

MŠVVaŠ SR, ITMS

7

Počet publikácií v odborných
časopisoch
Počet inštitúcií VaV, ktoré boli
5
technicky zhodnotené
Počet projektov spolupráce
výskumno-vývojových inštitúcií so
spoločenskou a hospodárskou
6
praxou (Počet projektov
spolupráce podnikov a
výskumných inštitúcií)
Počet vytvorených pracovných
miest pre výskumníkov (Pracovné
7
miesta vytvorené pre výskum a
vývoj)
7a

výsledok

počet

2007

0

584

MŠVVaŠ SR, ITMS

výsledok

počet

2007

0

195

MŠVVaŠ SR, ITMS

výsledok/core 5

počet

2007

0

1 055

MŠVVaŠ SR, ITMS

dopad/core 1; 6

počet

2007

0

484

MŠVVaŠ SR, ITMS

Počet vytvorených pracovných
miest pre výskumníkov - ženy

dopad/core 3

počet

2007

0

242

MŠVVaŠ SR, ITMS

7b

Počet vytvorených pracovných
miest pre výskumníkov - muži

dopad/core 2

počet

2007

0

242

MŠVVaŠ SR, ITMS

8

Počet projektov podpory sietí
pracovísk výskumu a vývoja

výsledok

počet

2007

0

513

MŠVVaŠ SR, ITMS

Počet novovzniknutých spin-off
9 malých podnikov, ktorých
zakladateľmi sú výskumníci

dopad

počet

2007

0

66

MŠVVaŠ SR, ITMS

Počet patentových prihlášok EPO
na 1 mil. obyvateľov

kontext

počet

2003

8,1

18

Eurostat

11 Počet patentových prihlášok EPO

dopad

počet

2007

0

98

MŠVVaŠ SR, ITMS

Podiel pracovníkov výskumu a
12 vývoja vo vzťahu k celkovému
počtu pracovných síl

kontext

Počet osôb na
1000 pracovných
síl

2003

4

8

OECD

13

Celkové výdavky na výskum a
vývoj (% z HDP)

kontext

%

2005

0,51

1,5

Eurostat

14

Počet udelených patentov
USPTO na 1 mil. obyvateľov

kontext

počet

2000

1,28

2

Eurostat

Podiel doktorandov v oblasti vedy
15 a techniky v populácii vo veku
20-29 rokov

kontext

%

2004

0,4

0,7

Eurostat

Počet študentov, ktorí majú
prospech z kvalitnejšej
16
infraštruktúry (Počet študentov
využívajúcich pomoc)

výsledok/core 37

počet

2007

0

345 526

MŠVVaŠ SR, ITMS

Percento obyvateľstva
17 s vysokoškolským vzdelaním vo
veku 25 - 64 rokov

kontext

%

2003

11,8

13

OECD

výstup

počet

2007

0

41

MŠVVaŠ SR, ITMS

4

10

18

Počet projektov venovaných
problematike životného prostredia

8

Počet projektov venovaných
19 problematike zdravotného stavu
obyvateľstva

výstup

počet

2007

0

76

MŠVVaŠ SR, ITMS

Percento finančných prostriedkov
z celkového množstva financií
20 alokovaných (v OP) na realizáciu
projektov venovaných
problematike životného prostredia

výstup

%

2007

0

2,9

MŠVVaŠ SR, ITMS

Percento finančných prostriedkov
z celkového množstva financií
alokovaných na realizáciu
21
projektov venovaných
problematike zdravotného stavu
obyvateľstva

výstup

%

2007

0

5,5

MŠVVaŠ SR, ITMS

výsledok/core 10

mil. EUR

2007

0

6,0

MŠVVaŠ SR, ITMS

22 Vyvolané investície

* - navrhované zmeny sú zvýraznené zelenou farbou.
5.

Uvažované variantné riešenia

Vzhľadom na procesné náležitosti súvisiace s revíziou operačných programov 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)

Navrhovaná zmena OP VaV bola predložená na prerokovanie a schválenie Monitorovaciemu výboru pre
vedomostnú ekonomiku.
Popis aktivity

Začiatok

Ukončenie

Pripomienkovanie materiálu členmi Monitorovacieho výboru
pre vedomostnú ekonomiku

Máj 2015

Máj 2015

Prerokovanie materiálu na Monitorovacom výbore pre
vedomostnú ekonomiku

Jún 2015

Jún 2015

Po schválení Monitorovacím výborom pre vedomostnú
ekonomiku predloženie revízie operačného programu Výskum
a vývoj na schválenie Európskej komisii

Júl 2015

September 2015

Zapracovanie zmien do ďalšej dokumentácie riadiaceho
orgánu operačného programu Výskum a vývoj a ITMS

September 2015

September 2015

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
9

konkurencieschopnosti a zamestnanosti v regiónoch Slovenskej republiky.
Revízia operačného programu Výskum a vývoj nie je viazaná na revíziu ďalších operačných programov
Národného strategického referenčného rámca 2007 – 2013.
Legislatívnym východiskom pre vykonanie revízie operačného programu Výskum a vývoj sú právne predpisy
Európskej únie a Slovenskej republiky:
Strategické dokumenty Európskej únie
 Stratégia Európa 2020;
 Lisabonská stratégia;
 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 Slovenskej republiky
 Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013;
 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
4.10 z 19. mája 2015;
 Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013
– verzia 7.0 zo 16. decembra 2013;
 Metodický pokyn CKO č. 10 – aktualizácia č. 1: Metodický pokyn k revízii operačných programov z 13.
augusta 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.
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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 pomoci.
2.

Údaje o výstupoch

Výstupy dokumentu „Revízia operačného programu Výskum a vývoj – realokácia finančných prostriedkov
medzi jednotlivými prioritnými osami“ predstavujú úpravy finančného plánu operačného programu Výskum a vývoj.
Na základe schválenia revízie zo strany Európskej komisie vykoná Riadiaci orgán pre operačný program
Výskum a vývoj potrebné úpravy v príslušnej riadiacej dokumentácie (napr. Programového manuálu operačného
programu Výskum a vývoj a pod.) a taktiež 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.
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.
1.

DOTKNUTÉ SUBJEKTY
Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení

Účasť pri posudzovaní vplyvov zmeny strategického dokumentu sa umožní zainteresovanej verejnosti podľa
§ 6a zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
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2.

Zoznam dotknutých subjektov
 Úrad vlády Slovenskej republiky;
 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky;
 Ministerstvo financií Slovenskej republiky;
 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky;
 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky;
 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky;
 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky;
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky;
 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky;
 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky;
 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky;
 regionálna a miestna štátna správa a samospráva;
 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;
 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 Európskej únie
 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 (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
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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.
Materiály Slovenskej republiky
 Operačný program Výskum a vývoj (http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=954);
 Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2010 – 2014.
VI.

MIESTO A DÁTUM VYPRACOVANIA OZNÁMENIA

Bratislava, 24. júl 2015
VII.

POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV

1.

Meno spracovateľa oznámenia
PhDr. Michal Dobrík, Ph.D.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1, 813 30 Bratislava
Tel.: 02/59 374 567
Email: michal.dobrik@minedu.sk
Ing. Ján Fabišík
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1, 813 30 Bratislava
Tel.: 02/59 374 555
Email: jan.fabisik@minedu.sk

2.

Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa, pečiatka
Ing. Peter Viglaš
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1, 813 30 Bratislava
Tel.: 02/59 374 561
Email: peter.viglas@minedu.sk
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