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ÚVOD
Predloţená Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Výskum a vývoj za
rok 2008 (ďalej len „Výročná správa“) bola vypracovaná Riadiacim orgánom pre Operačný
program Výskum a vývoj (ďalej len „RO“) v súlade s poţiadavkami čl. 67 nariadenia Rady
(ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006 a prílohy XVIII nariadenia ES č. 1828/2006 a na základe
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1081/2006, Systému riadenia štrukturálnych
fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007-2013 verzia 2.0 (ďalej len „Systém
riadenia ŠF a KF“) a v zmysle Metodického pokynu CKO č. 1/2009 k obsahu výročnej a
záverečnej správy o vykonávaní operačného programu.
Výročná správa informuje o stave druhého roka implementácie Operačného programu
Výskum a vývoj (ďalej len „OP VaV“) a je hlavným východiskom pre posúdenie výsledkov
dosiahnutých za kalendárny rok 2008. Po jej schválení Monitorovacím výborom pre
vedomostnú ekonomiku bude predloţená Európskej komisii.
Ministerstvo školstva SR (ďalej len „MŠ SR“) ako RO /sekcia európskych záleţitostí
MŠ SR (ďalej len „SEZ“) – sekretariát zabezpečujú prierezové činnosti, predovšetkým
technickú pomoc, odbor pre Operačný program Výskum a vývoj, sekcia ekonomiky pre
štrukturálne fondy EÚ MŠ SR – odbor pre oprávnenosť výdavkov štrukturálnych fondov EÚ
(ďalej len „O OVŠFEÚ“), odbor metodiky, technickej asistencie, štátnej pomoci
a vykazovania (ďalej len „O MTAŠPaV“)/ vypracovalo Výročnú správu v spolupráci so
sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom (ďalej len „SORO“), ktorým je
Agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy Európskej únie
(ďalej len „agentúra“), platobnou jednotkou (ďalej len „PJ“) a certifikačným orgánom (ďalej
aj „CO“), ktorým je Ministerstvo financií SR.
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1 IDENTIFIKÁCIA
OPERAČNÝ
PROGRAM

VÝROČNÁ
SPRÁVA
O VYKONÁVANÍ
OPERAČNÉHO
PROGRAMU

Príslušný cieľ

Konvergencia,
Regionálna
konkurencieschopnosť a
zamestnanosť
Príslušná oprávnená oblasť
NUTS II - Západné Slovensko
NUTS II - Stredné Slovensko
NUTS II - Východné Slovensko
NUTS II - Bratislavský kraj
Programové obdobie
2007 - 2013
Číslo operačného programu (číslo 2007SK16UPO001
CCI)
Názov operačného programu
Operačný program Výskum a
vývoj
Vykazovaný rok
2008
Dátum schválenia Výročnej
25. máj 2009
správy Monitorovacím výborom
pre vedomostnú ekonomiku
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2 PREHĽAD REALIZÁCIE OPERAČNÉHO PROGRAMU
2.1 Dosiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého pokroku
2.1.1 Stav fyzického pokroku OP
2.1.1.1 Prehľad finančnej alokácie výziev
K 31.12.2008 vyhlásilo MŠ SR ako RO celkovo 8 výziev (z toho 2 priame zadania na národné
projekty) na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŢoNFP“). Do
tohto počtu nie sú zarátané prioritné osi 6 a 7, týkajúce sa technickej pomoci.
V zmysle Interného manuálu procedúr RO pre OP Vzdelávanie a RO pre OP VaV (ďalej len
„IM“) sa priame zadanie vyuţíva v prípadoch, keď činnosť danej inštitúcie vyplýva zo zákona
a ciele a účel projektu budú prostredníctvom týchto inštitúcií lepšie naplnené. Pri tomto
spôsobe výberu prijímateľa RO priamo oslovuje prijímateľa s návrhom na realizáciu danej
aktivity. Národné projekty MŠ SR sú realizované cez priame zadania.
Počet výziev pre jednotlivé prioritné osi, ako aj alokácie na výzvy, uvádza Tabuľka 1.
Tabuľka 1 Stav vyhlasovania výziev k 31. 12. 2008

Prioritná os
1. Infraštruktúra výskumu a vývoja
2. Podpora výskumu a vývoja
3. Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
4. Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
5. Infraštruktúra vysokých škôl
6. Technická pomoc pre cieľ Konvergencia
7. Technická pomoc pre cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť
*

Počet
výziev

Alokácia FP na výzvu (NFP) v €
Spolu

1*
3*
1*
3*
2
N/A

19 996 030,34
54 042 020,17
13 197 888,53
36 776 541,86
165 969 594,38
5 075 102,97

N/A

1 700 189,54

Z toho
ŠF/KF
ŠR
16 996 625,79
2 999 404,55
8 522 851,19** 1 504 031,56**
11 218 205,25
1 979 683,28
8 406 047,43** 1 483 420,13**
N/A**
N/A**
4 313 837,53
761 265,43
1 445 161,11

255 028,43

jedno priame zadanie pre národný projekt bolo vyhlásené zrkadlovo pre 2 ciele, z tohto dôvodu v poloţke počet výziev je
priame zadanie napočítané vţdy v oboch prioritných osiach

** pri niektorých výzvach danej prioritnej osi poţadované údaje nie je moţné uviesť, keďţe výzvy boli určené pre
ţiadateľov s rôznymi intenzitami pomoci t. j. štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie 100%,
verejný sektor 95% rozpočtu projektu

RO
V roku 2008 RO vyhlásil dve priame zadania na národné projekty:
1. Priame zadanie „Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku“
bolo vyhlásené v rámci opatrení 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom
a vývojom do praxe /4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom
do praxe v Bratislavskom kraji, s celkovou čiastkou vyčlenenou na priame zadanie
600 000 000 Sk / 19 916 351,32 € v tom oba ciele – Konvergencia a Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť (kód OPVaV/K/RKZ/NP/2008- 1) na dva národné
projekty, ktoré sú podrobnejšie popísané v kapitole 3 (podkapitola 3.2 a 3.4).

8

2. Priame zadanie „Infraštruktúra pre výskum a vývoj - Dátové centrum pre výskum
a vývoj“ bolo vyhlásené v rámci opatrení 1.1: Obnova a budovanie technickej
infraštruktúry výskumu a vývoja / 3.1: Obnova a budovanie technickej infraštruktúry
výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji s celkovou čiastkou vyčlenenou na priame
zadanie 1 mld. Sk / 33 193 918,87 € v tom oba ciele – Konvergencia a Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť (kód OPVaV/K/RKZ/NP/2008-2) na dva národné
projekty, ktoré sú podrobnejšie popísané v kapitole 3 (podkapitola 3.1 a 3.3).
Tabuľka 2 Stav vyhlasovania výziev (RO) k 31. 12. 2008

Prioritná os

Počet
výziev

Alokácia FP na výzvu (NFP) v €
Spolu

1. Infraštruktúra výskumu a vývoja
2. Podpora výskumu a vývoja
3. Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
4. Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
5. Infraštruktúra vysokých škôl
6. Technická pomoc pre cieľ Konvergencia
7. Technická pomoc pre cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť

1*
1*
1*
1*
0
N/A

19 996 030,34
10 026 883,75
13 197 888,53
9 889 467,57
0
906 056,45

N/A

342 549,00

Z toho
ŠF/KF
ŠR
16 996 625,79
2 999 404,55
8 522 851,19
1 504 032,56
11 218 205,25
1 979 683,28
8 406 047,43
1 483 420,13
0
0
770 147,99
135 908,46
291 166,65

51 382,35

* jedno priame zadanie pre národný projekt bolo vyhlásené zrkadlovo pre 2 ciele, z tohto dôvodu v poloţke počet výziev je
priame zadanie napočítané vţdy v oboch prioritných osiach

SORO:
V roku 2008 agentúra vykonávala aktivity spojené s efektívnou implementáciou pomoci
spočívajúce vo vyhlásení 6 výziev na predkladanie ŢoNFP:
1. Výzva na predkladanie ŢoNFP v rámci opatrenia 2.1 – celková čiastka vyčlenená pre
výzvu predstavuje 1,026 mld. Sk / 34 056 960,76 € (kód výzvy: OPVaV-2008/2.1/01SORO), s celkovým počtom 55 prijatých ŢoNFP (podrobnejšie popísané v podkapitole
3.2).
2. Výzva na predkladanie ŢoNFP v rámci opatrenia 4.1. - celková čiastka vyčlenená pre
výzvu predstavuje 660 mil. Sk / 21 907 986,46 € (kód výzvy: OPVaV-2008/4.1/01SORO), s celkovým počtom 33 prijatých ŢoNFP (podrobnejšie popísané v podkapitole
3.4).
3. Výzva na predkladanie ŢoNFP v rámci opatrenia 5.1. - celková čiastka vyčlenená pre túto
výzvu predstavovala 2 500 mil. Sk / 82 984 797,19 € (kód výzvy: OPVaV-2008/5.1/01SORO), s celkovým počtom 19 prijatých ŢoNFP (podrobnejšie popísané v podkapitole
3.5)
4. Výzva na predkladanie ŢoNFP v rámci opatrenia 2.2 – celková čiastka vyčlenená na
výzvu bola 300 mil. Sk / 9 958 175,66 € (kód výzvy: OP VaV-2008/2.2/01-SORO),
s celkovým počtom 0 prijatých ŢoNFP (podrobnejšie popísané v podkapitole 3.2)
5. Výzva na predkladanie ŢoNFP v rámci opatrenia 4.2 – celková čiastka vyčlenená na
výzvu bola 150 mil. Sk / 4 979 087,83 € (kód výzvy: OPVaV-2008/4.2/01-SORO),
s celkovým počtom 0 prijatých ŢoNFP (podrobnejšie popísané v podkapitole 3.4)
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6. Výzva na predkladanie ŢoNFP v rámci opatrenia 5.1 – celková čiastka vyčlenená na
výzvu bola 2 500 mil. Sk / 82 984 797,19 € (kód výzvy: OPVaV-2008/5.1/02-SORO),
s celkovým počtom 21 prijatých ŢoNFP (podrobnejšie popísané v podkapitole 3.5).
Tabuľka 3 Stav vyhlasovania výziev (SORO) k 31. 12. 2008
Alokácia FP na výzvu (NFP) v €

Počet
výziev

Prioritná os

Spolu
1. Infraštruktúra výskumu a vývoja
2. Podpora výskumu a vývoja
3. Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
4. Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
5. Infraštruktúra vysokých škôl
6. Technická pomoc pre cieľ Konvergencia
7. Technická pomoc pre cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť
*

0
2
0
2
2
N/A

0
44 015 136,42
0
26 887 074,29
165 969 594,38
4 169 046,52**

N/A

1 357 640,54

Z toho*
ŠF/KF
ŠR
0
0
N/A
N/A
0
0
N/A
N/A
N/A
N/A
3 543 689,54**
625 356,98**
1 153 994,46

203 646,08

poţadované údaje nie je moţné uviesť, nakoľko výzvy boli určené pre ţiadateľov s rôznymi intenzitami pomoci t. j. štátne
rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie 100%,verejný sektor 95% rozpočtu projektu

** v sume je započítaná i 1 zamietnutá ţiadosť

V rámci OP VaV bolo k 31. 12. 2008 prijatých 143 ŢoNFP s výškou ţiadaného príspevku
z ERDF v sume 273 594,02 tis. €, z ktorých 52 ţiadostí v celkovej sume 70 033,85 tis. €
z ERDF bolo zamietnutých. Dôvodmi zamietnutia boli nesplnené kritériá oprávnenosti
a úplnosti v rámci kontroly formálnej správnosti. Schválených bolo 70 ŢoNFP v celkovej
sume 116 938,19 tis. €, čo predstavuje 42,74% poţadovanej výšky finančných prostriedkov
z ERDF. Zazmluvnených projektov bolo 21, v celkovej sume 68 038,88 tis. € z prostriedkov
ERDF, z ktorých 10 začalo realizáciu. Ţiaden projekt nebol ukončený. K sledovanému
obdobiu nedošlo ani v jednom prípade k odstúpeniu od zmluvy prijímateľom resp. RO, taktieţ
výška vymáhaných/vrátených prostriedkov zo ŠF/KF je rovná nule (podrobnejšie popísané
v kapitole 3).
Sledovanie vývoja implementácie programu k 31. 12. 2008, ako aj finančné vyčíslenie ŠF a
KF uvádza Tabuľka 4.
Tabuľka 4 Sledovanie vývoja implementácie OP VaV k 31. 12. 2008
Prioritná os
Prioritná os 1
Prioritná os 2
Prioritná os 3
Prioritná os 4
Prioritná os 5
Prioritná os 6
Prioritná os 7
Celkom
1

Prijaté
ŢoNFP
0
56
0
34
401
7
6
143

Zamietnuté
ŢoNFP
0
27
0
16
82
1
0
52

Schválené
ŢoNFP
0
29
0
18
113
6
6
70

Zazmluvnené
projekty
0
1
0
1
114
6
6
25

Projekty
v realizácii
0
1
0
1
0
4
4
10

Údaje sa týkajú výzvy OPVaV-2008/5.1/0.1-SORO a OPVaV-2008/5.1/0.2-SORO
Údaje sa týkajú výzvy OPVaV-2008/5.1/0.1-SORO
3
Údaje sa týkajú výzvy OPVaV-2008/5.1/0.1-SORO
4
Údaje sa týkajú výzvy OPVaV-2008/5.1/0.1-SORO
2
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Odstúpené
od zmluvy
0
0
0
0
0
0
0
0

Ukončené
projekty
0
0
0
0
0
0
0
0

Prioritná os

Výška
ţiadaného
príspevku
z ŠF/KF

Prioritná os 1
Prioritná os 2
Prioritná os 3
Prioritná os 4
Prioritná os 5
Prioritná os 6
Prioritná os 7
Celkom

0
66 083,54
0
42 975,77
158 775,71*
4 313,84
1 445,16
273 594,02

*

Finančné vyčíslenie ŠF a KF v tis. €
Výška
Výška
Výška
neschváleného
schváleného
nakontrahovaných
ţiadaného
príspevku
prostriedkov
príspevku
z ŠF/KF
z ŠF/KF
z ŠF/KF
0
0
0
27 736,56
38 346,98
8 522,73
0
0
0
15 524,02
27 451,75
8 376,69
26 547,54
45 606,19
45 606,19
225,73
4 088,11
4 088,11
0
1 445,16
1 445,16
70 033,85
116 938,19
68 038,88

Výška
Výška
vymáhaných/
ukončených
vrátených
projektov zo
prostriedkov
ŠF/KF
z ŠF/KF
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

v stĺpci „Výška ţiadaného príspevku z ŠF/KF je v prioritnej osi 5 je uvedená suma za dve vyhlásené výzvy na
predkladanie ŢoNFP, zatiaľ čo v ďalších stĺpcoch prioritnej osi 5 sú uvedené údaje len za jednu výzvu, konkrétne za prvú
výzvu s kódom OPVaV-2008/5.1/01-SORO. Druhá výzva s kódom OPVaV-2008/5.1/02-SORO bola k 31. 12. 2008
v procese odborného hodnotenia.

RO
Oprávneným ţiadateľom oboch priamych zadaní pre národné projekty bolo Centrum
vedecko-technických informácií SR, ktoré je štátnou príspevkovou organizáciou.
Z dvoch predloţených ŢoNFP v rámci prvého priameho zadania RO dňa 15. decembra 2008
uzatvoril 2 zmluvy o poskytnutí NFP na 2 národné projekty v celkovej výške finančných
prostriedkov 598 955 378 Sk / 19 881 676,23 €. Z dôvodu nadobudnutia platnosti a účinnosti
zmlúv aţ v priebehu decembra 2008, nedošlo k čerpaniu finančných prostriedkov
prijímateľom, a preto nebolo moţné vykonať analýzu dosiahnutého výsledku a pokroku
v čerpaní pomoci.
Z dôvodu dátumu ukončenia vyhlásenia druhého priameho zadania dňom 02. 03. 2009 nebolo
do konca roku 2008 zaznamenané prijatie ŢoNFP.
V roku 2008 boli predloţené a schválené 4 projekty technickej pomoci v rámci prioritných osí
6 a 7 pre oba ciele v celkovej výške finančných prostriedkov 1 248 605,45 €, ktoré sú
zároveň v realizácii.
Pre vyhodnotenie úspešnosti výziev na predkladanie ŢoNFP vypracováva RO Správu
o vyhodnotení výzvy, ktorá poskytuje prehľad súhrnných informácií o procese prijímania,
registrácie a schvaľovania ŢoNFP, príp. aj o procese uzatvárania zmlúv o poskytnutí NFP
v rámci danej výzvy a zároveň predstavuje dôleţitý podklad pre prípravu nasledovných
výziev
RO.
Táto
správa
bola
zverejnená5
na
internetovej
stránke
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=3432 s názvom: Správa o vyhodnotení
priameho zadania s kódom OPVaV/K/RKZ/NP/2008-1.
SORO
Agentúra uzatvorila a podpísala 11 zmlúv o poskytnutí NFP s prijímateľmi, v celkovej výške
finančných prostriedkov 53 654 340,85 €. Prvá zmluva o poskytnutí NFP nadobudla
platnosť a účinnosť 1. decembra 2008 a posledná jedenásta 17. decembra 2008. Z dôvodu, ţe
zmluvy o poskytnutí NFP nadobudli platnosť a účinnosť aţ v priebehu decembra 2008,
nemohlo dôjsť (kvôli realizácii verejného obstarávania) a ani nedošlo k čerpaniu finančných
5

Vypracovaná 7.1.2009
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prostriedkov prijímateľmi, a preto nebolo moţné vykonať analýzu dosiahnutého výsledku
a pokroku v čerpaní pomoci.
V roku 2008 bolo predloţených 9 ŢoNFP na projekty TP v rámci prioritných osí 6 a 7 pre oba
ciele, z toho 1 ţiadosť bola zamietnutá. Schválených bolo 8 ţiadostí, z ktorých 8 ţiadostí bolo
zazmluvnených v celkovej výške finančných prostriedkov 5 261 122,42 € a 4 projekty sú
zároveň v realizácii. Ďalšie 4 vytvorené projekty sa budú realizovať aţ v roku 2009.
Na http://www.asfeu.sk/aktuality/aktuality/?aktualita=58 bola za rok 2008 zverejnená správa
o vyhodnotení výzvy:
Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok
OPVAV-2008/5.1/01-SORO zo dňa 30. 10. 2008.

2.1.1.2 Plnenie fyzických ukazovateľov
Údaje o plnení fyzických ukazovateľov za operačný program sa stanú dostupnými aţ
v priebehu roku 2009, nakoľko prvé zmluvy o poskytnutí NFP boli podpísané aţ v decembri
2008 . Z tohto dôvodu nie je moţné analyzovať dosiahnuté výsledky, ani kvalifikovať pokrok,
v súvislosti s cieľmi vytýčenými na začiatku realizácie operačného programu Plnenie
fyzických ukazovateľov k 31. 12. 2008 za OP VaV udáva tabuľka „Plnenie fyzických
ukazovateľov“ v prílohe č. 1.

2.1.2 Finančná implementácia programu
Tabuľka 5 Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania k 31. 12. 2008
Predpokladané čerpanie oprávnených výdavkov
k 31. 12. 2008 v €
EÚ zdroje
ŠR
Spolu
ŠF
KF
Prioritná os 1

3 319 391,89

0,00

Prioritná os 2

9 128 327,69

0,00

Prioritná os 3

1 626 502,02

0,00

287 029,77

Prioritná os 4

4 348 403,37

0,00

Prioritná os 5

5 311 027,02

Prioritná os 6
Prioritná os 7
Spolu za
program

585 775,04

Skutočné čerpanie oprávnených výdavkov
k 31. 12. 2008 v €
EÚ zdroje
ŠR
Spolu
ŠF
KF

Odchýlka v €

3 905 166,93

0,00

0,00

0,00

0,00

3 905 166,93

1 610 881,36 10 739 209,05

0,00

0,00

0,00

0,00

10 739 209,05

1 913 531,79

0,00

0,00

0,00

0,00

1 913 531,79

767 365,30

5 115 768,67

0,00

0,00

0,00

0,00

5 115 768,67

0,00

937 240,06

6 248 267,08

0,00

0,00

0,00

0,00

6 248 267,08

946 026,69

0,00

166 945,89

1 112 972,57 544 503,42

0,00

96 088,84

640 592,26

472 380,31

414 923,99

0,00

73 221,88

488 145,87 137 482,44

0,00

24 261,61

161 744,05

326 401,82

25 094 602,67

0,00

0,00 120 350,45

802 336,31

28 720 725,65

4 428 459,29 29 523 061,96 681 985,86

Údaje o predpokladanom čerpaní oprávnených výdavkov k 31. 12. 2008 vychádzajú z odhadu
očakávaných výdavkov zostaveného k 31. 3. 2008 zaslaného v súlade so Systémom
finančného riadenia ŠF a KF pre programové obdobie 2007 - 2013 na CO.
Stav celkového čerpania
K 31. 12. 2008 bolo v rámci OP VaV prijímateľom prostredníctvom ţiadosti o platbu
(refundácia) vyplatených celkovo 802 336,31 €, z toho 681 985,86 € predstavujú prostriedky
ŠF a 120 350,45 € predstavujú prostriedky štátneho rozpočtu určené na spolufinancovanie. Vo
vzťahu k CO ide len o čerpanie prostriedkov v rámci prioritnej osi 6 a 7, čiţe projektov
technickej pomoci, nakoľko v roku 2008 v dôsledku začínajúcej realizácie národných
a dopytovo-orientovaných projektov neboli na RO ani SORO doručené ţiadosti o platbu
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(refundácie), ţiadosti o zúčtovanie predfinancovania a ţiadosti o zúčtovanie zálohovej platby,
ktoré mohli byť do 14. novembra 2008 (posledný termín na zaslanie súhrnnej ţiadosti
o platbu za operačný program na CO stanovený v dokumente „Usmernenie k postupu
financovania projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre
rybné hospodárstvo v súvislosti s ukončením rozpočtového roka 2008 a zavedením meny euro
v Slovenskej republike v rámci programového obdobia 2004 – 2006 a programového obdobia
2007 – 2013“ v dôsledku blokovania informačných systémov v súvislosti s prechodom na
spoločnú menu EURO) zaradené do súhrnných ţiadostí o platbu a zaslané na CO.
K 31. 12. 2008 bolo plánované čerpanie oprávnených výdavkov za OP VaV 29 523 061,96 €,
avšak skutočne bolo čerpaných 802 336,31 €, čo predstavuje odchýlku 28 720 725,65 €.
Tento stav nastal z dôvodu, ţe zmluvy o poskytnutí NFP nadobudli platnosť a účinnosť aţ v
priebehu decembra 2008, nedošlo teda k čerpaniu finančných prostriedkov prijímateľmi,
okrem čerpania prostriedkov v rámci projektov technickej pomoci.
Stav kumulatívneho čerpania
Kumulatívne čerpanie k 31. 12. 2008 je zhodné s čerpaním v období roku 2008, z dôvodu
nulového čerpania v predchádzajúcom roku 2007.
Tabuľka 6 Prehľad uhradených výdavkov k 31.12. 2008
Prioritné osi podľa zdroja financovania (EUR)
stĺpec (a)
Výdavky zaplatené
prijímateľmi a
zahrnuté do ţiadostí
o platbu odoslaných
riadiacemu orgánu*

stĺpec (b)
Zodpovedajúci
štátny príspevok

stĺpec (c)

stĺpec (d)

stĺpec (e)6

Súkromný
príspevok

Výdavky zaplatené
zo strany subjektu
zodpovedného za
vykonanie platby
prijímateľom**

Celkové platby
prijaté od
Komisie

Prioritná os 1
ERDF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prioritná os 2
ERDF
Prioritná os 3
ERDF
Prioritná os 4
ERDF
Prioritná os 5
ERDF
Prioritná os 6
ERDF

676 479,32

676 479,32

0

640 592,26

0

ERDF

175 320,12

175 320,12

0

161 744,05

0

Celkový
súhrn

851 799,44

851 799,44

0

802 336,31

60 470 768,65

Prioritná os 7

*

6

V stĺpci (a) a (b) sú údaje na EUR prepočítané príslušným mesačným kurzom ECB, v ktorom bol výdavok schválený CO

Zdroj: stĺpec (e) vypĺňa CO – CO prijal 2 zálohové platby v sume 60 470 768,65 EUR
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** V stĺpci (d) sú uhradené priebeţné platby na EUR prepočítané príslušným mesačným kurzom ECB, v ktorom bol
výdavok schválený CO

Čerpanie prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie
Podiel čerpania prostriedkov EÚ k 31. 12. 2008 vo výške 681 985,86 € na záväzku roku 2007
po odrátaní zálohovej platby vo vzťahu k pravidlu „n + 3“ predstavuje 1,08 %. Podiel
čerpania prostriedkov EÚ k 31. 12. 2008 na celkovom záväzku 2007 - 2013 predstavuje 0,06
%. K naplneniu pravidla „n + 3“ voči záväzku roku 2007 je potrebné do 31. 12. 2010
vyčerpať prostriedky EÚ vo výške 62 480 088 €.
Certifikačné overovania
Priebeţné certifikačné overovanie bolo vykonané v rámci 1 SŢP priamo na RO a PJ.
Overovaná vzorka výdavkov predstavuje sumu 355 299,44 Sk / 11 691,33 €7, čo predstavuje
1,46 % z objemu predloţených SŢP a zároveň 2,76 % z objemu overovaných SŢP.
Neoprávnené výdavky neboli identifikované.
V priebehu obdobia 01. 01. 2008 – 31. 12. 2008 nebol z úrovne CO zaslaný ţiadny podnet na
výkon následnej finančnej kontroly/vládneho auditu ani podnet na Úrad pre verejné
obstarávanie.
Pri certifikačných overovaniach SŢP boli identifikované nasledovné zistenia:
1. Nedostatky v IM, nedodrţiavanie IM a audit trail - v Internom manuáli procedúr RO
neboli postupy pri posudzovaní ţiadosti o platbu v rámci projektov technickej asistencie
spracované na úroveň pracovných pozícií;
2. Nesprávna alebo chýbajúca evidencia údajov v ITMS - poloţky neboli vyplnené správne,
resp. neboli vôbec vyplnené: infobox, ciele, špecifické ciele, odhad plánu čerpania,
verejné obstarávanie;
3. Ostatné - súhrnné pracovné listy neboli vypracované v súlade s Výkladom CKO
k Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 2.0.
Nezrovnalosti
Za obdobie od 01. 01. 2008 do 31. 12. 2008 v rámci OP VaV neboli CO oznámené ţiadne
nezrovnalosti ani vrátené finančné prostriedky na účet CO.
CO za obdobie od 01. 01. 2007 do 31. 12. 2008 neeviduje pre OP VaV ţiadne nezrovnalosti
ani vrátené finančné prostriedky.
Prijaté platby z EK
V rámci OP VaV boli k 31. 12. 2008 prijaté na mimorozpočtový účet CO 2 zálohové platby
vo výške 60 470 768,65 €. Z toho v roku 2007 vo výške 24 188 307,46 €, čo predstavovalo
2 % zo záväzku 2007-2013 (1 209 415 373 €) a v roku 2008 vo výške 36 282 461,19 €, t. j.
3 % z celkového záväzku 2007 - 2013.
Predloţené a schválené SŢP
V období od 01. 01. 2008 do 31. 12. 2008 boli zo strany platobnej jednotky MŠ SR na CO
predloţené 2 súhrnné ţiadosti o platbu, pričom obe súhrnné ţiadosti boli schválené v plnej
výške.
7

prepočítané kurzom ECB na príslušný mesiac
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Ţiadosti o platbu na EK
V období od 01. 01. 2008 – 31. 12. 2008 CO pre OP VaV nepredloţil na EK ţiadnu priebeţnú
ţiadosť o platbu.
Odhady očakávaných výdavkov
Odhady očakávaných výdavkov boli zaslané CO na EK dňa 30. 04. 2008 vo výške 36 282 461
€.
Analýza fyzického pokroku
Vzhľadom na to, ţe ku koncu sledovaného obdobia neboli čerpané prostriedky zo
štrukturálnych fondov, okrem projektov technickej pomoci (prioritná os 6 a 7), nie je moţné
zanalyzovať fyzický pokrok vo vzťahu k vynaloţeným finančným prostriedkom.

2.1.3 Implementácia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu
z regionálneho aspektu
Tabuľka 7 Počet prijatých žiadostí z regionálneho aspektu podľa NUTS II k 31. 12. 2008
Miesto realizácie

Prijatých ţiadostí
116
16
11
143

Jeden región
Dva regióny
Tri regióny
Spolu

Ako uvádza Tabuľka 7 za rok 2008 bolo celkovo prijatých 143 ŢoNFP, z toho bolo prijatých
116 ŢoNFP, ktorých miestom realizácie je iba jeden región, 16 ţiadostí, ktorého miestom
realizácie sú dva regióny, 11 ŢoNFP boli predloţené v rámci troch regiónov.
Tabuľka 8 Fyzická implementácia podľa NUTS II k 31. 12. 2008
Prioritná os

Prioritná os 1

Prioritná os 2

Prioritná os 3

Prioritná os 4

Prioritná os 5
Prioritná os 6

Región NUTS II
Západné Slovensko
Stredné Slovensko
Východné Slovensko
Bratislavský kraj
Západné Slovensko
Stredné Slovensko
Východné Slovensko
Bratislavský kraj
Západné Slovensko
Stredné Slovensko
Východné Slovensko
Bratislavský kraj
Západné Slovensko
Stredné Slovensko
Východné Slovensko
Bratislavský kraj
Západné Slovensko
Stredné Slovensko
Východné Slovensko
Bratislavský kraj
Západné Slovensko
Stredné Slovensko

Prijaté ŢoNFP
0
0
0
N/A
12
11
19
1*
N/A
N/A
N/A
0
N/A
N/A
N/A
34
9
12
12
N/A
N/A
N/A

Zazmluvnené
projekty
0
0
0
N/A
0
0
0
N/A
N/A
N/A
N/A
0
N/A
N/A
N/A
1
3
2
3
N/A
N/A
N/A

Projekty
v realizácii
0
0
0
N/A
0
0
0
N/A
N/A
N/A
N/A
0
N/A
N/A
N/A
1
0
0
0
N/A
N/A
N/A
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Východné Slovensko
Bratislavský kraj
Západné Slovensko
Stredné Slovensko
Východné Slovensko
Bratislavský kraj

Prioritná os 7

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
6
116

Spolu
*

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
6
15

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
4
5

ŢoNFP bola vyradená z dôvodu neoprávneného miesta realizácie projektu

V rámci fyzickej implementácie projektov uvádza Tabuľka 8 len projekty, ktorých miesto
realizácie je len v jednom regióne. Ostatné projekty uvádza Tabuľka 10.
Tabuľka 9 Finančná implementácia podľa NUTS II k 31. 12. 2008

Indikatívne
alokácie z ŠF
a KF v €

Prioritná
os

Región NUTS II

A

B

C

Západné Slovensko

90 502 501,69
86 907 776,16

Stredné Slovensko
Prioritná
Východné Slovensko
os 1
Bratislavský kraj

€

%
%
z kontrahovania
z alokácie
v rámci prioritnej
na región
osi

D

E=D/∑prioritná
os

F=D/C

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N/A

N/A

86 907 776,16
N/A

N/A

Spolu

264 318 054,00

0,00

0,00

Západné Slovensko

135 753 752,19

0,00

0,00

Stredné Slovensko

130 361 663,90

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Prioritná
Východné Slovensko 130 361 663,90
os 2
Bratislavský kraj
N/A
Spolu
Západné Slovensko

Spolu
Západné Slovensko

N/A

N/A

Západné Slovensko
Stredné Slovensko
Prioritná
Východné Slovensko
os 5
Bratislavský kraj
Spolu
Západné Slovensko
Prioritná Stredné Slovensko
os 6 Východné Slovensko
Bratislavský kraj

Výška čerpaných prostriedkov
zo ŠF a KF
€

%
z čerpania
v rámci
prioritnej osi

%
z alokácie
na región

G

H=G/∑prioritná
os

I=G/C

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N/A

N/A

N/A
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
0,00

0,00

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126 386 410,00

Stredné Slovensko
N/A
Prioritná
Východné Slovensko
N/A
os 4
Bratislavský kraj
189 579 614,00
Spolu

N/A

396 477 080,00

Stredné Slovensko
N/A
Prioritná
Východné Slovensko
N/A
os 3
Bratislavský kraj
126 386 410,00
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Výška kontrahovaných prostriedkov
zo ŠF a KF

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

8 376 692,84

N/A

4,42

4,42

N/A

N/A

0,00

0,00

0,00

189 579 614,00

8 376 692,84

4,42

0,00

0,00

68 480 000,00

12 767 929,70

6,38

18,6

0,00

0,00

0,00

65 760 000,00

7 682 547,34

65 760 000,00

12 104 831,58

3,84

11,7

0,00

0,00

0,00

6,05

18,4

0,00

0,00

0,00

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

200 000 000,00

32 555 308,62

16,28

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
0,00

0,00

Spolu

22 204 866,00

Západné Slovensko
Stredné Slovensko
Prioritná
Východné Slovensko
os 7
Bratislavský kraj
Spolu
Celkom

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

13,83

1,32

10 449 349,00

1 445 161,11

13,83

137 482,44

1,32

10 449 349,00

1 445 161,11

13,83

137 482,44

1,32

3,5

137 482,44

0,01

1 209 415 373,00 42 377 162,57

Tabuľka neobsahuje projekty, resp. údaje, ktoré uvádza Tabuľka 10. V sledovanom období zo
ţiadostí, ktorým miestom realizácie je jeden región bolo najviac prijatých v rámci prioritnej
osi 2 a prioritnej osi 5, pokrývajúcich územie cieľa Konvergencia. Záujem zo strany
ţiadateľov o NFP bol vysoký zo všetkých regiónov, avšak región východného Slovenska
prevaţoval, čo je potešujúce z hľadiska eliminovania niektorých regionálnych rozdielov. Zo
všetkých prijatých ţiadostí bolo zazmluvnených 15, najviac v rámci prioritnej osi 5, a to
v regióne západného a východného Slovenska. Ku koncu sledovaného obdobia prebiehalo
čerpanie iba pri 4 projektoch technickej pomoci (PO 7) v celkovej sume 137 482,44 €
z prostriedkov ERDF.
Vzhľadom na stav implementácie OP VaV k 31. 12. 2008 nie je moţné podať komplexnú
informáciu o implementácii ŠF z regionálneho aspektu.
Tabuľka 10 Finančná implementácia projektov nezaradených do regiónov na úrovni NUTS II
k 31. 12. 2008

Prioritná os
A
Prioritná os 1
Prioritná os 2
Prioritná os 3
Prioritná os 4
Prioritná os 5
Prioritná os 6
Spolu

Výška kontrahovaných prostriedkov zo ŠF a
KF
% z kontrahovania v rámci
€
prioritnej osi (poloţka spolu
v rámci tabuľky č. 9)
B
C=B/∑prioritná os
0
0
8 522 731,96
2,15
0
0
0
0
13 050 881,11
6,52
4 088 107,60
18,41
25 661 720,67
2,12

Výška čerpaných prostriedkov zo ŠF a KF
€
D
0
0
0
0
0
544 503,42
544 503,42

% z čerpania v rámci prioritnej osi
(poloţka spolu v rámci
tabuľky č. 9)
E=D/∑prioritná os
0
0
0
0
0
2,45
0,04

Tabuľka 10 obsahuje nasledovných desať projektov nezaradených do regiónov na úrovni
NUTS II, ktoré neobsahuje Tabuľka 9:
národný projekt s kódom ITMS 26220220001 (1 ŢoNFP) predloţený na základe
priameho zadania OPVaV/K/RKZ/NP/2008-1 Centrom vedecko-technických informácií
SR s výškou kontrahovaných prostriedkov 8 522 731,96 €, ktorý sa bude realizovať
v regióne východného, stredného a západného Slovenska
ŢoNFP predloţená na základe výzvy OPVaV-2008/5.1/01-SORO Katolíckou univerzitou
v Ruţomberku s výškou kontrahovaných prostriedkov 4 233 245,04 €, ktorý sa bude
realizovať v regióne stredného a východného Slovenska – kód projektu v ITMS
26250120011
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ŢoNFP predloţená na základe výzvy OPVaV-2008/5.1/01-SORO Ţilinskou univerzitou
v Ţiline s výškou kontrahovaných prostriedkov 4 447 666,14 €, ktorý sa bude realizovať
v regióne stredného a západného Slovenska - kód projektu v ITMS 26250120009
ŢoNFP predloţená na základe výzvy OPVaV-2008/5.1/01-SORO Univerzitou
Konštantína Filozofa v Nitre s výškou kontrahovaných prostriedkov 4 369 969,93 €, ktorý
bude realizovaný v regióne západného a východného Slovenska - kód projektu v ITMS
26250120001
6 ŢoNFP predloţené na projekty technickej pomoci prioritnej osi 6 s celkovou výškou
kontrahovaných prostriedkov 4 809 538,34 – kódy štyroch projektov v ITMS –
26260120001, 26260120002, 26260120003, 26260120004, 26260120005, 26260120006.
Tabuľka 10 neobsahuje 19 ŢoNFP, ktoré majú miesto realizácie vo viac ako jednom regióne,
avšak neboli k 31. 12. 2008 zazmluvnené (z toho 1 zamietnutá ŢoNFP na TP).
Implementácia OP VaV reálne neriešila problémy na úrovni jednotlivých regiónov NUTS II.
Vytváranie osobitného mechanizmu na aktívne dodrţiavanie indikatívnej regionálnej alokácie
v rámci OP VaV vzhľadom na skutočnosť, ţe ţiadatelia zo všetkých regiónov musia mať
zabezpečené rovnaké podmienky na predkladanie projektov, nie je v súčasnosti moţné,
pretoţe projekty sú hodnotené na základe kvality a nie sú podmieňované regionálnym
umiestnením. RO a SORO vyhlasuje výzvy s pokrytím celého územia cieľa Konvergencia,
resp. Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť a neuvaţuje o výzvach, ktoré by boli
orientované len na určitú časť územia uvedených cieľov na úrovni NUTS II, resp. NUTS III.
Mechanizmus na zabezpečovanie regionálnej vyváţenosti a smerovanie (koncentrovanie)
podpory do vybraných regiónov nie je potrebný aj vzhľadom na to, ţe v texte OP VaV je
v analytickej časti uvedené „... regionálne potreby vo výskume a vývoji sú obdobné pre
všetky regióny SR...“, čo je podloţené aj odvolaním sa na výročné správy o stave výskumu
a vývoja v SR a rokovania s partnerskými organizáciami počas prípravy OP VaV. Aj na
základe tohto sú teda výzvy geograficky orientované celoplošne, čím je automaticky
zabezpečená rovnosť príleţitostí ţiadateľov v prístupe k zdrojom OP VaV.
Zároveň OP VaV v strategickej časti ako princíp územnej koncentrácie uvádza metodiku
inovačných pólov rastu a ich záujmových území. Inovačné póly rastu tvorené centrami
regionálneho významu by mali vo všeobecnosti plniť predovšetkým úlohu „stabilizátorov“
regionálneho rozvoja, kde sa pomocou ich rozvoja bude zabezpečovať aj zniţovanie
neţiaducich regionálnych disparít.

2.1.4 Finančná kontrola a audit
Overovanie riadiacich a kontrolných systémov
RO
Orgán auditu a prizvaná osoba z KPMG Slovensko spol. s r.o. vykonal v čase od 14. 04. 2008
do 19. 08. 2008 audítorskú akciu zameranú na získanie uistenia o súlade riadiacich
a kontrolných systémov s poţiadavkami článkov 58 aţ 60 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006,
ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o ERDF, ESF a KF a ktorým sa zrušuje
nariadenia (ES) č. 1260/1999 a odd. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa
ustanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú
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všeobecné ustanovenia o ERDF, ESF a KF a nariadenia európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1080/2006 o ERDF v rámci OP VaV na RO, SORO a PJ.
Na základe predbeţnej správy o výsledku audítorskej akcie č. AA211, zaslanej písomne dňa
04. 09. 2008 zaslal RO dňa 16. 09. 2008 stanovisko k predbeţnej správe z auditu súladu na
MF SR. Pripomienky RO boli so zástupcami MF SR prerokované a následne zistenia
zapracované do Interného manuálu procedúr RO pre OP Vzdelávanie a OP Výskum a vývoj –
verzia 7.0 a do opisu riadiacich a kontrolných systémov pre OP VaV.
Audítorská skupina skonštatovala v Správe o výsledku audítorskej akcie č. AA211, zaslanej
RO dňa 17. 10. 2008, ţe riadiace a kontrolné systémy zavedené pre OP VaV na RO a pre PJ
sú v súlade s vyššie uvedenými poţiadavkami, s výnimkou týchto oblastí:
definícia funkcií orgánov zapojených do riadenia a kontroly a rozdelenia funkcií v rámci
kaţdého orgánu
postupy na zabezpečenie presnosti a správnosti výdavkov vykázaných v rámci OP
postupy týkajúce sa ţiadostí o granty, hodnotenie ţiadostí, výberu na financovanie
a pokynov, usmernení a opatrení plánovaných s cieľom zabezpečiť dodrţiavanie
príslušných pravidiel a postupov v oblasti verejného obstarávania
overenie dodávky výrobkov a sluţieb a oprávnenosti výdavkov
systémy a postupy na zabezpečenie primeraného audit trailu
pravidlá oprávnenosti stanovené na vnútroštátnej úrovni podľa čl. 56 ods. 4 nariadenia
(ES) č. 1083/2006 a nariadení pre kaţdý fond.
Cieľom audítorskej akcie Orgánu auditu v novembri 2008 bolo zistiť, či boli prijaté všetky
odporúčania a opatrenia k nedostatkom uvedených v Správe o výsledku audítorskej akcie č.
AA211. Audítorská skupina v Zápise overenia splnenia odporúčaní z vykonanej audítorskej
akcie č.AA211, zo 04. 12. 2008 skonštatovala, ţe riadiace a kontrolné systémy zavedené pre
OP VaV na RO a platobnej jednotke boli v súlade s poţiadavkami článkov 58 – 60 nariadenia
Rady (ES) č. 1083/2006 a oddielu 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006.
Nakoľko sa Slovenská republika rozhodla uplatňovať spoločný systém pre všetky operačné
programy v súlade s ods. 4 článku 71 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 orgán auditu
predloţil EK jednu správu a stanovisko k spoločnému systému a spoločnému opisu riadiaceho
a kontrolného systému za všetky operačné programy dňa 4. 12. 2008.
V priebehu sledovaného obdobia (01. 01. 2008 - 31. 12. 2008) nebola v rámci implementácie
OP VaV na úrovni RO vykonaná ţiadna následná finančná kontrola, t. j. v rámci
spracovaných ŢoP neboli na úrovni RO registrované ţiadne nezrovnalosti.
SORO
Ministerstvo financií SR v spolupráci so spoločnosťou KPMG Slovensko, s.r.o., vykonalo
audit súladu pre OP VaV v rámci agentúry v priebehu roku 2008. Závery z vykonaného
auditu boli k termínu spracovania tejto monitorovacej správy agentúrou nielen zapracované
v plnom rozsahu do interného manuálu procedúr, ale aj v plnom rozsahu audítorskou
skupinou akceptované, o čom svedčí „Zápis z overenia splnenia odporúčaní z vykonanej
audítorskej akcie č. AA211 – audit súladu pre OP Výskum a vývoj, vypracovaný sekciou
auditu a kontroly Ministerstva financií SR zo dňa 4. decembra 2008, v ktorom audítorská
skupina konštatuje, ţe riadiace a kontrolné systémy zavedené pre OP VaV na
sprostredkovateľskom orgáne pod riadiacim orgánom sú v súlade s poţiadavkami článkov 58
a 60 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a oddielu 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006.
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Overovanie oprávnenosti výdavkov
V dňoch 06. 10. 2008- 13. 10. 2008 RO uskutočnil na SORO overenie na mieste, ktoré sa
týkalo projektu:
A) Technická pomoc pre OP VaV, Cieľ Konvergencia, Prioritná téma 85 za roky 2007, 2008
(prioritná os: 6. Technická pomoc pre cieľ Konvergencia, opatrenie: 6.1 Technická pomoc
pre cieľ Konvergencia) - kód projektu v ITMS: 26260120003.
Predmetom overenia na mieste bolo overované obdobie: 01. 05. 2007 – 31. 12. 2007. Kód
ŢoP v ITMS, ku ktorej sa overenie na mieste viaţe: 26260120003501. Kontrolná skupina
zistila nezrovnalosti a určila návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov a príčin ich
vzniku:
1. Riadiť sa pokynmi a správnymi dohodnutými postupmi pri vypĺňaní ţiadosti.
2. Dbať na matematicky správne výpočty
3. Predkladať kompletnú a správnu dokumentáciu k ţiadaným zrealizovaným výdavkom
4. Odporúčanie vedenia operatívnej evidencie čerpania poloţiek rozpočtu
Neoprávnené výdavky neboli identifikované.
B) Technická pomoc pre OP VaV, Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť,
prioritná téma 85 za roky 2007, 2008 (prioritná os 7 Technická pomoc pre Cieľ
Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, opatrenie 7.1. Technická pomoc pre
Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť) – kód projektu v ITMS:
26270120003
Predmetom overenia na mieste bolo overované obdobie: 01. 01. 2008 – 30. 06. 2008. Kód
ŢoP v ITMS, ku ktorej sa overenie na mieste viaţe: 26270120003502. Kontrolná skupina
zistila nezrovnalosti a určila návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov a príčin ich
vzniku:
1. Riadiť sa pokynmi a správnymi dohodnutými postupmi pri vypĺňaní ţiadosti.
2. Dbať na matematicky správne výpočty
3. Predkladať kompletnú a správnu dokumentáciu k ţiadaným zrealizovaným výdavkom
4. Odporúčanie vedenia operatívnej evidencie čerpania poloţiek rozpočtu
Neoprávnené výdavky boli identifikované vo výške 9181,23 Sk/304,76 €.
C) Technická pomoc pre OP VaV, Cieľ Konvergencia, Prioritná téma 85 za roky 2007, 2008
(prioritná os: 6. Technická pomoc pre cieľ Konvergencia, opatrenie: 6.1 Technická pomoc
pre cieľ Konvergencia) - kód projektu v ITMS: 26260120003
Predmetom overenia na mieste bolo overované obdobie: 01. 01. 2008 – 30. 06. 2008. Kód
ŢoP v ITMS, ku ktorej sa overenie na mieste viaţe: 26260120003502. Kontrolná skupina
zistila nezrovnalosti a určila návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov a príčin ich
vzniku:
1. Riadiť sa pokynmi a správnymi dohodnutými postupmi pri vypĺňaní ţiadosti.
2. Dbať na matematicky správne výpočty
3. Predkladať kompletnú a správnu dokumentáciu k ţiadaným zrealizovaným výdavkom
4. Odporúčanie vedenia operatívnej evidencie čerpania poloţiek rozpočtu
Neoprávnené výdavky boli identifikované vo výške 3966,37 Sk/131,66 € .
D) Technická pomoc pre OP VaV, Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
prioritná téma 86 za roky 2007, 2008 (prioritná os Technická pomoc pre Cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť, opatrenie 7.1. Technická pomoc pre Cieľ
Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť) – kód projektu v ITMS: 26270120004
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Predmetom overenia na mieste bolo overované obdobie: 01. 06. 2007 – 31. 12. 2007. Kód
ŢoP v ITMS, ku ktorej sa overenie na mieste viaţe: 26270120004501. Kontrolná skupina
zistila nezrovnalosti a určila návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov a príčin ich
vzniku:
1. Riadiť sa pokynmi a správnymi dohodnutými postupmi pri vypĺňaní ţiadosti.
2. Dbať na matematicky správne výpočty
3. Predkladať kompletnú a správnu dokumentáciu k ţiadaným zrealizovaným výdavkom
4. Odporúčanie vedenia operatívnej evidencie čerpania poloţiek rozpočtu
Neoprávnené výdavky boli identifikované vo výške 47.921,86 Sk / 1 590,71 €.
E) Technická pomoc pre OP VaV, Cieľ Konvergencia, Prioritná téma 86 za roky 2007, 2008
(prioritná os Technická pomoc pre Cieľ Konvergencia, opatrenie 6.1 Technická pomoc
pre Cieľ Konvergencia ) – kód projektu v ITMS: 26260120004
Predmetom overenia na mieste bolo overované obdobie: 01. 06. 2007 – 31. 12. 2007. Kód
ŢoP v ITMS, ku ktorej sa overenie na mieste viaţe: 26260120004501. Kontrolná skupina
zistila nezrovnalosti a určila návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov a príčin ich
vzniku:
1. Riadiť sa pokynmi a správnymi dohodnutými postupmi pri vypĺňaní ţiadosti.
2. Dbať na matematicky správne výpočty
3. Predkladať kompletnú a správnu dokumentáciu k ţiadaným zrealizovaným výdavkom
4. Odporúčanie vedenia operatívnej evidencie čerpania poloţiek rozpočtu
Neoprávnené výdavky boli identifikované vo výške 129.566,52 Sk / 4 300,82 €.
F) Technická pomoc pre OP VaV, Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť,
prioritná téma 85 za roky 2007, 2008 (prioritná os 7 Technická pomoc pre Cieľ
Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, opatrenie 7.1. Technická pomoc pre
Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť) – kód projektu v ITMS:
26270120003
Predmetom overenia na mieste bolo overované obdobie: 01. 05. 2007 – 31. 12. 2007. Kód
ŢoP v ITMS, ku ktorej sa overenie na mieste viaţe: 26270120003501.
Kontrolná skupina zistila nezrovnalosti a určila návrhy opatrení na nápravu zistených
nedostatkov a príčin ich vzniku:
1. Riadiť sa pokynmi a správnymi dohodnutými postupmi pri vypĺňaní ţiadosti.
2. Dbať na matematicky správne výpočty
3. Predkladať kompletnú a správnu dokumentáciu k ţiadaným zrealizovaným výdavkom
4. Odporúčanie vedenia operatívnej evidencie čerpania poloţiek rozpočtu
Neoprávnené výdavky neboli identifikované.

2.1.5 Využívanie fondov podľa kategórií
V prílohe č. 2 sa nachádza tabuľka „Súhrnné členenie prideleného príspevku Spoločenstva
podľa kategórie vo výročnej a záverečnej správe o implementácii“, ktorá rozpisuje pridelený
príspevok zo ŠF podľa kategórii, v členení na jednotlivé kombinácie kódov pre oblasti 1 aţ 5,
v zmysle prílohy II časti C nariadenia ES 1828/2006.
Čerpanie prostriedkov bolo uskutočnené len v rámci projektov technickej pomoci, nakoľko v
roku 2008 v dôsledku začínajúcej realizácie národných a dopytovo - orientovaných projektov
neboli na RO ani SORO doručené ţiadosti o platbu (refundácie), ţiadosti o zúčtovanie
predfinancovania a ţiadosti o zúčtovanie zálohovej platby, ktoré mohli byť do 14. novembra
2008 (posledný termín na zaslanie súhrnnej ţiadosti o platbu za operačný program na
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certifikačný orgán stanovený v dokumente „Usmernenie k postupu financovania projektov
štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v
súvislosti s ukončením rozpočtového roka 2008 a zavedením meny euro v Slovenskej
republike v rámci programového obdobia 2004 – 2006 a programového obdobia 2007 –
2013“ v dôsledku blokovania informačných systémov v súvislosti s prechodom na spoločnú
menu EURO) zaradené do súhrnných ţiadostí o platbu a zaslané na CO.

2.1.6 Príspevok k Lisabonskému procesu
Tabuľka 11 Vyčlenenie podľa programov v cieli Konvergencia (v €, bežné ceny, ERDF)
Operačný program
1.

OP Výskum a vývoj

Lisabonské aktivity (L.A.)

Celková alokácia

660 795 134

883 000 000

% L.A.
74,84%

Tabuľka 12 Vyčlenenie podľa OP v cieli Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
(v €, bežné ceny, ERDF)
Operačný program
1. OP Výskum a vývoj

Lisabonské aktivity (L.A.)

Celková alokácia

315 966 024

% L.A.

326 415 373

96,80%

Tabuľka 13 Čerpanie finančných prostriedkov na prioritné témy so vzťahom k L.A. (v €, ERDF)

Kód

01
02

03

11

Finančné
čerpanie
%
Prioritné témy (príloha IV nariadenia 1083/2006)
z alokácie na
z alokácie
(L.A.) na L.A.
kumulatívne
Vedecko-technický rozvoj (VTR), inovácie a podnikanie
Činnosti v oblasti VTR vo výskumných strediskách
0
0
Infraštruktúra VTR (vrátane fyzického podniku,
prístrojového vybavenia a vysokorýchlostných
0
0
počítačových sietí prepájajúcich výskumné strediská)
a odborné strediská v konkrétnej technológii
Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce
medzi malými a strednými podnikmi (MSP), medzi
malými podnikmi a inými podnikmi a univerzitami,
zariadeniami vyššieho vzdelávania kaţdého druhu,
0
0
regionálnymi orgánmi, výskumnými strediskami a
vedeckými a technickými strediskami (vedeckými a
technickými parkami, technostrediskami atď.)
Informačná spoločnosť
Informačné a komunikačné technológie (prístup,
bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám,
0
0
výskum, inovácia, e-obsah atď.)

Výška
nakontrahovaných
prostriedkov

0
0

0

16 899 424,80

V sledovanom období boli v súvislosti vo vzťahu k L.A. nakontrahované 2 projekty (prioritné
osi 2 a 4) v rámci prioritnej témy 11 Informačné a komunikačné technológie, v celkovej sume
16 899 424,80 € z ERDF. Ostatné nakontrahované projekty v rámci prioritnej osi 5 sú
pričlenené k prioritnej téme 75 Vzdelávacia infraštruktúra, a tá nie je súčasťou L.A.
Z dôvodu nadobudnutia platnosti a účinnosti zmlúv aţ v priebehu decembra 2008, nedošlo
k čerpaniu finančných prostriedkov v príslušných prioritných témach vyčlenených na tzv.
Lisabonské aktivity, takţe k 31. 12. 2008 nie je moţné zanalyzovať a percentuálne vyčísliť
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ich vyuţitie. Väzba na Lisabonské aktivity existuje pre oba ciele OP VaV, jej relevantnosť
bude moţné vykázať a zhodnotiť aţ vo Výročnej správe o vykonávaní Operačného programu
Výskum a vývoj za rok 2009.

2.1.7 Opis partnerských dohôd
RO
RO spolupracuje s partnermi z hospodárskych a sociálnych radov, a to s Asociáciu
zamestnávateľských zväzov a zdruţení SR, Konfederáciou odborových zväzov, Slovenskou
obchodnou a priemyselnou komorou, Asociáciou bánk, Zväzom priemyslu Slovenska,
Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska, Zväzom priemyselných výskumných
a vývojových organizácii, Klubom 500, ktorí sú členmi Monitorovacieho výboru pre
vedomostnú ekonomiku.
Zástupcovia RO sa zúčastňovali zasadnutí pracovných skupín pre koordináciu horizontálnej
priority Trvalo udrţateľný rozvoj, pre koordináciu horizontálnej priority Informatizácia
spoločnosti, pre koordináciu horizontálnej priority Rovnosť príleţitostí a pre koordináciu
horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity (viac v kapitole 4).
Zástupcovia RO sa zúčastňovali zasadnutí pracovnej skupiny CKO pre monitorovanie
a hodnotenie, pracovnej skupiny CKO pre schvaľovanie ţiadostí NFP, pracovnej skupiny
CKO/RO pre publicitu, pracovnej skupiny RO/SORO pre publicitu, pracovnej skupiny
INFORM (DG REGIO), centrálneho výboru pre hodnotenie NSRR, pracovnej skupiny
RO/SORO pre prípravu výziev (zloţenej z interných a externých odborníkov podľa obsahu
príslušnej výzvy, vrátane zástupcov RO a agentúry). Účelom pracovnej skupiny pre prípravu
výziev je čo najefektívnejšie a najkomplexnejšie zosumarizovať potreby a moţnosti súvisiace
s pripravovanou výzvou tak, aby táto zohľadňovala aktuálne potreby spoločnosti a budúcich
prijímateľov.
V rámci spolupráce RO a SORO v roku 2008 prebiehali pravidelné pracovné stretnutia
(porady) zástupcov RO a SORO. Na stretnutiach sa prerokovávali aktuálne otázky
a problémy.
Na princípe partnerstva bola v priebehu roka 2008 vytvorená aj jedna výberová komisia RO
zriadená za účelom výberu a schvaľovanie ŢoNFP (zasadnutie 05. 11. 2008). Vo výberových
komisiách boli zastúpené okrem RO aj odborné útvary MŠ SR a organizácie z verejného
a súkromného sektora.
SORO
Za účelom definovania podmienok excelentnosti bola vytvorená pracovná skupina zo
zástupcov odborných útvarov MŠ SR, RO a SORO pre potreby prípravy podmienok výzvy na
podporu centier excelentnosti v rámci opatrenia 2.1/ 4.1 a taktieţ za účelom prípravy výzvy
na transfer technológií a poznatkov získaných výskumom a vývojom do praxe v rámci
opatrenia 2.2/4.2.
Na princípe partnerstva boli v priebehu roka 2008 vytvárané aj výberové komisie SORO
zriadené za účelom výberu a schvaľovanie ŢoNFP v rámci jednotlivých výziev.
Vo výberových komisiách boli zastúpené okrem RO aj odborné útvary MŠ SR a organizácie
z verejného a súkromného sektora.
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2.2 Informácie o súlade s právnymi predpismi spoločenstva
Informácie o súlade s právnymi predpismi Spoločenstva sú za riadiaci orgán spracované v IM
v 3. kapitole – Právny rámec a za SORO sú spracované v Internom manuáli procedúr
agentúry v kapitole 2 Legislatívny rámec. Právny i legislatívny rámec vychádza zo Systému
riadenia ŠF a KF. Počas sledovaného obdobia sa ţiadne závaţné problémy súvisiace so
súladom s právnymi predpismi Spoločenstva nevyskytli.

2.3 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich
prekonanie
Pri implementácii OP VaV sa ţiadne závaţné problémy nevyskytli a z toho dôvodu nebolo
potrebné prijímať opatrenia na ich prekonanie.
Tabuľka 14 Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy
Identifikované problémy
0

Prijaté opatrenia
0

Odpočet prijatých opatrení
0

2.4 Zmeny v kontexte realizácie OP VaV
V sledovanom období sa v rámci riadenia a implementácie pomoci nevyskytli ţiadne prvky
(ako sú legislatívne zmeny alebo nečakaný sociálno-ekonomický vývoj), ktoré by mali priamy
vplyv na realizáciu OP VaV, t. j. ţiadne zmeny v kontexte jeho realizácie.

2.4.1 Zabezpečenie podpornej dokumentácie.
RO v sledovanom roku v spolupráci s príslušnými orgánmi zaktualizoval nasledovnú
podpornú dokumentáciu:
1. Interný manuál procedúr Riadiaceho organu pre Operačný program Vzdelávanie a
Riadiaceho organu pre Operačný program výskum a vývoj
verzia 5.0 k 21. 02. 2008 - uvedenie do súladu so Systémom riadenia ŠF a KF, verzia
2.0, Systémom finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013,
verzia 2.0 a 2.1
verzia 6.0 k 30. 06. 2008
- zapracovanie odporúčaní k zisteniam systémového auditu pripravenosti
vykonaného firmou KPMG
- zapracovanie výkladu CKO k vybraným častiam Systému riadenia ŠF a KF na
programové obdobie 2007 - 2013, verzia 2.0, z 18. 03. 2008 a 11. 06. 2008
- zapracovanie poţiadavky vyplývajúcej z nariadení ES k zverejňovaniu zoznamu
prijímateľov
verzia 7.0 k 15. 10. 2008 – zapracovanie zistení a odporúčaní uvedených v predbeţnej
správe Orgánu auditu z audítorskej akcie č. AA 211
2. Programový manuál
verzia 1.0, vydaná k 11. 02. 2008, po zapracovaní pripomienok Monitorovacieho
výboru pre vedomostnú ekonomiku
verzia 2.0 vydaná k 15. 10. 2008, zmeny boli vykonané na základe zistení
a odporúčaní uvedených v predbeţnej správe MF SR z audítorskej akcie, ktorá sa
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týkala doplnenia definovania oprávnených a neoprávnených výdavkov vo všetkých
opatreniach OP Výskum a vývoj
verzia 3.0 vydaná k 25. 11. 2008, na základe dodefinovania oprávnenosti výdavkov
tak, aby boli v súlade so Systémom riadenia ŠF a KF 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
3. Príručka pre ţiadateľa o NFP
Príručka pre ţiadateľa o NFP z OP VaV verzia 3.0 z 22. 02. 2008
Príručka pre ţiadateľa o NFP z OP VaV verzia 4.0 zo 16. 05. 2008.
Príručka pre ţiadateľa o NFP z OP VaV verzia 4.1 z 27. 06. 2008
Príručka pre ţiadateľa o NFP z OP VaV verzia 5.0 z 15. 08. 2008
Príručka pre ţiadateľa o NFP z OP VaV verzia 6.0 z 19. 09. 2008
Príručka pre ţiadateľa o NFP z OP VaV verzia 7.0 z 15. 10. 2008
4. Príručka pre prijímateľa NFP
Príručka pre prijímateľa NFP z OP VaV verzia 1.0 z 01. 12. 2008
RO pre SORO vydalo viacero usmernení, a to najmä:
metodické usmernenie na vypracovanie spoločného odborného hodnotiaceho posudku
metodické usmernenie pri zadávaní prioritných tém do ITMS pre registrácii ţiadostí
metodické usmernenie pri dopĺňaní finančnej analýzy v procese kontroly formálnej
správnosti
postup pri predkladaní projektov vyuţívania TP
usmernenie ku kráteniu rozpočtu pri neplnení výsledkových ukazovateľov OP VaV
usmernenie SORO k predkladaniu oznámenia o nulovom čerpaní zálohovej platby

2.4.2 Stav legislatívy SR v oblasti vedy, techniky, výskumu a vývoja
Dňa 22. mája 2008 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený zákon č. 233/2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a
vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii
ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Táto novela zaviedla definíciu centier excelentnosti, ako aj špecializovaných
organizácií vedy a techniky (vedecko-technologický park, výskumno-vývojové centrum,
technologický inkubátor). Definícia centier excelentnosti bola vyuţitá aj pri príprave výziev
OP VaV v roku 2008.
Následne vláda SR schválila dňa 21. 01. 2009 a predloţila na schválenie Národnej rade
Slovenskej republiky návrh ďalšej novelizácie zákona č. 172/2005 Z. z.(ako súčasť novely
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ktorá ešte upresňuje
definície špecializovaných organizácií vedy a techniky. Predpokladaná účinnosť tejto novely
je k 01. 08. 2009.
MŠ SR v roku 2008 začalo práce na návrhu zákona o investičných stimuloch pre výskum
a vývoj, ktorý vláda SR schválila dňa 28. 01. 2009 a predloţila na schválenie Národnej rade
Slovenskej republiky. Predpokladaná účinnosť zákona je k 01. 08. 2009. Tento zákon by
mohol zvýšiť záujem zahraničných spoločností o podporu aplikovaného výskumu na
Slovensku.
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2.5 Podstatné zmeny podľa článku 57 nariadenia (ES) č. 1083/2006
V roku 2008 sa nezistili prípady, kedy by mali byť vykonané podstatné zmeny podľa článku
57 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

2.6 Doplnkovosť s inými nástrojmi
RO vyuţil moţnosť v súlade s pravidlami ustanovenými s čl. 44 nariadenia Rady (ES) č.
1083/2006 a ustanoveniami čl. 43 aţ 46 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 zabezpečiť
implementáciu časti OP prostredníctvom alebo s pomocou iniciatívy JEREMIE.
V zmysle materiálu „Návrh na výber alternatívy implementácie holdingového fondu na
základe rozpracovaných alternatív implementácie iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike
v programovom období 2007 – 2013 a návrh implementačných dokumentov k iniciatíve
JEREMIE“ schváleného vládou SR dňa 17. 12. 2008 bola určená v rámci OP VaV alokácia
na iniciatívu JEREMIE vo výške 25 000 000 € z prostriedkov ERDF, teda došlo k zníţeniu
voči indikatívnej alokácii uvedenej v texte OP VaV (80 mil. €). Dôvody na zníţenie alokácie
boli nasledovné:
a) absencia analýzy dopytu malých a stredných podnikateľov po výskume a vývoji.
Spravidla je pre nich výskum náročný a kupujú si hotové technológie – ide o inovácie;
b) absorpčná kapacita malých a stredných podnikov robiť výskum a vývoj, ide
o sofistikovanú činnosť vyţadujúcu si určité personálne, vedomostné a finančné
kapacity;
c) charakter OP VaV, ktorý je určený najmä na podporu výskumu a vývoja,
predovšetkým na aplikovaný výskum a transfer poznatkov, podporu sieťovania
výskumných organizácií a vytváranie partnerstiev;
d) alokácia v prípade reálneho dopytu po vyčerpaní navrhnutej alokácie z OP VaV pre
Jeremie môţe byť zvýšená;
e) zo všetkých opatrení OP VaV bude Jeremie vyuţitý iba pri 2 opatreniach (2.2 a 4.2),
ktoré sú zrkadlovými pre cieľ Konvergencia a pre cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Ani EIF nevidí reálnu moţnosť vyuţiť
Jeremie v rámci ostatných opatrení OP VaV;
f) podpora malých a stredných podnikov je primárne riešená cez Operačný program
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast;
g) na zmiernenie dôsledkov hospodárskej krízy poslúţia v rámci OP VaV okrem Jeremie
aj iné typy projektov (klasické poskytnutie grantu, t. j. nenávratného finančného
príspevku).
Na základe rokovaní so zástupcami Európskeho investičného fondu (ďalej len EIF“) bude
alokácia rozdelená medzi dve opatrenia OP VaV, a to pre opatrenie 2.2 „Prenos poznatkov
a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe“ a opatrenie 4.2 „Prenos poznatkov a
technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji“. EIF nevidí
reálne moţnosti vyuţiť iné opatrenia OP VaV na financovanie nástrojov rizikového kapitálu
pre malé a stredné podniky v rámci JEREMIE. Reálna implementácia nástroja JEREMIE
nastane aţ v roku 2009 po podpise zmluvy o financovaní medzi RO a EIF. Prílohou tejto
zmluvy bude aj investičná stratégia JEREMIE pre OP VaV, ktorá sa následne spolu so
stratégiami 3 ostatných zainteresovaných operačných programov stane základom celkovej
investičnej stratégie JEREMIE. Podpis zmluvy o financovaní je predpokladaný aţ v druhej
polovici roku 2009, takţe v sledovanom období (2008) nie je ešte moţné popísať a hodnotiť
plnenie postupov iniciatívy JEREMIE.
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Tabuľka 15 Rozdelenie alokácie JEREMIE v rámci OP VaV
Alokácia
celkom v €
Prioritná os 1
Prioritná os 2: opatrenie 2.2
Prioritná os 3
Prioritná os 4: opatrenie 4.2
Prioritná os 5
Spolu

N/A
23 529 412
N/A
5 882 353
N/A
29 411 765

Z toho
ERDF v €

ŠR v €

N/A
20 000 000
N/A
5 000 000
N/A
25 000 000

N/A
3 529 412
N/A
882 353
N/A
4 411 765

2.7 Monitorovacie mechanizmy
2.7.1 Monitorovanie
RO
Na základe článku 66 všeobecného nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 je RO zodpovedný za
účinnosť, správnosť riadenia a vykonávanie pomoci, najmä za zavedenie systému pre
zhromaţďovanie spoľahlivých finančných a štatistických informácií o vykonávaní pomoci pre
ukazovatele monitorovania, za odovzdávanie týchto údajov v súlade s mechanizmami
dohodnutými medzi členským štátom a Komisiou tak ako ich stanovuje článok 103 ods. 3
všeobecného nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.
RO v sledovanom období dotváral pre OP VaV systém vhodných ukazovateľov na všetkých
úrovniach operačného programu a zadával ich do ITMS.
Podľa Smernice 2001/42/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. 06. 2001 o posudzovaní
vplyvov určitých plánov a programov na ţivotné prostredie („SEA“) a podľa zákona č.
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a v zmysle Záverečného stanoviska k SEA č. 11354/2006-3.5/tč vypracovaného
Ministerstvom ţivotného prostredia SR boli v OP VaV v rámci monitorovacích ukazovateľov
zapracované dve dvojice environmentálnych ukazovateľov na úrovni OP:
-

počet projektov venovaných problematike ţivotného prostredia
počet projektov venovaných problematike zdravotného stavu obyvateľstva
percento finančných prostriedkov z celkového mnoţstva financií alokovaných (v OP) na
realizáciu projektov venovaných problematike ţivotného prostredia
percento finančných prostriedkov z celkového mnoţstva financií alokovaných na
realizáciu projektov venovaných problematike zdravotného stavu obyvateľstva.

Sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov OP VaV na ţivotné prostredie bude zahrnuté aţ vo
Výročnej správe o vykonávaní OP VaV za rok 2009.
Na základe polročných monitorovacích správ SORO za 1. a 2. polrok 2007 a vlastných údajov
RO vypracoval Výročnú správu o vykonávaní OP VaV za rok 2007, ktorá bola v auguste
2008 schválená EK.
V mesiaci október 2008 vykonal RO overenie na mieste, ktoré sa týkalo overenia
oprávnenosti výdavkov v piatich projektoch technickej pomoci SORO.

27

SORO
Agentúra vypracovala v sledovanom období dve polročné monitorovacie správy za 1. a 2.
polrok 2007. Vzhľadom na to, ţe zazmluvnenie projektov sa uskutočnilo v poslednom
mesiaci sledovaného obdobia, agentúra nezaznamenala doručenie monitorovacích správ od
prijímateľov. Taktieţ neboli agentúrou uskutočnené overovania na mieste. Vzhľadom na
počiatočnú fázu implementácie OP VaV, nedošlo k napĺňaniu sústavy fyzických a finančných
ukazovateľov pre monitorovanie .

2.7.1.1 Činnosť Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku
V priebehu roka 2008 sa uskutočnili 3 zasadnutia Monitorovacieho výboru pre vedomostnú
ekonomiku, konkrétne 1. zasadnutie sa uskutočnilo 21. 01. 2008, 2. zasadnutie 02. 06. 2008
a 3. zasadnutie dňa 02. 12. 2008. Z dôvodu urýchlenia schvaľovacieho konania bola 3 krát
vyuţitá metóda per rollam.
Na 1. zasadnutí prítomní členovia monitorovacieho výboru vzali na vedomie Štatút MVVE,
s pripomienkou (vypracovanie Dodatku č.1).
MVVE:
schválil Rokovací poriadok s akceptovanými pripomienkami.
schválil „Hodnotiace a výberové kritéria pre projekty predkladané v rámci OP Výskum
a vývoj v programovom období 2007 - 2013“ s prijatými pripomienkami.
vzal na vedomie Programový manuál k OP Výskum a vývoj s prijatými pripomienkami.
MVVE odporučil CKO a CO, aby v rámci moţností štátneho rozpočtu SR bola zváţená
moţnosť predfinancovania zálohových platieb pre malé a stredné podniky.
MVVE na svojom 2. zasadnutí sa uskutočnil kontrolu úloh vyplývajúcich z uznesení z 1.
zasadnutia:
V prvých dvoch uzneseniach 1. zasadnutia MVVE uloţil vypracovať Dodatky k Štatútu
a Rokovaciemu poriadku Monitorovacieho výboru. Dodatky boli
vypracované a
sekretariátom Monitorovacieho výboru zaslané členom MVVE elektronicky dňa 31. 03.
2008.
Uznesenia týkajúce sa schvaľovaní „Hodnotiacich a výberových kritérií pre projekty
predkladané v rámci OP Výskum a vývoj v programovom období 2007 - 2013“ boli
splnené. MŠ SR zapracovalo pripomienky do Hodnotiacich a výberových kritérií.
Uznesenie týkajúce sa Programového manuálu k OP Výskum a vývoj bolo splnené. MŠ
SR zapracovalo pripomienky do Programového manuálu.
Členovia MVVE na zasadnutí s pripomienkami schválili Výročnú správu o implementácii OP
Výskum a vývoj za rok 2007. MVVE vzal na vedomie:
predloţenie Komunikačného plánu OP VaV a OPV
informáciu o výsledku rozhodnutia o schválení doplnenia výberového kritéria pre
prioritnú os 2 a prioritnú os 4 v rámci OP VaV v procedúre per rollam (ktoré zabezpečí,
aby centrá excelentnosti mohli byť monotematické. V hlasovaní per rollam bolo toto
kritérium schválené).
Na 3. zasadnutí Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku zobral na vedomie:
aktualizáciu Programového manuálu k OP Výskum a vývoj (doplnenia a zmeny
Programového manuálu k 15. októbru 2008 boli vykonané na základe zistení a odporúčaní
uvedených v predbeţnej správe MF SR z audítorskej akcie, ktorá sa týkala doplnenia
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definovania oprávnených a neoprávnených výdavkov vo všetkých opatreniach OP
Výskum a vývoj. K 25.10. 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).
informáciu o procedúre per rollam k „Návrhu na opravu hodnotiacich kritérií pre prioritnú
os 5 OP Výskum a vývoj v programovom období 2007 - 2013“ (odstránená bola
matematická chyba pri čiastkovom výpočte v sade hodnotiacich kritérií pre prioritnú os 5
OP Výskum a vývoj. Pri skupine kritérií č. 4 – Administratívna, odborná a technická
kapacita ţiadateľa – 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 04. júla 2008. Členovia mali moţnosť sa vyjadriť do 17. júla
2008. MV VE schválil „Návrh na opravu hodnotiacich kritérií pre prioritnú os 5
Operačného programu Výskum a vývoj v programovom období 2007 - 2013“).
informáciu o procedúre per rollam k „Plánu hodnotení OP Výskum a vývoj na
programové obdobie 2007 - 2013“ (materiál prestavuje základný dokument na
vykonávanie strategických a operatívnych priebeţných hodnotení OP Výskum a vývoj v
programovom období 2007 – 2013, ktorý je potrebné predloţiť 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 moţnosť sa k nemu
vyjadriť do 7. novembra 2008. MV VE schválil „Plán hodnotení Operačného programu
Výskum a Vývoj na programové obdobie 2007 – 2013“).
informáciu o prvom schválenom národnom projekte Centra vedecko-technických
informácií SR financovaného z OP Výskum a vývoj
Správu o vyhodnotení výzvy Agentúry pre štrukturálne fondy EÚ, MŠ SR ako SORO pre
opatrenie 5.1 OP Výskum a vývoj (správa obsahuje informácie o výzve vyhlásenej
v rámci opatrenia 5.1 OP Výskum a vývoj dňa 25. februára 2008, s konečným termínom
na predloţenie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok dňa 26. mája 2008. V správe sú
uvedené základné sumárne informácie o počte prijatých ţiadostí o nenávratný finančný
príspevok, o počte schválených a neschválených ţiadostí o nenávratný finančný
príspevok, o najčastejších problémoch a nedostatkoch podľa jednotlivých fáz
schvaľovacieho procesu a o návrhoch opatrení na prevenciu pred opakovaním
identifikovaných nedostatkov).
Procedúry per rollam
V priebehu roku 2008 RO predkladal členom MV VE tri materiály, ktoré boli predmetom
schválenia formou písomného schvaľovacieho postupu – per rollam.
a) Schválenie doplnenia výberového kritéria pre prioritnú os 2 a pre prioritnú os 4 v
rámci Operačného programu Výskum a vývoj v programovom období 2007 - 2013
Povinnosť RO vypracovať Hodnotiace a výberové kritériá pre prioritné osi vyplýva zo Systém
riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013, ktorý bol vydaný v gescii CKO,
doplnenie výberových kritérií pre PO 2 a PO 4 zabezpečuje monotematickosť centier
excelentnosti.
Návrh doplnenia kritérií bol členom MV VE zaslaný v elektronickej podobe dňa 29. apríla
2008, ktorí sa mali moţnosť k návrhu kritérií vyjadriť do 14. mája 2008 zaslaním
vyjadrenia/stanoviska na SEZ MŠ SR. V zmysle čl. 7, ods. (3) Rokovacieho poriadku MV VE
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bolo nepredloţenie stanoviska člena MV VE povaţované za prejav súhlasu s návrhom. Zo 48
oslovených členov, 8 zaslalo súhlasné stanovisko, nesúhlasné nezaslal nikto a ostatní sa
nevyjadrili.
MV VE schválil doplnenie výberového kritéria pre PO 2 a pre PO 4 v rámci OP VaV v
programovom období 2007 - 2013 Uznesením mimo zasadnutia MV VE zo dňa 15. mája –
rozhodovanie per rollam. Doplnené výberové kritériá tvoria podklad pre vyhlásenie výzvy na
predkladanie ŢoNFPv rámci prioritných osí 2 a 4 OP VaV.
b) Návrh na opravu hodnotiacich kritérií pre prioritnú os 5 v rámci Operačného
programu Výskum a vývoj v programovom období 2007 - 2013
RO na základe identifikácie matematickej chyby pri čiastkovom výpočte v sade hodnotiacich
kritérií pre PO 5 OP VaV navrhol odstránenie tejto chyby a úpravu predmetného súboru
hodnotiacich kritérií.
Návrh bol členom MVVE zaslaný v elektronickej podobe dňa 04. júla 2008, ktorí mali
moţnosť sa vyjadriť do 17. júla 2008 zaslaním stanoviska na SEZ MŠ SR. V zmysle čl. 7 ods.
3 Rokovacieho poriadku MVVE bolo nepredloţenie stanoviska člena MVVE povaţované za
prejav súhlasu s návrhom. Zo 48 oslovených členov, 6 zaslalo súhlasné stanovisko,
nesúhlasné nezaslal nikto a ostatní sa nevyjadrili.
MV VE schválil opravu hodnotiacich kritérií pre PO 5 v rámci OP VaV v programovom
období 2007 – 2013 Uznesením mimo zasadnutia MV VE zo dňa 17. júla 2008 –
rozhodovanie per rollam. Schválený materiál bol pouţitý aj na vyhodnotenie ŢoNFP
predloţených v rámci výzvy agentúry, ktorá bola vyhlásená dňa 25. 02. 2008 pod kódom
OPVaV-2008/5.1/01-SORO.
c) Schválenie Plánu hodnotení Operačného programu Výskum a Vývoj na programové
obdobie 2007 – 2013
Povinnosť RO vypracovať Plán hodnotení vyplýva z „Indikatívnej smernice o metódach
hodnotenia, Hodnotenie počas programového obdobia, Pracovný dokument č. 5“ vydaného v
zmysle čl. 47 bodu 5 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. Predmetný materiál je vypracovaný
zároveň v nadväznosti na dokument Systém riadenia ŠF a KF vydaným v gescii CKO, podľa
ktorého je RO povinný v termíne do 12 mesiacov od schválenia operačného programu EK
vypracovať Plán hodnotení, predloţiť tento plán CKO a následne MV VE na schválenie.
Materiál bol vypracovaný v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5. Materiál bol najprv
predbeţné pripomienkovaný od 03. 10. 2008 do 10. 10. 2008 elektronickou formou, pričom
doručené pripomienky boli vyhodnotené a materiál bol v ich zmysle upravený.
Návrh materiálu na per rollam bol členom MV VE zaslaný v elektronickej podobe dňa 27.
októbra 2008 s moţnosťou vyjadriť sa do 7. novembra 2008 zaslaním stanoviska na SEZ MŠ
SR. V zmysle čl. 7, ods. (3) Rokovacieho poriadku MV VE bolo nepredloţenie stanoviska
člena MV VE povaţované za prejav súhlasu s návrhom. Zo 48 oslovených členov, 11 zaslalo
súhlasné stanovisko, nesúhlasné nezaslal nikto a ostatní sa nevyjadrili.
MV VE schválil Plán hodnotení OP VaV na programové obdobie 2007 – 2013 Uznesením
mimo zasadnutia MV VE zo dňa 11. novembra 2008 – rozhodovanie per rollam. Schválený
materiál prestavuje základný dokument na vykonávanie strategických a operatívnych
priebeţných hodnotení OP VaV v programovom období 2007 – 2013.
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2.7.1.2 ITMS
RO
V oblasti predkladania ŢoNFP bola uţ počas stanoveného prechodného obdobia do 31. 12.
2008 zabezpečená plná funkcionalita verejného portálu. V oblasti povinnosti vypĺňať
a odosielať ţiadosti o platby a monitorovacie správy projektu prostredníctvom verejného
portálu nastal v sledovanom období časový posun zabezpečenia plnej funkcionality, t. j.
prechodné obdobie bolo z 31. 12. 2008 predĺţené do 31. 12. 2009. Z dôvodu zefektívnenia
komunikácie a plynulejšieho riešenia prípadných problémov v rámci prevádzky ITMS bol
určený z RO jeden zamestnanec, ktorý bol zaškolený na činnosti rezortného administrátora
ITMS.

SORO
Do konca vykazovaného obdobia bolo určené prechodné obdobie na predkladanie ŢoNFP,
v rámci ktorého ţiadateľ nemusel podávať svoju ţiadosť cez verejný portál ITMS. V čase
vyhlásenia výziev, aţ do konca vykazovaného obdobia, ţiadatelia mali moţnosť predloţiť
ŢoNFP prostredníctvom verejnej časti ITMS alebo priamo do agentúry. Za celé vykazované
obdobie však nebola predloţená ani jedna ŢoNFP prostredníctvom verejnej časti ITMS. Z
tohto dôvodu agentúra zabezpečila registráciu ţiadostí vlastnými personálnymi kapacitami.
Pri implementácii OP VaV sa v sledovanom období sa vyskytli v systéme ITMS nasledovné
problémy:
a) v procese kontroly formálnej správnosti ŢoNFP:
-

-

-

neponúkal číselný kód pre niektoré odbory vedy a techniky (nedostatok bol odstránený
zadaním chýbajúcich kódov do ITMS administrátorom),
nie vţdy umoţňoval výber adekvátneho kódu ŠKEČ/ NACE (objavovala sa systémová
chyba),
neponúkal všetky podpoloţky a skupiny výdavkov zo základného číselníka výdavkov ŠF
a KF (nedostatok bol odstránený zadaním chýbajúcich podpoloţiek a skupín do ITMS
administrátorom,)
nesúladom ITMS so Systémom riadenia ŠF a KF a s Kontrolným zoznamom v zmysle
povinných príloh k správe z kontroly formálnej správnosti,
moţnosťou exportovania, uloţenia a vytlačenia zoznamu prijatých a neprijatých
povinných príloh ku Kontrolnému zoznamu pre kontrolu formálnej správnosti
evidovaného v ITMS.
pri zadávaní niektorých údajov do subjektu upozorňoval na systémovú chybu.

b) v procese odborného hodnotenia ŢoNFP sa vyskytli najmä nasledovné problémy:
-

systém ITMS automaticky zaevidoval meno osoby zadávajúcej hodnotiaci hárok do ITMS
(v tomto prípade manaţéra administrácie SORO) ako meno hodnotiteľa. Zároveň sa
v zostave vygeneroval dátum zadania hárku do ITMS manaţérom administrácie SORO
a nie dátum vypracovania hodnotiaceho hárku odborným hodnotiteľom. Nedostatok sa
riešil vpisovaním mena odborného hodnotiteľa a dátumu vypracovania odborného
hodnotenia do kolónky „poznámka“ pri zadávaní vstupných parametrov. Výstup z ITMS
túto kolónku následne označil ako „zdôvodnenie“ na konci hodnotiaceho hárku,
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-

-

pri zadávaní hodnotiaceho hárku hodnotiteľom do systému vpisoval hodnotiteľ
zdôvodnenie k jednotlivým skupinám kritérií ako celistvý text do textového poľa
„zdôvodnenie“ za kaţdú skupinu kritérií. V tomto zmysle existuje nesúlad so systémom
vpisovania hodnotiacich hárkov do ITMS, keďţe za jednotlivými skupinami kritérií
neexistovala kolónka na vpisovanie zdôvodnení hodnotiteľov za jednotlivé skupiny
kritérií (preto sa zdôvodnenia prislúchajúce k jednotlivým skupinám kritérií vpisovali do
poznámky k poslednej otázke v rámci danej skupiny kritérií),
v systéme ITMS v rámci jednotlivých skupín hodnotiacich kritérií bolo poprehadzované
poradie otázok, čo zneprehľadňovalo hodnotiace hárky a zvyšovalo pravdepodobnosť
omylu pri vpisovaní bodových hodnotení hodnotiacich hárkov do systému ITMS.

2.7.2 Hodnotenie
RO
V roku 2008 RO nevykonal ţiadne hodnotenie OP VaV, nakoľko prvé zmluvy o poskytnutí
NFP boli podpísané koncom roku 2008 a prvé priebeţné výsledky budú k dispozícii aţ počas
roku 2009.
V máji 2008 RO zriadil Pracovnú skupinu pre hodnotenie OP VaV (ďalej len „Pracovná
skupina“), ktorej členmi sú riaditeľ odboru pre OP VaV, dvaja manaţéri hodnotenia RO
a manaţér monitorovania agentúry ako SORO pre OP VaV. Od svojho vzniku sa Pracovná
skupina zaoberala vypracovaním Plánu hodnotení OP VaV na programové obdobie 2007 –
2013 na základe metodických usmernení pre hodnotenie a monitorovanie vydaných EK:
„Indikatívna smernica o metódach hodnotenia, Hodnotenie počas programového obdobia,
Pracovný dokument č. 5“ z apríla 2007, „Indikátory pre monitorovanie a hodnotenie,
Pracovný dokument č. 2“ z augusta 2006 a v nadväznosti na Systém riadenia ŠF a KF.
18. 09. 2008 CKO z dôvodu zabezpečenia jednotnej formy plánov hodnotení operačných
programov na programové obdobie 2007 – 2013 s dôrazom na priebeţné hodnotenia
a z dôvodu prepojenia systému hodnotení OP na hodnotenia NSRR vydal metodický pokyn
CKO č. 5 „Metodický pokyn k vypracovaniu plánu hodnotení operačných programov na
programové obdobie 2007 – 2013“. Metodický pokyn určuje jednotné zásady vypracovania
plánov hodnotení jednotlivých operačných programov, vecný rámec a formu plánu hodnotení
OP. „Plán hodnotení Operačného programu Výskum a vývoj na programové obdobie 2007 –
2013“, predloţený na CKO, schválený členmi MV VE v schvaľovacom procese per-rollam
uznesením dňa 11. novembra 2008 a následne zaslaný na EK .
V rámci OP VaV sú na programové obdobie 2007 – 2013 plánové tri pravidelné hodnotenia
a to v rokoch 2009, 2011 a 2013, , ktorých základom má byť zhodnotenie všeobecnej
implementácie OP VaV a prípadná revízia problematických oblastí. V rámci pravidelného
hodnotenia bude kladený dôraz najmä na zhodnotenie nastavenia cieľov na úrovni OP VaV
a prioritných osí a na zohľadnenie reálnych potrieb prijímateľov v rámci týchto cieľov,
zhodnotenie efektívnosti a relevantnosti nastavenia systému merateľných ukazovateľov
s ohľadom na sledovanie plnenia cieľov a na ich prípadné modifikovanie a na zhodnotenie
spôsobu realizácie komplementarity a synergie OP VaV vo vzťahu k ďalším operačným
programom. Pravidelné hodnotenia budú vykonávané interne Pracovnou skupinou pre
hodnotenie OP VaV, ktorú tvoria riaditeľ odboru OP VaV, dvaja manaţéri hodnotenia OP
VaV a manaţér monitorovania za SORO.
V roku 2011 bude realizované strategické hodnotenie OP VaV, ktoré bude zamerané na
zhodnotenie relevantnosti cieľov OP VaV z hľadiska ich plnenia. Základom tohto hodnotenia
bude zhodnotenie stanovených cieľov OP VaV s ohľadom na potreby prijímateľov, úrovne
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napĺňania stanovených cieľov na úrovni OP VaV a prioritných osí, relevantnosti jednotlivých
cieľov ako aj zhodnotenie prípadnej potreby aktualizácie cieľov OP VaV a štruktúry
prioritných osí a jednotlivých opatrení. Strategické hodnotenie OP VaV bude vykonávané
externe.
V rámci OP VaV sú na programové obdobie 2007 – 2013 plánované aj tri tematické
hodnotenia, ktoré budú realizované externe v rokoch 2010 a 2011. Tieto hodnotenia budú
zamerané na efektívnosť fungovania administrácie RO a SORO vrátane finančného riadenia,
zhodnotenie správnosti nastavenia systému merateľných ukazovateľov a na sledovanie
plnenia záväzkov zo Záverečného stanoviska MŢP SR k SEA – environmentálny dopad.
Súčasťou Plánu hodnotení je aj ad hoc hodnotenie v zmysle čl. 48. ods. 3 nariadenia Rady
(ES) č. 1083/2006, v zmysle ktorého je členský štát povinný v priebehu programového
obdobia vykonať hodnotenie operačného programu, v prípade ak monitorovanie zistí značný
odklon od stanovených cieľov alebo ak je navrhnuté vykonať revíziu operačného programu
v zmysle čl. 33 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. Výsledky takéhoto hodnotenia sa budú
zasielané MV VE a Európskej komisii. V prípade potreby bude moţné vykonať ad hoc
hodnotenie aj na podnet ministra školstva SR, ako najvyššieho predstaviteľa RO, na základe
rozhodnutia RO, ďalej v nadväznosti na výsledky auditov vykonaných Európskou komisiou,
kontrol vykonaných Najvyšším kontrolných úradom SR, vládnych auditov vykonaných MF
SR a odborom kontroly MŠ SR a správami finančnej kontroly. 11. 11. 2008 MV VE schválil
Plán hodnotení Operačného programu Výskum a vývoj na programové obdobie 2007 – 2013.
SORO
V tomto vykazovanom období monitorovania pre potreby hodnotenia prebiehal zber, analýza
a vyhodnocovanie relevantných údajov o stave prijatých a schválených ŢoNFP v rámci
opatrenia 2.1, 4.1 a 5.1.
Tabuľka 16 Realizované hodnotenia v sledovanom období
Názov hodnotenia
N/A
Stručný popis zistení z hodnotenia:
Závery z hodnotenia:
Navrhnuté odporúčania:
Prijaté opatrenia zo strany SO/RO:
Realizácia záverov z hodnotenia:

Suma (vrátane DPH) v tis. €
N/A

Doba realizácie hodnotenia
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Typ hodnotenia
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

2.8 Administratívne zabezpečenie riadenia a implementácie
OP VaV
RO
Implementáciu OP VaV administratívne na úrovni RO zabezpečuje odbor pre Operačný
program Výskum a vývoj SEZ spolu s O OVŠFEÚ a O MTAŠPaV sekcie ekonomiky pre
štrukturálne fondy EÚ MŠ SR a sekretariátu sekcie európskych záleţitostí MŠ SR, ktorí
zabezpečujú prierezové činnosti, predovšetkým technickú pomoc.
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Tabuľka 17 Administratívne kapacity RO
Pozícia

Stav k 31. 12. 20078

Stav k 31. 12. 20086

Potrebné prijať9

2
3
2
2
2
1
1
8
1
2

2
3
3
2
3
2
1
11
3
2

0
0
0
0
0
0
0
49
0
0

2410

3211

49

generálny riaditeľ
riaditeľ odboru
asistentka odboru/sekcie
manaţér programovania
manaţér monitorovania
manaţér hodnotenia
manaţér informovanosti a publicity
finančný manaţér
projektový manaţér
manaţér pre technickú pomoc
spolu

Na úrovni RO k 31. 12. 2008 pracovalo spolu 32 zamestnancov, čo predstavuje nárast oproti
31. 12. 2007 o 8 zamestnancov. V rámci odboru OP VaV bolo k 31. 12. 2008 z 12
plánovaných miest naplnených 12 miest čo predstavuje naplnenie na 100%. Počas
sledovaného roka pribudli v odbore 4 pracovníci na pozíciách: manaţérka hodnotenia,
manaţérka monitorovania a projektový/á manaţér/ka (2 zamestnanci). Počet zamestnancov
RO je naplnený a v súčasnosti sa neuvaţuje o jeho ďalšom zvýšení. Jeden zamestnanec –
manaţér monitorovania je zároveň zodpovedný za inicializačné nastavenia systému na úrovni
OP VaV, spravuje priradenia uţívateľských rolí uţívateľov v rámci svojho rezortu.
V rámci odboru pre oprávnenosť výdavkov štrukturálnych fondov EÚ a odboru metodiky,
technickej asistencie, štátnej pomoci a vykazovania pracovalo ku koncu vykazovaného
obdobia 15 zamestnancov, čo je o 4 zamestnancov viac oproti stavu k 31. 12. 2007. Na oboch
odboroch spolu je potrebné obsadiť ešte 49 pracovných miest na pozíciu finančného
manaţéra, z dôvodu implementácie dvoch operačných programov – OPV a OP VaV.
Zamestnanci sekretariátu sekcie európskych záleţitostí pracujú pre dva operačné programy –
OPV a OP VaV.
Platobná jednotka
Tabuľka 18 Administratívne kapacity PJ
Pozícia

8

Stav k 31. 12. 2007

Stav k 31. 12. 2008

Potrebné prijať

Uvedení zamestnanci okrem OP VaV participujú aj na projektoch z programového obdobia 2004 – 2006
prípadne aj OPV.
9
Uvedené administratívne kapacity nie je potrebné prijať, uvedený počet pracovníkov je uţ upravený v rámci
systematizovaného stavu pracovníkov stavu sekcie. Uvedení zamestnanci momentálne participujú na ukončovaní
programového období 2004 – 2006 a následne začnú implementovať OPV, alebo OP VaV resp. oba operačné
programy. V súčasnosti nie je moţné stanoviť, ktorí zo zamestnancov budú v rámci nového programového
obdobia 2007 - 2013 robiť len OPV, OP VaV alebo na oboch operačných programoch RO prípadne budú
zabezpečovať činnosti PJ. Uvedené bude závisieť od náročnosti úkonov v rámci implementácie oboch
operačných programov.
10
z toho 8 z Odboru pre OP VaV
11
z toho 12 z Odboru pre OP VaV
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generálny riaditeľ
riaditeľ odboru
vedúci oddelenia
asistentka odboru/sekcie
referent

0
1
0
0
3

0
1
0
0
7

0
0
0
0
17

spolu

4

8

17

Na platobnej jednotke pracovalo k 31. 12. 2008 osem zamestnancov, čo predstavuje 100 %-ný
nárast oproti roku 2007, avšak na PJ je potrebné obsadiť ešte 17 pracovných pozícií referenta.
PJ implementuje dva operačné programy – OPV a OP VaV.
SORO
V rámci
administratívnych
kapacít
zamestnávala
agentúra
ku
konečnému
termínu vykazovaného obdobia monitorovania, t. j. k 31. 12. 2008 celkom 147 zamestnancov
za oba operačné programy (OPV a OP VaV), z toho 64 sa podieľalo na implementácii OP
VaV. Zamestnanci agentúry boli prijímaní kontinuálne v nadväznosti na časový harmonogram
schvaľovania programových dokumentov a s tým súvisiacimi činnosťami a pracovnými
úlohami, pričom je ešte potrebné prijať manaţérov monitorovania, manaţérov riadenia
výdavkov, projektových manaţérov a manaţéra administrácie ŢoP. Na implementácii OP
VaV sa podieľajú aj nasledujúci pomerne oprávnení zamestnanci agentúry: generálna
riaditeľka, riaditeľka kancelárie generálnej riaditeľky, poradca pre európske záleţitosti,
právnik a riaditeľka odboru financovania a správy.
Tabuľka 19 Administratívne kapacity SORO
Pozícia

Stav k 31. 12. 2007

Stav k 31. 12.2008

Potrebné prijať

riaditeľ sekcie
vedúci odboru
manaţér monitorovania
manaţér publicity
manaţér ITMS
manaţér riadenia výdavkov
projektový manaţér
manaţér pre technickú pomoc
manaţér administrácie
manaţér administrácie ŢoP

1
2
0
9
0
1
2
0
2
0

1
4
1
11
1
17
14
1
12
2

0
0
5
0
0
13
16
0
0
1

spolu

17

64
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V súvislosti so zabezpečením administratívnych kapacít bolo v rámci vykazovaného obdobia,
obsadených v 1. polroku 24 pracovných miest, z čoho za 1. štvrťrok - v počte 5 za 2. štvrťrok
– v počte 19 zamestnancov a v 2. polroku 33 pracovných miest, z čoho za 3. štvrťrok –
v počte, 22 za 4. štvrťrok – v počte 11 zamestnancov pre OP VaV. Jednotlivé pracovné
pozície boli obsadzované postupne v nadväznosti na potreby implementácie OP VaV. V rámci
OP VaV rozviazalo pracovný pomer vo vykazovanom období 5 zamestnancov za 1 polrok a 5
zamestnancov za 2. polrok.
Súhrn administratívnych kapacít za sledované obdobie
v predchádzajúcom roku je uvedený v nasledovnej tabuľke.

a porovnanie

so

stavom
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Tabuľka 20 Porovnanie so stavom v roku 2007
Plánovaný stav
k 31.12.2007
RO
SORO
PJ
spolu

Stav k
31.12.2007

% plánovaného
stavu

Plánovaný stav k
31. 12. 2008

24
17
4
45

31,58
80,95
19,04
38,14

81
67
25
254

76
21
21
118

Stav k 31. 12.
2008

% plánovaného
stavu

32
64
8
104

39,05
95,52
32
40,94

Na implementácii OP VaV sa k 31. 12. 2008 podieľalo 104 zamestnancov spolu za RO,
SORO a PJ, čo predstavuje nárast k 31. 12. 2007 voči skutočnému stavu o 59 miest. Napriek
tomu, ku koncu sledovaného obdobia bol plánovaný stav naplnený iba do výšky 40,94%.
Fluktuácia administratívnych kapacít v oblasti štrukturálnych fondov a Kohézneho
fondu
V rámci rezortu MŠ SR došlo v sledovanom období k nárastu počtu zamestnancov
zaoberajúcich sa implementáciou ŠF a KF, pričom za sledované obdobie celkový počet
výstupov dosiahol počet 11 a nástupov 68 zamestnancov. Hlavnými príčinami odchodu
zamestnancov boli: niţšie finančné ohodnotenie v porovnaní s niektorými rezortmi
implementujúcimi ŠF, vysoká náročnosť spracovania agendy po odbornej a časovej stránke
a nenaplnené pracovné očakávania vzhľadom na poţadované pracovné výkony. S cieľom
zamedziť fluktuácii zamestnancov prijalo MŠ SR nasledovné opatrenia: zavedenie moţnosti
pruţnej pracovnej doby, vyuţívanie odmien ako motivačného prvku na zvýšenie výkonnosti
zamestnancov, zlepšenie pracovných podmienok, zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov
prostredníctvom prebiehajúcich školení, personálne posilnenie kapacít.
Tabuľka 21 Fluktuácia administratívnych kapacít

Orgán
riadiaci orgán
sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom
platobná jednotka
Spolu

od 1.1. 2008 do 31. 12. 2008

od 1.1. 2008 do 31. 12. 2008

Počet výstupov
1
10
0

Počet nástupov
8
60
0

11

68

Vzdelávanie zamestnancov
RO
Vzdelávanie zamestnancov sa riadi Koncepciou vzdelávania zamestnancov sluţobného úradu
Ministerstva školstva SR, ktorú vypracúva osobný úrad. Východiskom pre vzdelávanie
zamestnancov RO je Koncepcia vzdelávania štátnych zamestnancov schválená uznesením
vlády SR 79/2004.
Vzdelávanie prebieha v súčinnosti s CKO, ktorý kontinuálne v priebehu celého programového
obdobia zabezpečuje školiace programy pre zamestnancov všetkých rezortov
zainteresovaných v riadení štrukturálnych fondov vrátane zamestnancov RO.
Potreby vzdelávania stanovujú vedúci zamestnanci (predstavení) na základe:
–
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aktuálnych potrieb odboru pre OP VaV, O OVŠFEÚ a O MTAŠPaV;

–

perspektívnych potrieb odboru pre OP VaV, O OVŠFEÚ a O MTAŠPaV.

Podľa zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej sluţbe v znení neskorších predpisov sluţobný úrad
zabezpečuje pravidelné prehlbovanie kvalifikácie štátnych zamestnancov. Na základe článku
74 Organizačného poriadku Ministerstva školstva SR, ods. 1 písm. g) je osobný úrad
zodpovedný za personálny rozvoj a vzdelávanie zamestnancov ministerstva, teda aj
zamestnancov RO.
Údaje o vzdelávaní štátnych zamestnancov eviduje osobný úrad v rámci osobného spisu
štátneho zamestnanca a v kvalifikačnom liste zamestnanca, v ktorom sa evidujú aj náklady
vynaloţené na vzdelávacie aktivity, ktorých sa zamestnanec zúčastnil.
V rámci vykazovaného obdobia boli zaznamenané účasti zamestnancov podieľajúcich sa na
implementácii OP VaV na školeniach/vzdelávaním (okrem zamestnancov z O OVŠFEÚ,
O MTAŠPaV a PJ):
–
–
–
–
–
–
–
–

Národný projekt „Horizontálne vzdelávanie štátnych zamestnancov zamerané na
legislatívne zručnosti a na vypracúvanie strategických, koncepčných a legislatívnych
dokumentov vrátane posudzovania ich vplyvov“ (2 zamestnanci)
Školenie k aplikáciám Editor právnych predpisov a Portál právnych predpisov (2
zamestnanci)
Hodnotenie zamestnancov (1 zamestnanec)
Informačný systém Web Manager (6 zamestnancov)
Školenie k stavebnému zákonu (7 zamestnancov)
EXCEL – pokročilí (9 zamestnancov)
jazykové vzdelávanie (5 zamestnancov)

Oproti roku 2007 vzrástol počet a rôznorodosť školení/vzdelávaní.
SORO
Systém vzdelávania zamestnancov agentúry prebiehal v súlade so Zákonníkom práce a bol
vypracovaný v súlade s plnením uznesenia vlády SR č. 454 z 23. 05. 2007 a Stratégiou
riadenia ľudských zdrojov na MŠ SR na roky 2005 – 2009. Agentúra vypracovala Koncepciu
vzdelávania zamestnancov agentúry, ktorá obsahovala aj Plán vzdelávania zamestnancov
agentúry na rok 2008. Táto koncepcia vychádza z Koncepcie vzdelávania zamestnancov
sluţobného úradu MŠ SR zameranej na skvalitnenie a zefektívnenie vzdelávania štátnych
zamestnancov a zamestnancov verejného sektora a podieľa sa na odbornom raste a rozvoji
profesijnej kariéry zamestnancov. Koncepcia tvorí ţivý systém, ktorý bol upresňovaný
a formovaný v súlade s aktuálnymi vzdelávacími poţiadavkami a potrebami agentúry.
V rámci vykazovaného obdobia sa zúčastnilo školení 69 zamestnancov agentúry
podieľajúcich sa na implementácii OP VaV na školeniach.
Zamestnanci agentúry pre OP VaV sa priebeţne zúčastňovali vzdelávacích programov, a to
hlavne:
projektové riadenie;
finančné riadenie;
ITMS;
počítačové zručnosti;
školenie z oblasti legislatívy SR a EÚ.
Školenia boli zabezpečené v spolupráci s RO, Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja
SR, Ministerstvom financií SR a priamo riadenými organizáciami RO.
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Školenia zamestnancov (interné procedúry agentúry, Zákonník práce, bezpečnosť a ochrana
zdravia pri práci) boli poskytnuté a realizované na základe smerníc a vnútorných predpisov
agentúry. Na podporu registratúrneho poriadku agentúry bol zavedený systém registrácie
písomností GINIS. Bolo uskutočnených niekoľko školení zamestnancov agentúry samotnou
softvérovou firmou vyvíjajúcou tento počítačový program.
Oproti roku 2007 vzrástol počet a rôznorodosť školení/vzdelávaní.
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3 REALIZÁCIA PODĽA PRIORITNÝCH OSÍ
Tabuľka 22 Prehľadná štruktúra OP VaV

Prioritná os 1
Opatrenie 1.1
Prioritná os 2
Opatrenie 2.1
Opatrenie 2.2
Prioritná os 3
Opatrenie 3.1
Prioritná os 4
Opatrenie 4.1
Opatrenie 4.2
Prioritná os 5
Opatrenie 5.1
Prioritná os 6
Prioritná os 7

Infraštruktúra výskumu a vývoja
Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja
Podpora výskumu a vývoja
Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja
regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom
kraji
Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja
regiónu v Bratislavskom kraji
Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
v Bratislavskom kraji
Infraštruktúra vysokých škôl
Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného
vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
Technická pomoc pre cieľ Konvergencia
Technická pomoc pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť
a zamestnanosť

3.1 Prioritná os 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja
3.1.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku
Prioritná os 1 je zameraná na modernizáciu a skvalitňovanie technickej infraštruktúry
výskumu a vývoja v rokoch 2007 – 2013 za účelom zvýšenia schopnosti inštitúcií výskumu a
vývoja efektívne spolupracovať s výskumnými inštitúciami v EÚ a v zahraničí, ako aj so
subjektmi spoločenskej a hospodárskej praxe prostredníctvom transferu poznatkov
a technológií. Cieľ tejto prioritnej osi má byť realizovaný v rámci opatrenia 1.1 Obnova
a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja, ktorý má vytvárať kvalitnú
výskumnú a vývojovú infraštruktúru ako nevyhnutný predpoklad rastu objemu a kvality
výskumných a vývojových aktivít v SR.

3.1.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi
Tabuľka 23 Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi k 31. 12. 2008

Opatrenie

1.1 ( 3.1)

Typ výzvy

Dátum
vyhlásenia
výzvy

čas. ohraničená,
01. 12. 2008
národný projekt
Spolu za prioritu

Dátum uzávierky
prijímania
ţiadostí o NFP
02. 03. 2009

Alokácia FP na výzvu (NFP) v tis. €
Spolu

Z toho
ŠF/KF

ŠR

19 996,03

16 996,63

2 999,40

19 996,03

16 996,63

2 999,40
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V sledovanom období bolo RO vyhlásené jedno priame zadanie – národný projekt (pre 2 ciele
– zrkadlovo pre opatrenie 1.1 a. 3.1) s finančnou alokáciou NFP pre opatrenie 1.1 v sume
19 996,03 tis. €, z toho z ERDF v sume 16 996,63 tis. €. Národný projekt je podrobnejšie
rozpísaný v časti: INFORMÁCIE O PRIEBEHU PRIAMEHO ZADANIA PRE NÁRODNÝ
PROJEKT OPVaV/K/RKZ/NP/2008-2 „Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum
pre výskum a vývoj“ v rámci opatrenia 1.1.
Tabuľka 24 Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi k 31. 12. 2008
Opatreni
e
1.1
Celkom

Prijaté
ŢoNFP
0
0

Výška
ţiadanéh
Opatreni
o
e
príspevku
z ŠF/KF
1.1
0
Celkom
0

Zamietnuté
ŢoNFP
0
0
Výška
neschválenéh
o ţiadaného
príspevku
z ŠF/KF
0
0

Schválené Zazmluvnen
Projekty
ŢoNFP
é projekty
v realizácii
0
0
0
0
0
0
Finančné vyčíslenie ŠF a KF v tis. €

Odstúpené od
zmluvy
0
0

Ukončené
projekty
0
0

Výška
schválenéh
o príspevku
z ŠF/KF

Výška
nakontrahovaných
prostriedkov
zo ŠF/KF

Výška
vymáhaných/vrátenýc
h prostriedkov
zo ŠF/KF

Výška
ukončenýc
h projektov
zo ŠF/KF

0
0

0
0

0
0

0
0

V rámci prioritnej osi 1 nebola RO do konca sledovaného obdobia prijatá ţiadna ŢoNFP a na
SORO nebola vyhlásená ţiadna výzva na predkladanie ŢoNFP, preto nie je moţné sledovať a
analyzovať dosiahnutý pokrok.
Opatrenie 1.1
INFORMÁCIE O PRIEBEHU PRIAMEHO ZADANIA PRE NÁRODNÝ PROJEKT
OPVaV/K/RKZ/NP/2008-2 „Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre
výskum a vývoj“
Tabuľka 25 Stav implementácie národného projektu k 31. 12. 2008
Názov projektu:
Východisko
z národnej/regionálnej
politiky: 12
Cieľ projektu:
Prijímateľ:
Stav implementácie za
sledované obdobie:
Rozpočet:
Finančná realizácia/čerpanie:
Plnenie indikátorov:

Infraštruktúra pre výskum a vývoj - Dátové centrum pre výskum a vývoj
Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktorý bol schválený
uznesením vlády SR č. 766/2007 z 12. septembra 2007
vybudovať/dobudovať „Dátové centrum pre výskum a vývoj“
Centrum vedecko-technických informácií SR
Ku konečnému termínu vykazovaného obdobia monitorovania, t. j. k 31. 12. 2008, zatiaľ
nebolo zaznamenané prijatie ŢoNFP.
1 mld. Sk / 33 193 918,87 € pre opatrenie 1.1. a 3.1 spolu
N/A - Vo vykazovanom období nebolo zaznamenané čerpanie.
N/A

Priame zadanie bolo vyhlásené v rámci opatrení:
1.1 - Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja (Prioritná os 1
Infraštruktúra výskumu a vývoja),
3.1 - Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom
kraji (Prioritná os 3 Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji)
12

Podľa definície národného projektu v systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie
2007 - 2013
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Termín vyhlásenia výzvy – priameho zadania bol 01. 12. 2008 s dátumom uzávierky dňa 02.
03. 2009.
Výška pomoci v rámci priameho zadania je 1 mld. Sk / 33 193 918,87 € - v tom oba ciele –
Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť spolu. Z toho pre cieľ
Konvergencia je výška pomoci 602 400 410 Sk/ 19 996 030,34 €.
Hlavným cieľom národného projektu je vybudovať/dobudovať „Dátové centrum pre výskum
a vývoj“ tak, aby mohlo uchovávať a spracovávať informácie potrebné pre organizácie
výskumu a vývoja v Slovenskej republike, čo prispeje k zvýšeniu schopnosti inštitúcií
výskumu a vývoja efektívne spolupracovať s inštitúciami výskumu a vývoja v EÚ
a v zahraničí, ako aj so subjektmi spoločenskej a hospodárskej praxe prostredníctvom
transferu poznatkov a technológií. V rámci národného projektu bude potrebné zabezpečiť
súlad a kompatibilitu projektu dátového centra pre výskum a vývoj s projektom „Dátového
centra rezortu školstva“.
Miestom realizácie projektu je celé Slovensko – 8 krajov: Bratislavský kraj, Nitriansky kraj,
Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Ţilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický
kraj.
Vzhľadom na skutočnosť, ţe národný projekt pokrýva celé územie Slovenskej republiky,
bude potrebné vypracovať 2 samostatné zrkadlové projekty – 1 projekt pre cieľ
Konvergencia (územie celej SR okrem Bratislavského kraja – t. j. miestom realizácie budú
všetky kraje SR okrem Bratislavského kraja) a 1 projekt pre cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť (územie Bratislavského kraja – t. j. miestom realizácie
bude Bratislavský kraj). Pri rozdelení finančnej alokácie v rámci národného projektu
financovaného ako zrkadlového – z oboch cieľov – bude ako kľúč pouţité miesto realizácie
projektu, na ktorom sa národný projekt bude implementovať (t. j. podľa miesta realizácie
v regiónoch cieľa Konvergencia a podľa miesta realizácie v regióne cieľa Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť).
Oprávneným ţiadateľom priameho zadania je Centrum vedecko-technických informácií SR.
Ako štátna príspevková organizácia sa na oprávnených výdavkoch projektu nemusí podieľať
vlastnými zdrojmi, t. j. dostane nenávratný finančný príspevok vo výške 100%.
Dĺţka realizácie projektu je 60 mesiacov.
Ku konečnému termínu vykazovaného obdobia monitorovania, t. j. k 31. 12. 2008, zatiaľ
nebolo zaznamenané prijatie ŢoNFP v rámci tohto priameho zadania.
Plnenie fyzických ukazovateľov
Informácie o fyzickom pokroku prioritnej osi za jednotlivé ukazovatele za rok 2008 ani za
predchádzajúci rok sa nedajú interpretovať, pretoţe ku koncu vykazovaného obdobia neboli
zaregistrované ţiadne ŢoNFP. Údaje o plnení fyzických ukazovateľov za prioritnú os budú
dostupné v priebehu roku 2009. Z tohto dôvodu nie je moţné analyzovať dosiahnuté výsledky
ani kvalifikovať pokrok v súvislosti s cieľmi vytýčenými na začiatku realizácie OP.
Plnenie fyzických ukazovateľov k 31. 12. 2008 za prioritnú os 1 rozpisuje tabuľka P01
„Plnenie fyzických ukazovateľov“ v Prílohe č. 1a)
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3.1.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi
Tabuľka 26 Čerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2008
Záväzok
2007-2013
za EÚ zdroje v €
Prioritná os 1
Opatrenie 1.1

264 318 054
264 318 054

Čerpanie prostriedkov v roku 2008
(EU zdroje) v tis. €
Celkom
0
0

% zo záväzku
2007 - 2013
0
0

Čerpanie prostriedkov kumulatívne
(EU zdroje) v tis. €
Celkom
0
0

% zo záväzku
2007 - 2013
0
0

Ku koncu vykazovaného obdobia nebolo zaznamenané čerpanie finančných prostriedkov
prioritnej osi, preto nie je moţné analyzovať dosiahnuté výsledky na základe finančných
ukazovateľov.

3.1.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich
prekonanie
Pri implementácii prioritnej osi 1 sa v procese kontroly formálnej správnosti, v procese
odborného hodnotenia, výberu a schvaľovania ţiadostí nevyskytli ţiadne závaţné problémy
a nebolo potrebné prijímať opatrenia na ich prekonanie.
Tabuľka 27 Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy
Identifikované problémy
0

Prijaté opatrenia
0

Odpočet prijatých opatrení
0

3.2 Prioritná os 2 - Podpora výskumu a vývoja
3.2.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku
Prioritná os 2 je zameraná na zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja tak, aby
prispieval k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, zniţovaniu regionálnych disparít,
vzniku nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov a tvorbe nových
pracovných miest. Cieľ tejto prioritnej osi je realizovaný v rámci opatrení:
- 2.1 „Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja
regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce“, ktorého cieľom je vytváranie a podpora
excelentných pracovísk výskumu priamo zapojených do vzdelávacieho procesu alebo sú
zamerané na oblasti so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva
a spoločnosti.
- 2.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe“, ktorého
cieľom je podpora inovatívnej kultúry vo výskumných organizáciách, podpora výskumu
orientovaného na reálne vyuţitie jeho výsledkov v národnom hospodárstve a zároveň
vytváranie a podpora prenosu novozískaných poznatkov a technológií do praxe.
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3.2.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi
Tabuľka 28 Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi k 31. 12. 2008

Opatrenie

2.1
2.2
2.2 (4.2)

*

Typ výzvy

Dátum
vyhlásenia
výzvy

č. ohraničená
20. 05. 2008
č. ohraničená
28. 11. 2008
č. ohraničená
30. 06. 2008
národný projekt
Spolu za prioritu

Dátum uzávierky
prijímania
ţiadostí o NFP

Alokácia FP na výzvu (NFP) v tis. €
Z toho

Spolu

25. 08. 2008
02. 03. 2009

34 056,96
9 958,18

ŠF/KF
N/A *
N/A *

ŠR
N/A *
N/A *

29. 09. 2008

10 026,88

8 522,85

1 504,03

54 042,02

8 522,85

1 504,03

Poţadované údaje nie je moţné uviesť, keďţe výzvy boli určené pre ţiadateľov s rôznymi intenzitami pomoci, t. j. štátne
rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie 100%, verejný sektor 95% rozpočtu projektu.

V sledovanom období RO vyhlásil jedno priame zadanie – národný projekt (pre 2 ciele –
zrkadlovo pre opatrenie 2.2 a 4.2) s finančnou alokáciou NFP pre opatrenie 2.2 v sume
10 026,88 tis. €, z toho z ERDF v sume 8 522,85 tis. €. Národný projekt je podrobnejšie
rozpísaný v časti: INFORMÁCIE O PRIEBEHU PRIAMEHO ZADANIA PRE NÁRODNÝ
PROJEKT OPVaV/K/RKZ/NP/2008-1 „Národný informačný systém podpory výskumu a
vývoja na Slovensku“ v rámci opatrenia 2.2.
V sledovanom období SORO vyhlásil 2 časovo ohraničené výzvy s celkovou finančnou
alokáciou NFP v sume 44 015,14 tis. €, z toho
-

-

pre opatrenie 2.1 jednu výzvu s finančnou alokáciou NFP v sume 34 056,96 tis. € –
podrobnejšie rozpísaná v časti: INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY – OPVaV2008/2.1/01-SORO „Podpora centier excelentnosti“ v rámci opatrenia 2.1.
pre opatrenie 2.2 jednu výzvu s finančnou alokáciou NFP v sume 9 958,18 tis. € –
podrobnejšie rozpísaná v časti: INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY – OPVaV2008/2.2/01-SORO „Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológii“
v rámci opatrenia 2.2.

Tabuľka 29 Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi k 31. 12. 2008
Opatrenie
2.1
2.2
Celkom

Prijaté
ŢoNFP
55
1
56

Zamietnuté
ŢoNFP
27
0
27

Výška
Výška
neschváleného
ţiadaného
Opatrenie
ţiadaného
príspevku
príspevku
z ŠF/KF
z ŠF/KF
2.1
57 560,69
27 736,56
2.2
8 522,85
0
Celkom
66 083,54
27 736,56

Schválené Zazmluvnené Projekty
ŢoNFP
projekty
v realizácii
28
0
0
1
1
1
29
1
1
Finančné vyčíslenie ŠF a KF v tis. €
Výška
schváleného
príspevku
z ŠF/KF
29 824,13
8 522,85
38 346,98

Výška
nakontrahovaných
prostriedkov
zo ŠF/KF
0
8 522,73
8 522,73

Odstúpené od
zmluvy
0
0
0

Ukončené
projekty
0
0
0

Výška
Výška
ukončených
vymáhaných/vrátených
projektov
prostriedkov zo ŠF/KF
zo ŠF/KF
0
0
0

0
0
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V rámci prioritnej osi 2 bola RO do konca sledovaného obdobia prijatá, schválená
a zazmluvnená jedna ŢoNFP – národný projekt pre opatrenie 2.2 v celkovej poţadovanej
sume 8 522,73 tis. € z ERDF.
Na SORO bolo prijatých 55 ŢoNFP v rámci opatrenia 2.1 s výškou ţiadaného príspevku
z ERDF v sume 57 560,69 tis. €, z ktorých výberová komisia dňa 15. 12. 2008 schválila 28
ţiadostí v sume 29 824,13 tis. € z ERDF, čo predstavuje 51,81 % poţadovanej výšky
finančných prostriedkov z ERDF. Z dôvodu dátumu schválenia ţiadostí neboli do 31. 12.
2008 uzatvorené zmluvy o poskytnutie NFP.
Vzhľadom na termín vyhlásenia výzvy pre opatrenie 2.2 nebolo zaznamenané prijatie ŢoNFP.
Opatrenie 2.1
INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY OPVaV-2008/2.1/01-SORO
„Podpora centier excelentnosti“
Termín vyhlásenia výzvy na predkladanie ŢoNFP bol 20. 05. 2008 a dátum uzávierky 25. 08.
2008.
Celková finančná alokácia vyčlenená pre výzvu bola 1 000 mil. Sk / 33 193 918,87 € .
K termínu predloţenia ŢoNFP bol zaznamenaný celkový počet prijatých ţiadostí v počte 55
v celkovej výške oprávnených výdavkov 2 038 188 467,07 Sk / 67 655 462,63 € a v celkovej
poţadovanej výške NFP 1 971 725 417,33 Sk / 65 449 293,54 €. Schválená alokácia na výzvu
by pokryla financovanie 27 projektov s najvyšším bodovým hodnotením v celkovej výške
NFP cca 984 mil. Sk / 32 662 816,17, čím by sa alokácia nedočerpala. Listom zo dňa 12. 12.
2008 schválil RO zvýšenie alokácie na predmetnú výzvu o 26. mil. Sk, aby mohol byť
podporený aj ďalší projekt v poradí, ktorý splnil všetky výberové kritériá. Konečná celková
finančná alokácia na výzvu bola zvýšená na sumu 1,026 mld. Sk / 34 056 960,76 €.
Hlavným cieľom predmetnej výzvy je zvyšovať kvalitu výskumných pracovísk a podporiť
excelentný výskum s dôrazom na oblasti so strategickým významom pre ďalší rozvoj
hospodárstva a spoločnosti.
Miestom realizácie projektu je Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Ţilinský kraj,
Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj.
Oprávnení ţiadatelia pre túto výzvu boli definovaní nasledovne:
štátne vysoké školy,
verejné vysoké školy,
SAV a jej ústavy,
organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi
štátnej správy, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá štátnej pomoci,
mimovládne organizácie výskumu a vývoja, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá štátnej
pomoci.
Limity pomoci, t. j. minimálna výška NFP na jeden projekt, predstavuje sumu 10 000 000 Sk /
331 939,19 € a maximálna výška sumu 40 000 000 Sk / 1 327 756,75 €.
Pre jednotlivé typy oprávnených ţiadateľov je stanovená percentuálna intenzita pomoci
(miera spolufinancovania ţiadateľa) definovaná priamo vo výzve. Špecifikum výzvy je
moţnosť vytvorenia partnerstva ţiadateľa s organizáciami, ktoré sú oprávnené sa podieľať na
navrhovaní projektu, ako aj na jeho realizácii v priebehu doby trvania projektu.
Kontrola formálnej správnosti ŢoNFP bola vykonaná v dňoch 26. 08. 2008 aţ 31. 10.
2008. V rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií
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úplnosti a vykonala sa predbeţná finančná kontrola. Z celkového počtu 55 prijatých ŢoNFP
splnilo kritériá formálnej správnosti 41 ŢoNFP, pričom pri 39 agentúra pristúpila k doplneniu
chýbajúcich náleţitostí v súlade s príručkou pre ţiadateľa. Kontrolou formálnej správnosti
neprešlo 14 ŢoNFP, z toho 4 nesplnili kritériá oprávnenosti (2 nesplnili kritérium
excelentnosti a 2 mali miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia) a 10 nesplnilo
kritériá úplnosti (7 ţiadateľov predloţilo nekompletne vyplnený formulár ŢoNFP, 1 ţiadosť
nebola zviazaná, 1 mala nekompletný rozpočet projektu a v jednej neboli aj po doplnení
chýbajúcich náleţitostí odstránené všetky zistené nedostatky).
Odborné hodnotenie ŢoNFP začalo dňa 03. 11. 2008 s pôvodným termínom ukončenia dňa
12. 12. 2008. V schvaľovacom procese sa uplatňovalo 3. výberové kritérium „Tematická
oblasť výskumu a vývoja“, čo spôsobilo zvýšenú náročnosť na výber špecificky odborne
zameraných hodnotiteľov a potrebu zvýšenia ich počtu do výberu. Bolo potrebné vybrať
opakovane iných hodnotiteľov z dôvodu vzdania sa účasti na odbornom hodnotení niektorých
pracovne vyťaţených vybraných hodnotiteľov. Ţrebovanie prebehlo aj termínoch 10. a 24. 11.
2008. Na základe týchto skutočností a vzhľadom na náročnosť procesu odborného hodnotenia
a rozsahu a charakteru projektov, SORO poţiadalo listom zo dňa 11. 11. 2008 RO
o predĺţenie procesu odborného hodnotenia. RO po získaní stanoviska z CKO predĺţil
schvaľovací proces listom zo dňa 24. 11. 2008 najneskôr do 31. 12. 2008.
Z celkového počtu 41 posudzovaných ŢoNFP dosiahlo 39 ţiadostí u obidvoch hodnotiteľov
potrebný minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií a 2 ŢoNFP nedosiahli
prahovú hodnotu minimálneho počtu bodov v rámci skupiny u jedného hodnotiteľa, preto
bolo potrebné vypracovať pri týchto dvoch ŢoNFP tretí posudok.
Finančná alokácia navrhovanej výšky nenávratného finančného príspevku na 41 ŢoNFP, ktoré
dosiahli aspoň minimálny stanovený počet bodov, bola 1 490 678 152,40 Sk / 49 481 449,66 €.
Odborné hodnotenie ŢoNFP bolo ukončené podpísaním Súhrnnej správy z odborného
hodnotenia generálnou riaditeľkou agentúry dňa 12. 12. 2008.
Výber a schvaľovanie ŢoNFP sa uskutočnilo na zasadnutí Výberovej komisie na výber
a schvaľovanie ŢoNFP dňa 15. 12. 2008. (Ţrebovanie jej členov z odborníkov pre vecne
príslušnú oblasť menovaných príslušným odborným útvarom MŠ SR alebo príslušnou
partnerskou organizáciou v súlade so schváleným Inštitucionálnym zloţením Výberovej
komisie Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ na výber
a schvaľovanie ŢoNFP pre operačný program Výskum a vývoj sa uskutočnilo dňa 03. 12.
2008.)
Výberová komisia pri schvaľovaní ŢoNFP vychádzala predovšetkým zo súhrnnej správy
z odborného hodnotenia a posudzovala ich na základe výberových kritérií schválených
Monitorovacím výborom pre vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008.
Výberová komisia sa zaoberala 41 ŢoNFP, z ktorých 28 splnilo výberové kritériá a 13
nesplnilo výberové kritériá (1 ŢoNFP nesplnila výberové kritérium č. 3, 11 nesplnilo
výberové kritérium č. 4, 1 nesplnila výberové kritéria č. 3 a č. 4). Podľa miesta realizácie
projektu bolo najviac schválených projektov v počte 12 v Košickom kraji.
Celková výška finančných prostriedkov schválených ţiadateľom o NFP je 1 019 723 249,22 Sk
/ 33 848 610,81 €, s celkovými oprávnenými výdavkami na projekty vo výške
1 057 037 301,85 Sk / 35 087 210,44 €, pri zabezpečení spolufinancovania 0 aţ 5 % vo výške
37 314 052,63 Sk / 1 238 599,64 € zo strany ţiadateľov.
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Tabuľka 30 Podiel identifikovaných dôvodov neschválenia podľa jednotlivých fáz
schvaľovacieho procesu z 55 prijatých žiadostí o NFP
Fáza schvaľovacieho procesu
Kontrola formálnej správnosti (kritériá oprávnenosti)
Kontrola formálnej správnosti (kritériá úplnosti)
Odborné hodnotenie
Výber ţiadostí o NFP

Schválené ţiadosti o NFP

Neschválené ţiadosti o NFP

Počet

%

Počet

%

41
41
41
28

74,5
74,5
74,5
50,9

4
10
0
13

7,3
18,2
0
23,6

Proces zazmluvnenia sa v sledovanom období vzhľadom na dátum schvaľovania ŢoNFP
výberovou komisiou zatiaľ neuskutočnil.
Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov
V rámci kontroly formálnej správnosti ŢoNFP sa vyskytli problémy v systéme ITMS:
-

-

neponúkal číselný kód pre niektoré odbory vedy a techniky (nedostatok bol odstránený
zadaním chýbajúcich kódov do ITMS administrátorom),
nie vţdy umoţňoval výber adekvátneho kódu ŠKEČ/ NACE (objavovala sa systémová
chyba),
neponúkal všetky podpoloţky a skupiny výdavkov zo základného číselníka výdavkov ŠF
a KF (nedostatok bol odstránený zadaním chýbajúcich podpoloţiek a skupín do ITMS
administrátorom),
pri zadávaní niektorých údajov do subjektu upozorňoval na systémovú chybu.

V procese odborného hodnotenia ŢoNFP sa vyskytli najmä nasledovné problémy:
-

-

-

systém ITMS automaticky zaevidoval meno osoby zadávajúcej hodnotiaci hárok do ITMS
(v tomto prípade MA) ako meno hodnotiteľa. Zároveň sa v zostave vygeneroval dátum
zadania hárku do ITMS manaţérom administrácie a nie dátum vypracovania hodnotiaceho
hárku odborným hodnotiteľom. Nedostatok sa riešil vpisovaním mena odborného
hodnotiteľa a dátumu vypracovania odborného hodnotenia do kolónky „poznámka“ pri
zadávaní vstupných parametrov. Výstup z ITMS túto kolónku následne označil ako
„zdôvodnenie“ na konci hodnotiaceho hárku,
pri zadávaní hodnotiaceho hárku hodnotiteľom do systému ISFEU vpisoval hodnotiteľ
zdôvodnenie k jednotlivým skupinám kritérií ako celistvý text do textového poľa
„zdôvodnenie“ za kaţdú skupinu kritérií. V tomto zmysle existoval nesúlad so systémom
vpisovania hodnotiacich hárkov do ITMS, keďţe za jednotlivými skupinami kritérií
neexistovala kolónka na vpisovanie zdôvodnení hodnotiteľov za jednotlivé skupiny
kritérií (preto sa zdôvodnenia prislúchajúce k jednotlivým skupinám kritérií vpisovali do
poznámky k poslednej otázke v rámci danej skupiny kritérií),
v systéme ITMS otázky v rámci jednotlivých skupín hodnotiacich kritérií mali
poprehadzované poradie, čo zneprehľadnilo hodnotiace hárky a zvýšilo pravdepodobnosť
omylu pri vpisovaní bodových hodnotení hodnotiacich hárkov do systému ITMS.

V rámci výberu ŢoNFP neboli identifikované ţiadne problémy a nedostatky.
V rámci ukončenej výzvy boli zaznamenané 2 sťaţnosti od ţiadateľov o NFP a vybavené
v súlade s ustanovením § 3 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťaţnostiach v platnom znení
a vyhodnotením ako neopodstatnené.
Odbor informovania a publicity poskytoval ţiadateľom informácie v zmysle zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, najčastejšie otázky súviseli s vypĺňaním ŢoNFP a povinných príloh.
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Na základe získaných skúseností je potrebné:
-

naďalej umoţňovať ţiadateľom o NFP konzultácie pred uzávierkou prijímania ŢoNFP
spojené s predbeţnou kontrolou formálnej správnosti,
pokračovať v organizovaní informačných seminárov pre ţiadateľov o NFP s analýzou
najčastejších chýb v ţiadostiach predloţených v rámci predchádzajúcich výziev,
spresňovať pokyny v ŢoNFP,
odstraňovať nedostatky systému ITMS.

Opatrenie 2.2
INFORMÁCIE O PRIEBEHU PRIAMEHO ZADANIA PRE NÁRODNÝ PROJEKT
OPVaV/K/RKZ/NP/2008-1 „Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na
Slovensku“
Tabuľka 31 Stav implementácie národného projektu k 31. 12. 2008
Názov projektu:

Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k
elektronickým informačným zdrojom

Východisko
z národnej/regionálnej
politiky: 13

Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktorý bol schválený
uznesením vlády SR č. 766/2007 z 12. septembra 2007

Cieľ projektu:
Prijímateľ:
Stav implementácie za
sledované obdobie:
Rozpočet:
Finančná realizácia/čerpanie:
Plnenie indikátorov:

Vybudovať efektívny systém informačnej podpory výskumu a vývoja na Slovensku na báze
elektronických informačných zdrojov.
Centrum vedecko-technických informácií SR
Ku dňu 15. decembra 2008 bola podpísaná zmluva o poskytnutí NFP
600 mil. Sk / 19 916 351 € pre opatrenie 2.2 a 4.2 spolu
N/A - Vo vykazovanom období nebolo zaznamenané čerpanie.
N/A -

Priame zadanie bolo vyhlásené zrkadlovo v rámci opatrení:
2.2 – Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe (Prioritná
os 2 Podpora výskumu a vývoja),
4.2 – Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
v Bratislavskom kraji (Prioritná os 4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji)
Termín vyhlásenia výzvy – priameho zadania bol 30. 06. 2008 s dátumom uzávierky dňa 29.
09. 2008.
Výška pomoci v rámci priameho zadania je 600 mil. Sk / 19 916 351,32 € v tom oba ciele –
Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Z toho pre cieľ
Konvergencia je výška pomoci 302 069 900,00 Sk / 10 026 883,75 €.
Hlavným cieľom národného projektu je vybudovať efektívny systém informačnej podpory
výskumu a vývoja na Slovensku na báze elektronických informačných zdrojov.
Miestom realizácie projektu je celé Slovensko – 8 krajov: Bratislavský kraj, Nitriansky kraj,
Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Ţilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický
kraj.
Vzhľadom na skutočnosť, ţe národný projekt pokrýva celé územie Slovenskej republiky, bolo
potrebné vypracovať 2 samostatné zrkadlové projekty – 1 projekt pre cieľ Konvergencia
(územie celej SR okrem Bratislavského kraja – t. j. miestom realizácie sú všetky kraje SR
13

Podľa definície národného projektu v systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie
2007 - 2013
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okrem Bratislavského kraja) a 1 projekt pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť
a zamestnanosť (územie Bratislavského kraja – t. j. miestom realizácie je Bratislavský kraj).
Pri rozdelení finančnej alokácie v rámci národného projektu financovaného ako zrkadlového –
z oboch cieľov – sa ako kľúč pouţije miesto realizácie projektu, na ktorom sa národný projekt
implementuje (t. j. podľa miesta realizácie v regiónoch cieľa Konvergencia a podľa miesta
realizácie v regióne cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť).
Oprávneným ţiadateľom priameho zadania je Centrum vedecko-technických informácií SR,
ktoré je štátnou príspevkovou organizáciou.
Dĺţka realizácie projektu je 66 mesiacov.
K dátumu uzávierky priameho zadania boli prijaté 2 ŢoNFP v celkovej výške oprávnených
výdavkov sume 599 963 850,00 Sk / 19 915 151, 36 € a v celkovej poţadovanej výške NFP
v sume 599 963 850,00 Sk / 19 915 151, 36 €. Z toho pre cieľ Konvergencia v rámci
opatrenia 2.2 bola prijatá 1 ŢoNFP v celkovej výške oprávnených výdavkov v sume
302 069 885,10 Sk / 10 026 883,26 € a v celkovej poţadovanej výške NFP v sume
302 069 885,10 Sk / 10 026 883, 26 €.
Kontrola formálnej správnosti ŢoNFP bola vykonaná v dňoch 09. 10. 2008 aţ 13. 10. 2008
V rámci kontroly formálnej správnosti sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie
kritérií úplnosti a predbeţná finančná kontrola. Z celkového počtu 2 prijatých ŢoNFP splnili
kritériá kontroly formálnej správnosti obe ŢoNFP. Obidve ţiadosti splnili kritériá úplnosti,
preto RO nevyzval ţiadateľa na doplnenie chýbajúcich náleţitostí.
Odborné hodnotenie ŢoNFP sa konalo v dňoch 15. 10. 2008 aţ 17. 10. 2008. Kaţdá ŢoNFP
bola ohodnotená 2 odbornými hodnotiteľmi. Hodnotitelia vykonali odborné hodnotenie podľa
hodnotiacich kritérií schválených Monitorovacím výborom pre vedomostnú ekonomiku dňa
21. 01. 2008 rozdelených do nasledovných skupín hodnotiacich kritérií:
1.
2.
3.
4.
5.

vhodnosť a účelnosť projektu
spôsob realizácie projektu
rozpočet a nákladová efektívnosť
administratívna, odborná a technická kapacita ţiadateľa
udrţateľnosť projektu

Informácie o procese odborného hodnotenia, ako aj Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia
ŢoNFP s uvedením bodového hodnotenia pre jednotlivé hodnotiace kritériá boli zverejnené
v rámci výzvy. Obidve ŢoNFP dosiahli u obidvoch hodnotiteľov potrebný minimálny počet
bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií (50 % počtu bodov v rámci skupiny) a Inštitút
tretieho posudku nebolo potrebné vyuţiť. Obidve ţiadosti dosiahli viac bodov ako stanovený
minimálny počet (60% celkového počtu bodov) a ţiadna ŢoNFP nedosiahla prahovú hodnotu
minimálneho celkového počtu bodov. Po ukončení procesu hodnotenia bola vypracovaná
Súhrnná správa z odborného hodnotenia, ktorá tvorila podklad pre zasadnutie výberovej
komisie. V procese odborného hodnotenia neboli odbornými hodnotiteľmi identifikované
ţiadne problematické okruhy.
Výber a schvaľovanie ŢoNFP sa uskutočnilo na zasadnutí výberovej komisie dňa 5. 11.
2008. Výberová komisia pri schvaľovaní ţiadostí vychádzala predovšetkým zo Súhrnnej
správy z odborného hodnotenia a schvaľovala ţiadosti na základe výberových kritérií, ktoré
boli schválené Monitorovacím výborom pre vedomostnú ekonomiku dňa 21. 01. 2008 a ktoré
boli zverejnené ako príloha výzvy. Ide o nasledovné výberové kritériá:
1. Minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií
2. Celkový počet bodov
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3. Celková finančná suma alokovaná pre danú výzvu
Obidve ţiadosti splnili výberové kritériá. Rozhodnutie o schválení predloţených ŢoNFP bolo
prijaté jednohlasne – všetci členovia s hlasovacím právom hlasovali za schválenie.
Podmienkou schválenia predloţených ŢoNFP bolo, ţe rozpočty a opisy projektov budú
upravené v zmysle vykonanej predbeţnej finančnej kontroly a odporúčaní hodnotiteľov.
Záverečná správa zo zasadnutia Výberovej komisie bola podpísaná dňa 10. 11. 2008.
Celková výška finančných prostriedkov pridelených ţiadateľom o NFP na 2 národné
projekty dosiahla sumu 598 955 378 Sk / 19 881 676,23 €, s celkovými oprávnenými
nákladmi na projekty vo výške 598 955 378 Sk / 19 881 676,23 €. Z toho pre cieľ
Konvergencia v rámci opatrenia 2.2 celková kontrahovaná výška na 1 projekt dosiahla sumu
302 065 674,00 Sk / 10 026 743, 48 €. Dňa 15. decembra 2008 bola zmluva podpísaná
a vytvorený projekt v ITMS s kódom 26220220001 pre cieľ Konvergencia.
Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov
V rámci kontroly formálnej správnosti ŢoNFP sa vyskytli nasledovné problémy pri
predbeţnej finančnej kontrole:
-

formálne chyby v rozpočte,
nedostatočný komentár k rozpočtu,
nesúlad poloţiek rozpočtu s komentárom k rozpočtu,
nesúlad poloţiek rozpočtu s podrobným popisom projektu,
nesprávne uvedené ekonomické klasifikácie k poloţkám rozpočtu,
nedodrţanie pravidiel tvorby rozpočtu podľa príručky pre ţiadateľa o NFP.

Pri odbornom hodnotení boli nedostatky identifikované nasledovne:
-

pri špecifických cieľoch v Opisoch projektov neboli uvedené formulácie väzieb na
príslušné aktivity opatrenia v zmysle znenia priameho zadania,
neboli dostatočne rozpracované pracovné aktivity vzhľadom na harmonogram – bolo
odporučené podrobnejšie opísať etapy aktivít, priblíţiť ich časový harmonogram,
analýzy projektov neboli dostatočne rozpracované – bolo odporučené zamerať sa slabé
stránky súčasného stavu.

V rámci procesu výberu a schvaľovania ŢoNFP neboli identifikované ţiadne problémy.
Počas zverejnenia priameho zadania a schvaľovacieho procesu neboli prijaté sťaţnosti
ohľadom poskytovania informácií, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu
s priamym zadaním a takisto sťaţnosti v rámci fáz schvaľovania ŢoNFP.
Na základe skúseností získaných počas kontroly formálnej správnosti a identifikovaných
najčastejších nedostatkov, resp. problematických oblastí bude potrebné zintenzívniť
komunikáciu medzi ţiadateľmi a poskytovateľom. Ide hlavne o včasné informovanie
ţiadateľov o formálnych poţiadavkách zo strany poskytovateľa telefonickými konzultáciami
a v prípade potreby aj ad hoc osobných stretnutí s projektovými pracovníkmi.
INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY – OPVaV-2008/2.2/01-SORO
„Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológii“
Termín vyhlásenia výzvy na predkladanie ŢoNFP bol 28. 11. 2008 a dátum uzávierky je
stanovený na 02. 03. 2009.
Celková finančná alokácia vyčlenená pre výzvu predstavuje 300 mil. Sk / 9 958 175,66 € .
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Hlavným cieľom predmetnej výzvy je zvyšovanie miery spolupráce výskumno-vývojových
inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou prostredníctvom prenosu poznatkov
a technológií a tým prispievanie k zvyšovaniu hospodárskeho rastu regiónov a celého
Slovenska.
Miestom realizácie projektu je Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj,
Trnavský samosprávny kraj, Ţilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj,
Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj.
Oprávnení ţiadatelia pre túto výzvu sú definovaní nasledovne:
verejnoprávne ustanovizne a inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj mimo schém štátnej
pomoci
verejné a štátne vysoké školy mimo schém štátnej pomoci
SAV a jej ústavy mimo schém štátnej pomoci
organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi
štátnej správy mimo schém štátnej pomoci
mimovládne organizácie výskumu a vývoja mimo schém štátnej pomoci zriadené
najneskôr k 01. 01. 2007, ktoré majú najneskôr k 01. 01. 2007 uvedený v predmete
činnosti predmet: výskum a vývoj
.
Limity pomoci, t. j. minimálna výška NFP na jeden projekt, predstavuje sumu 4 mil. Sk /
132 775,68 € a maximálna výška sumu 15 mil. Sk / 497 908,78 €.
Pre jednotlivé typy oprávnených ţiadateľov je stanovená percentuálna intenzita pomoci
(miera spolufinancovania ţiadateľa) definovaná priamo vo výzve. Špecifikum výzvy je
moţnosť vytvorenia partnerstva ţiadateľa s organizáciami, ktoré sú oprávnené sa podieľať na
navrhovaní projektu, ako aj na jeho realizácii v priebehu doby trvania projektu.
Ku konečnému termínu vykazovaného obdobia monitorovania, t. j. k 31. 12. 2008, zatiaľ
nebolo zaznamenané prijatie ŢoNFP v rámci vyhlásenej výzvy.
Plnenie fyzických ukazovateľov
Informácie o fyzickom pokroku prioritnej osi za jednotlivé ukazovatele za rok 2008 ani za
predchádzajúci rok sa nedajú interpretovať, pretoţe ku koncu vykazovaného obdobia neboli
na SORO zazmluvnené ţiadne ŢoNFP a na RO bola podpísaná zmluva na národný projekt aţ
15. 12. 2008. Údaje o plnení fyzických ukazovateľov za prioritnú os budú dostupné
v priebehu roku 2009. Z tohto dôvodu nie je moţné analyzovať dosiahnuté výsledky ani
kvalifikovať pokrok v súvislosti s cieľmi vytýčenými na začiatku realizácie OP.
Plnenie fyzických ukazovateľov k 31. 12. 2008 za prioritnú os 2 rozpisuje tabuľka P02
„Plnenie fyzických ukazovateľov“ v Prílohe č. 1b).

3.2.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi
Tabuľka 32 Čerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2008
Záväzok
2007-2013
za EÚ zdroje v €
Prioritná os 2
Opatrenie 2.1
Opatrenie 2.2
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396 477 080
132 159 026
264 318 054

Čerpanie prostriedkov v roku 2008
(EU zdroje) v tis. €
Celkom
0
0
0

% zo záväzku
2007 - 2013
0
0
0

Čerpanie prostriedkov kumulatívne
(EU zdroje) v tis. €
Celkom
0
0
0

% zo záväzku 2007
- 2013
0
0
0

Ku koncu vykazovaného obdobia nebolo zaznamenané čerpanie finančných prostriedkov
prioritnej osi, preto nie je moţné analyzovať dosiahnuté výsledky na základe finančných
ukazovateľov.

3.2.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich
prekonanie
Pri implementácii prioritnej osi 2 sa v procese kontroly formálnej správnosti, v procese
odborného hodnotenia, výberu a schvaľovania ţiadostí nevyskytli ţiadne závaţné problémy
a nebolo potrebné prijímať opatrenia na ich prekonanie.
Tabuľka 33 Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy
Identifikované problémy
0

Prijaté opatrenia
0

Odpočet prijatých opatrení
0

3.3 Prioritná os 3 – Infraštruktúra výskumu a vývoja
v Bratislavskom kraji
3.3.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku
Prioritná osi 3 je zameraná na modernizáciu a skvalitňovanie technickej infraštruktúry
výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji rokoch 2007 – 2013 s cieľom zvýšenia schopnosti
inštitúcií výskumu a vývoja efektívne spolupracovať s výskumnými inštitúciami v EÚ
a v zahraničí, ako aj so subjektmi spoločenskej a hospodárskej praxe prostredníctvom
transferu poznatkov a technológií. Cieľ tejto prioritnej osi bude realizovaný v rámci opatrenia
3.1 „Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom
kraji“, ktorého cieľom je vytvárať kvalitnú výskumnú a vývojovú infraštruktúru, ktorá je
nevyhnutným predpokladom rastu objemu a kvality výskumných a vývojových aktivít
v Bratislavskom kraji.

3.3.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi
Tabuľka 34 Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi k 31. 12. 2008

Opatrenie

3.1 (1.1)

Typ výzvy

Dátum
vyhlásenia
výzvy

č. ohraničená,
01. 12. 2008
národný projekt
Spolu za prioritu

Dátum uzávierky
prijímania
ţiadostí o NFP
02. 03. 2009

Alokácia FP na výzvu (NFP) v tis. €
Spolu

Z toho
ŠF/KF

ŠR

13 197,89

11 218,21

1 979,68

13 197,89

11 218,21

1 979,68

V sledovanom období bolo vyhlásené RO jedno priame zadanie – národný projekt (pre 2 ciele
– zrkadlovo pre opatrenie 1.1 a. 3.1) s finančnou alokáciou NFP pre opatrenie 3.1 v sume
13 197,89 tis. €, z toho z ERDF v sume 11 218,21 tis. €. Národný projekt je podrobnejšie
rozpísaný v časti: INFORMÁCIE O PRIEBEHU PRIAMEHO ZADANIA PRE NÁRODNÝ
PROJEKT OPVaV/K/RKZ/NP/2008-2 „Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum
pre výskum a vývoj“ v rámci opatrenia 3.1.

51

Tabuľka 35 Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi k 31. 12. 2008
Opatrenie
3.1
Celkom

Opatrenie

3.1
Celkom

Prijaté
ŢonFP
0
0

Zamietnuté
ŢoNFP
0
0

Schválené
Zazmluvnené
ŢoNFP
projekty
0
0
0
0
Finančné vyčíslenie ŠF a KF v tis. €

Projekty
v realizácii
0
0

Výška
Výška
Výška
Výška
neschváleného
ţiadaného
schváleného nakontrahovaných
ţiadaného
príspevku
príspevku
prostriedkov
príspevku
z ŠF/KF
z ŠF/KF
z ŠF/KF
z ŠF/KF
0
0
0
0
0
0
0
0

Odstúpené
od zmluvy
0
0

Výška
vymáhaných/
vrátených
prostriedkov
z ŠF/KF
0
0

Ukončené
projekty
0
0

Výška
ukončených
projektov zo
ŠF/KF
0
0

V rámci prioritnej osi 3 nebola RO do konca sledovaného obdobia prijatá ţiadna ŢoNFP a na
SORO nebola vyhlásená ţiadna výzva na predkladanie ŢoNFP, preto nie je moţné sledovať
vývoj implementácie danej prioritnej osi.
Opatrenie 3.1
INFORMÁCIE O PRIEBEHU PRIAMEHO ZADANIA PRE NÁRODNÝ PROJEKT
OPVaV/K/RKZ/NP/2008-2 „Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre
výskum a vývoj“
Tabuľka 36 Stav implementácie národného projektu k 31. 12. 2008
Názov projektu:
Východisko
z národnej/regionálnej
politiky: 14
Cieľ projektu:
Prijímateľ:
Stav implementácie za
sledované obdobie:
Rozpočet:
Finančná realizácia/čerpanie:
Plnenie indikátorov:

Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre výskum a vývoj
Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktorý bol schválený
uznesením vlády SR č. 766/2007 z 12. septembra 2007
vybudovať/dobudovať „Dátové centrum pre výskum a vývoj“
Centrum vedecko-technických informácií SR
Ku konečnému termínu vykazovaného obdobia monitorovania, t. j. k 31. 12. 2008, zatiaľ
nebolo zaznamenané prijatie ŢoNFP.
1 mld. Sk / 33 193 918,87 € pre opatrenie 1.1. a 3.1 spolu
N/A - Vo vykazovanom období nebolo zaznamenané čerpanie.
N/A

Priame zadanie bolo vyhlásené v rámci opatrení:
1.1 - Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja (Prioritná os 1
Infraštruktúra výskumu a vývoja),
3.1 – Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom
kraji (Prioritná os 3 Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji)
Termín vyhlásenia výzvy – priameho zadania bol 01. 12. 2008 s dátumom uzávierky dňa 02.
03. 2009.
Výška pomoci v rámci priameho zadania je 1 mld. Sk / 33 193 918,87 € - v tom oba ciele –
Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť spolu. Z toho pre cieľ
Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť je výška pomoci 397 599 590,00 Sk /
13 197 888,53 €.
14

Podľa definície národného projektu v systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie
2007 - 2013
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Hlavným cieľom národného projektu je vybudovať/dobudovať „Dátové centrum pre výskum
a vývoj“ tak, aby mohlo uchovávať a spracovávať informácie potrebné pre organizácie
výskumu a vývoja v Slovenskej republike, čo prispeje k zvýšeniu schopnosti inštitúcií
výskumu a vývoja efektívne spolupracovať s inštitúciami výskumu a vývoja v EÚ
a v zahraničí, ako aj so subjektmi spoločenskej a hospodárskej praxe prostredníctvom
transferu poznatkov a technológií. V rámci národného projektu bude potrebné zabezpečiť
súlad a kompatibilitu projektu dátového centra pre výskum a vývoj s projektom „Dátového
centra rezortu školstva“.
Miestom realizácie projektu je celé Slovensko – 8 krajov: Bratislavský kraj, Nitriansky kraj,
Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Ţilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický
kraj.
Vzhľadom na skutočnosť, ţe národný projekt pokrýva celé územie Slovenskej republiky,
bude potrebné vypracovať 2 samostatné zrkadlové projekty – 1 projekt pre cieľ
Konvergencia (územie celej SR okrem Bratislavského kraja – t. j. miestom realizácie budú
všetky kraje SR okrem Bratislavského kraja) a 1 projekt pre cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť (územie Bratislavského kraja – t. j. miestom realizácie
bude Bratislavský kraj). Pri rozdelení finančnej alokácie v rámci národného projektu
financovaného ako zrkadlového – z oboch cieľov – bude ako kľúč pouţité miesto realizácie
projektu, na ktorom sa národný projekt bude implementovať (t. j. podľa miesta realizácie
v regiónoch cieľa Konvergencia a podľa miesta realizácie v regióne cieľa Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť).
Oprávneným ţiadateľom priameho zadania je Centrum vedecko-technických informácií SR,
ako štátna príspevková organizácia sa na oprávnených výdavkoch projektu nemusí podieľať
vlastnými zdrojmi, t. j. dostane nenávratný finančný príspevok vo výške 100%.
Dĺţka realizácie projektu je 60 mesiacov.
Ku konečnému termínu vykazovaného obdobia monitorovania, t. j. k 31. 12. 2008, zatiaľ
nebolo zaznamenané prijatie ŢoNFP v rámci priameho zadania.
Plnenie fyzických ukazovateľov
Informácie o fyzickom pokroku prioritnej osi za jednotlivé ukazovatele za rok 2008 ani za
predchádzajúci rok sa nedajú interpretovať, pretoţe ku koncu vykazovaného obdobia neboli
zaregistrované ţiadne ŢoNFP. Údaje o plnení fyzických ukazovateľov za prioritnú os budú
dostupné v priebehu roku 2009. Z tohto dôvodu nie je moţné analyzovať dosiahnuté výsledky
ani kvalifikovať pokrok v súvislosti s cieľmi vytýčenými na začiatku realizácie OP.
Plnenie fyzických ukazovateľov k 31. 12. 2008 za prioritnú os 3 rozpisuje tabuľka P03
„Plnenie fyzických ukazovateľov“ v Prílohe č. 1 c).

3.3.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi
Tabuľka 37 Čerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2008
Záväzok
2007-2013
za EÚ zdroje v €
Prioritná os 3
Opatrenie 3.1

126 386 410
126 386 410

Čerpanie prostriedkov v roku 2008
(EU zdroje) v tis. €
Celkom
0
0

% zo záväzku
2007 - 2013
0
0

Čerpanie prostriedkov kumulatívne
(EU zdroje) v tis. €
Celkom
0
0

% zo záväzku 2007
- 2013
0
0
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Ku koncu vykazovaného obdobia nebolo zaznamenané čerpanie finančných prostriedkov v
rámci prioritnej osi, preto nie je moţné analyzovať dosiahnuté výsledky na základe
finančných ukazovateľov.

3.3.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich
prekonanie
Pri implementácii prioritnej osi 3 sa v procese kontroly formálnej správnosti, v procese
odborného hodnotenia, výberu a schvaľovania ţiadostí nevyskytli ţiadne závaţné problémy
a nebolo potrebné prijímať opatrenia na ich prekonanie.
Tabuľka 38 Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy
Identifikované problémy
0

Prijaté opatrenia
0

Odpočet prijatých opatrení
0

3.4 Prioritná os 4 – Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom
kraji
3.4.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku
Prioritná os 4 je zameraná na zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja s cieľom
zvyšovania konkurencieschopnosti ekonomiky, zniţovania regionálnych disparít, vzniku
nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov a tvorbe nových pracovných
miest v Bratislavskom kraji. Cieľ tejto prioritnej osi je realizovaný v rámci opatrení:
- 4.1 „Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja
regiónu v Bratislavskom kraji“, ktorého cieľom je vytváranie a podpora excelentných
pracovísk výskumu, ktoré sú priamo zapojené do vzdelávacieho procesu, alebo sú
zamerané na oblasti so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva
a spoločnosti.
- 4.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
v Bratislavskom kraji“, ktorého cieľom je podpora inovatívnej kultúry vo výskumných
organizáciách a podpora výskumu orientovaného na reálne vyuţitie jeho výsledkov
v národnom hospodárstve a zároveň vytváranie a podpora prenosu novozískaných
poznatkov a technológií do praxe.

3.4.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi
Tabuľka 39 Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi k 31. 12. 2008

Opatrenie

4.1
4.2
4.2 (2.2)
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Typ výzvy

Dátum
vyhlásenia
výzvy

č. ohraničená
20. 05. 2008
č. ohraničená
28. 11. 2008
č. ohraničená
30. 06. 2008
národný projekt
Spolu za prioritu

Dátum
uzávierky
prijímania
ţiadostí o NFP

Spolu

25. 08. 2008
02. 03. 2009

21 907,99
4 979,09

ŠF/KF
N/A *
N/A *

ŠR
N/A *
N/A *

29. 09. 2008

9 889,46

8 406,05

1 483,42

36 776,54

8 406,05 *

1 483,42 *

Alokácia FP na výzvu (NFP) v tis. €
Z toho

*

Poţadované údaje nie je moţné za SORO uviesť, keďţe výzvy boli určené pre ţiadateľov s rôznymi intenzitami pomoci
t. j. štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie 100%, verejný sektor 95% rozpočtu projektu.

V sledovanom období RO vyhlásil jedno priame zadanie – národný projekt (pre 2 ciele zrkadlovo pre opatrenie 2.2 a 4.2) s finančnou alokáciou NFP pre opatrenie 4.2 v sume
9 889,47 tis. €, z toho z ERDF v sume 8 406,05 tis. €. Priame zadanie a národný projekt je
podrobnejšie rozpísaný v časti: INFORMÁCIE O PRIEBEHU PRIAMEHO ZADANIA PRE
NÁRODNÝ PROJEKT OPVaV/K/RKZ/NP/2008-1 „Národný informačný systém podpory
výskumu a vývoja na Slovensku“ v rámci opatrenia 4.2.
V sledovanom období SORO vyhlásil 2 časovo ohraničené výzvy s celkovou finančnou
alokáciou NFP v sume 26 887,08 tis. €, z toho
-

-

pre opatrenie 4.1 jednu výzvu s finančnou alokáciou NFP v sume 21 907,99 tis. € podrobnejšie rozpísaná v časti: INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY OPVaV2008/4.1/01-SORO „Podpora centier excelentnosti“ v rámci opatrenia 4.1.
pre opatrenie 4.2 jednu výzvu s finančnou alokáciou NFP v sume 4 979,09 tis. € podrobnejšie rozpísaná v časti: INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY – OPVaV2008/4.2/01-SORO „Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológii“
v rámci opatrenia 4.2.

Tabuľka 40 Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi k 31. 12. 2008
Opatrenie
4.1
4.2
Celkom

Prijaté
ŢonFP
33
1
34

Výška
ţiadaného
Opatrenie
príspevku
z ŠF/KF
4.1
4.2
Celkom

34 570,74
8 405,03
42 975,77

Zamietnuté
ŢoNFP
16
0
16

Schválené Zazmluvnené
Projekty Odstúpené
ŢoNFP
projekty
v realizácii od zmluvy
17
0
0
0
1
1
0
0
18
1
1
0
Finančné vyčíslenie ŠF a KF v tis. €
Výška
Výška
Výška
Výška
neschváleného
vymáhaných/
schváleného nakontrahovaných
ţiadaného
vrátených
príspevku
prostriedkov
príspevku
prostriedkov
z ŠF/KF
z ŠF/KF
z ŠF/KF
z ŠF/KF
15 524,02
19 046,72
0
0
0
8 405,03
8 376,69
0
15 524,02
27 451,75
8 376,69
0

Ukončené
projekty
0
0
0
Výška
ukončených
projektov zo
ŠF/KF
0
0
0

V rámci prioritnej osi č. 4 bola RO do konca sledovaného obdobia prijatá, schválená aj
zazmluvnená jedna ŢoNFP - národný projekt pre opatrenie 4.2 v celkovej poţadovanej sume
8 376,69 tis. € z ERDF.
Na SORO bolo prijatých 33 ŢoNFP v rámci opatrenia 4.1 s výškou ţiadaného príspevku
z ERDF v sume 34 570,74 tis. €, z ktorých výberová komisia dňa 15. 12. 2008 schválila 17
ţiadostí v sume 19 046,72 tis. € z ERDF, čo predstavuje 55,09 % poţadovanej výšky
finančných prostriedkov z ERDF. Z dôvodu dátumu schválenia ţiadostí neboli do 31. 12.
2008 uzatvorené zmluvy o poskytnutie NFP.
Vzhľadom na termín vyhlásenia výzvy pre opatrenie 4.2 nebolo zaznamenané prijatie ŢoNFP.
Opatrenie 4.1
INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY OPVaV-2008/4.1/01-SORO
„Podpora centier excelentnosti“
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Termín vyhlásenia výzvy na predkladanie ŢoNFP bol 20. 05. 2008 a dátum uzávierky 25. 08.
2008.
Pôvodná finančná alokácia vyčlenená pre výzvu bola 500 mil. Sk / 16 596 959,44 €. Celková
finančná alokácia na výzvu bola zvýšená na sumu 660 mil. Sk / 21 907 986,46 €. Keďţe
z kvantitatívneho hľadiska Bratislavský kraj disponuje cca 50% výskumno-vývojovým
potenciálom SR a projekty predloţené v Bratislavskom kraji boli ohodnotené odbornými
hodnotiteľmi vyšším bodovým ohodnotením ako zrkadlové projekty predloţené z ostatných
krajov SR, RO listom zo dňa 12. 12. 2008 zvýšil alokáciu o 160 mil. Sk, aby bol podporený
počet projektov v rovnakom percentuálnom vyjadrení v porovnaní s počtom projektov, ktoré
prešli do odborného hodnotenia, ako v zrkadlovej výzve OPVaV-2008/2.1/0.1-SORO.
Zvýšenie alokácie umoţní financovať ďalšie 3 projekty v maximálnej výške NFP na 1 projekt
stanovenej vo výzve. Pôvodná finančná alokácia na výzvu by pokryla financovanie 14
projektov s najvyšším bodovým hodnotením v celkovej výške NFP cca 496 mil. Sk /
16 464 183,76 €.
Hlavným cieľom predmetnej výzvy je zvyšovať kvalitu výskumných pracovísk a podporiť
excelentný výskum s dôrazom na oblasti so strategickým významom pre ďalší rozvoj
hospodárstva a spoločnosti. Miestom realizácie projektu je Bratislavský kraj.
Oprávnení ţiadatelia pre túto výzvu boli definovaní nasledovne:
štátne vysoké školy,
verejné vysoké školy,
SAV a jej ústavy,
organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi
štátnej správy, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá štátnej pomoci,
mimovládne organizácie výskumu a vývoja, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá štátnej
pomoci.
Limity pomoci, t. j. minimálna výška NFP na jeden projekt, predstavuje sumu 10 mil. Sk /
331 939,19 € a maximálna výška sumu 40 mil. Sk / 1 327 756,75 €.
Pre jednotlivé typy oprávnených ţiadateľov je stanovená percentuálna intenzita pomoci
(miera spolufinancovania ţiadateľa) definovaná priamo vo výzve. Špecifikum výzvy je
moţnosť vytvorenia partnerstva ţiadateľa s organizáciami, ktoré sú oprávnené sa podieľať na
navrhovaní projektu, ako aj na jeho realizácii v priebehu doby trvania projektu.
K termínu predloţenia ŢoNFP bol zaznamenaný celkový počet prijatých ţiadostí v počte 33
v celkovej výške oprávnených výdavkov 1 225 268 432,87 Sk / 40 671 460,96 € a v celkovej
poţadovanej výške NFP 1 194 467 110,36 Sk / 39 649 044,36 €.
Kontrola formálnej správnosti ŢoNFP bola vykonaná v dňoch 26. 08. 2008 aţ 31. 10.
2008. V rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií
úplnosti a vykonala sa predbeţná finančná kontrola. Z celkového počtu 33 prijatých a
zaregistrovaných ŢoNFP splnilo kritériá formálnej správnosti 24. Pri všetkých 24 ţiadostiach
agentúra pristúpila k doplneniu chýbajúcich náleţitostí v súlade s príručkou pre ţiadateľa.
Náleţitosti kontroly formálnej správnosti nesplnilo 9 ţiadostí, z toho 5 nesplnilo kritériá
oprávnenosti (3x nesplnenie kritérií definujúcich centrum excelentnosti, 2x nesprávne
stanovená výška spolufinancovania) a 4 nesplnili kritériá úplnosti (2x nekompletne vyplnený
formulár ŢoNFP, 1x nezviazaná ŢoNFP a 1x aj po doplnení chýbajúcich náleţitostí neboli
odstránené všetky zistené nedostatky).
V rámci predbeţnej finančnej kontroly sa vyskytli chyby najmä v neoprávnenosti výdavkov
vzhľadom na deklarované aktivity v opise projektu, v nadhodnotení personálnych výdavkov a
56

v organizovaní vzdelávacích aktivít. V oblasti formálneho hodnotenia sa vyskytli najmä tieto
nedostatky: nesprávne pouţitie skupín výdavkov, nedostatočný komentár k jednotlivým
poloţkám rozpočtu, matematické chyby a formálne chyby vo finančnej analýze.
Odborné hodnotenie ŢoNFP sa začalo dňa 3. 11. 2008 ţrebovaním a prideľovaním ŢoNFP
externým a interným hodnotiteľom za účasti zástupcov RO a agentúry v súlade
s definovanými postupmi Interného manuálu procedúr agentúry s pôvodným termínom
ukončenia dňa 12. 12. 2008. V schvaľovacom procese sa uplatňovalo 3. výberové kritérium
„Tematická oblasť výskumu a vývoja“, čo spôsobilo zvýšenú náročnosť na výber špecificky
odborne zameraných hodnotiteľov a potrebu zvýšenia ich počtu do výberu. Bolo potrebné
vybrať opakovane iných hodnotiteľov z dôvodu vzdania sa účasti na odbornom hodnotení
niektorých pracovne vyťaţených vybratých hodnotiteľov. Ďalšie ţrebovanie prebehlo dňa 10.
11. 2008. Na základe týchto skutočností a vzhľadom na náročnosť procesu odborného
hodnotenia a rozsahu a charakteru projektov, SORO poţiadalo listom zo dňa 11. 11. 2008 RO
o predĺţenie procesu odborného hodnotenia. RO po získaní stanoviska z CKO predĺţil
schvaľovací proces listom zo dňa 24. 11. 2008 najneskôr do 31. 12. 2008.
Z celkového počtu 24 posudzovaných ŢoNFP dosiahlo 22 ţiadostí u obidvoch hodnotiteľov
potrebný minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií a 2 ţiadosti nedosiahli
prahovú hodnotu minimálneho počtu bodov v rámci skupiny u obidvoch hodnotiteľov.
Všetkých 24 ţiadostí dosiahlo viac bodov ako bol stanovený minimálny počet celkového
počtu bodov. Inštitút tretieho posudku nebolo potrebné vyuţiť.
Finančná alokácia navrhovanej výšky nenávratného finančného príspevku na 24 ŢoNFP, ktoré
dosiahli aspoň minimálny stanovený počet bodov, bola 827 187 112,93 Sk / 27 457 581,92 €.
Odborné hodnotenie ŢoNFP bolo ukončené podpísaním Súhrnnej správy z odborného
hodnotenia generálnou riaditeľkou agentúry dňa 12. 12. 2008.
Výber a schvaľovanie ŢoNFP sa uskutočnilo na zasadnutí Výberovej komisie na výber
a schvaľovanie ŢoNFP dňa 15. 12. 2008.
Výberová komisia sa zaoberala 24 ŢoNFP, z ktorých 17 splnilo a výberové kritériá a 7
nesplnilo (2 ţiadosti nesplnili výberové kritérium č. 1, 5 nesplnilo výberové kritérium č. 4).
Celková výška finančných prostriedkov pridelených ţiadateľom o NFP je 656 366 984,93 Sk
/ 21 787 392,45 €, s celkovými oprávnenými výdavkami na projekty vo výške 675 060 477,01 Sk
/ 22 407 902,71 €, pri zabezpečení spolufinancovania 0 aţ 5 % vo výške 18 693 492,08 Sk /
620 510,26 € zo strany ţiadateľov.
Tabuľka 41 Podiel identifikovaných dôvodov neschválenia podľa jednotlivých fáz
schvaľovacieho procesu z 33 prijatých žiadostí o NFP
Schválené ţiadosti o NFP

Neschválené ţiadosti o NFP

Počet

%

Počet

24

72,7

5

15,2

24

72,7

4

12,1

Odborné hodnotenie

22

66,7

2

6,1

Výber ţiadostí o NFP

17

51,5

5

15,2

Fáza schvaľovacieho procesu
Kontrola formálnej správnosti
(kritériá oprávnenosti)
Kontrola formálnej správnosti
(kritériá úplnosti)

%
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Proces zazmluvnenia sa v sledovanom období vzhľadom na dátum schvaľovania ŢoNFP
výberovou komisiou zatiaľ neuskutočnil.
Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov
V rámci kontroly formálnej správnosti ŢoNFP sa vyskytli problémy v systéme ITMS:
-

-

neponúkal číselný kód pre niektoré odbory vedy a techniky (nedostatok bol odstránený
zadaním chýbajúcich kódov do ITMS administrátorom),
nie vţdy umoţňoval výber adekvátneho kódu ŠKEČ/NACE (objavovala sa systémová
chyba),
neponúkal všetky podpoloţky a skupiny výdavkov zo základného číselníka výdavkov ŠF
a KF (nedostatok bol odstránený zadaním chýbajúcich podpoloţiek a skupín do ITMS
administrátorom),
pri zadávaní niektorých údajov do subjektu upozorňoval na systémovú chybu.

V procese odborného hodnotenia ŢoNFP sa vyskytli najmä nasledovné problémy:
-

-

-

systém ITMS automaticky zaevidoval meno osoby zadávajúcej hodnotiaci hárok do ITMS
ako meno hodnotiteľa. Zároveň sa v zostave vygeneroval dátum zadania hárku do ITMS
manaţérom administrácie a nie dátum vypracovania hodnotiaceho hárku odborným
hodnotiteľom. Nedostatok sa riešil vpisovaním mena odborného hodnotiteľa a dátumu
vypracovania odborného hodnotenia do kolónky „poznámka“ pri zadávaní vstupných
parametrov. Výstup z ITMS túto kolónku následne označil ako „zdôvodnenie“ na konci
hodnotiaceho hárku,
pri zadávaní hodnotiaceho hárku hodnotiteľom do systému vpisoval hodnotiteľ
zdôvodnenie k jednotlivým skupinám kritérií ako celistvý text do textového poľa
„zdôvodnenie“ za kaţdú skupinu kritérií. V tomto zmysle existoval nesúlad so systémom
vpisovania hodnotiacich hárkov do ITMS, keďţe za jednotlivými skupinami kritérií
neexistovala kolónka na vpisovanie zdôvodnení hodnotiteľov za jednotlivé skupiny
kritérií (preto sa zdôvodnenia prislúchajúce k jednotlivým skupinám kritérií vpisovali do
poznámky k poslednej otázke v rámci danej skupiny kritérií),
v systéme ITMS y v rámci jednotlivých skupín hodnotiacich kritérií bolo poprehadzované
poradie otázok, čo zneprehľadnilo hodnotiace hárky a zvyšovalo pravdepodobnosť omylu
pri vpisovaní bodových hodnotení hodnotiacich hárkov do systému ITMS.

V rámci výberu ŢoNFP neboli identifikované ţiadne problémy a nedostatky.
V rámci ukončenej výzvy boli zaznamenané 2 sťaţnosti od ţiadateľov o NFP a vybavené
v súlade s ustanovením § 3 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťaţnostiach v znení neskorších
predpisov a vyhodnotením ako neopodstatnené.
Odbor informovania a publicity poskytoval ţiadateľom informácie v zmysle zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, najčastejšie otázky súviseli s vypĺňaním ŢoNFP a povinných príloh.
Na základe získaných skúseností je potrebné:
-
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naďalej umoţňovať ţiadateľom o NFP konzultácie pred uzávierkou prijímania ŢoNFP
spojené s kontrolou formálnej správnosti,
pokračovať v organizovaní informačných seminárov pre ţiadateľov o NFP s analýzou
najčastejších chýb v ţiadostiach predloţených v rámci predchádzajúcich výziev,
spresňovať pokyny v ŢoNFP,
odstraňovať nedostatky systému ITMS.

Opatrenie 4.2
INFORMÁCIE O PRIEBEHU PRIAMEHO ZADANIA PRE NÁRODNÝ PROJEKT
OPVaV/K/RKZ/NP/2008-1 „Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na
Slovensku“
Tabuľka 42 Stav implementácie národného projektu k 31. 12. 2008
Názov projektu:

Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k
elektronickým informačným zdrojom

Východisko
z národnej/regionálnej
politiky: 15

Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktorý bol schválený
uznesením vlády SR č. 766/2007 z 12. septembra 2007

Cieľ projektu:
Prijímateľ:
Stav implementácie za
sledované obdobie:
Rozpočet:
Finančná realizácia/čerpanie:
Plnenie indikátorov:

Vybudovať efektívny systém informačnej podpory výskumu a vývoja na Slovensku na báze
elektronických informačných zdrojov.
Centrum vedecko-technických informácií SR
Ku dňu 15. decembra 2008 bola podpísaná zmluva o poskytnutí NFP
600 mil. Sk / 19 916 351 € pre opatrenie 2.2 a 4.2 spolu
N/A - Vo vykazovanom období nebolo zaznamenané čerpanie.
N/A

Priame zadanie bolo vyhlásené zrkadlovo v rámci opatrení:
2.2 - Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe (Prioritná
os 2 Podpora výskumu a vývoja),
4.2 - Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
v Bratislavskom kraji (Prioritná os 4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji).
Termín vyhlásenia výzvy – priameho zadania bol 30. 06. 2008 s dátumom uzávierky dňa
29. 09. 2008.
Výška pomoci v rámci priameho zadania je 600 mil. Sk / 19 916 351,32 €, v tom oba ciele –
Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Z toho pre cieľ
Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť je výška pomoci 297 930 100,00 Sk /
9 889 467,57 €.
Hlavným cieľom národného projektu je vybudovať efektívny systém informačnej podpory
výskumu a vývoja na Slovensku na báze elektronických informačných zdrojov.
Miestom realizácie projektu je celé Slovensko – 8 krajov: Bratislavský kraj, Nitriansky kraj,
Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Ţilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický
kraj.
Vzhľadom na skutočnosť, ţe národný projekt pokrýva celé územie Slovenskej republiky, bolo
potrebné vypracovať 2 samostatné zrkadlové projekty – 1 projekt pre cieľ Konvergencia
(územie celej SR okrem Bratislavského kraja – t. j. miestom realizácie sú všetky kraje SR
okrem Bratislavského kraja) a 1 projekt pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť
a zamestnanosť (územie Bratislavského kraja – t. j. miestom realizácie je Bratislavský kraj).
Pri rozdelení finančnej alokácie v rámci národného projektu financovaného ako zrkadlového –
z oboch cieľov – sa ako kľúč pouţije miesto realizácie projektu, na ktorom sa národný projekt
implementuje (t. j. podľa miesta realizácie v regiónoch cieľa Konvergencia a podľa miesta
realizácie v regióne cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť).

15

Podľa definície národného projektu v systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie
2007 - 2013
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Oprávneným ţiadateľom priameho zadania je Centrum vedecko-technických informácií SR,
ktoré je štátnou príspevkovou organizáciou.
Dĺţka realizácie projektu je 66 mesiacov.
K dátumu uzávierky priameho zadania boli prijaté 2 ŢoNFP v celkovej výške oprávnených
výdavkov sume 599 963 850,00 Sk / 19 915 151, 36 € a v celkovej poţadovanej výške NFP
v sume 599 963 850,00 Sk / 19 915 151,36 €. Z toho pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v rámci opatrenia 4.2 bola prijatá 1 ŢoNFP v celkovej výške
oprávnených výdavkov 297 893 964,90 Sk / 9 888 268, 10 € a v celkovej poţadovanej výške
NFP v sume 297 893 964,90 Sk / 9 888 268, 10 €.
Kontrola formálnej správnosti ŢoNFP bola vykonaná v dňoch 09. 10. 2008 aţ 13. 10. 2008
V rámci kontroly formálnej správnosti sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie
kritérií úplnosti a predbeţná finančná kontrola. Z celkového počtu 2 prijatých ŢoNFP splnili
kritériá kontroly formálnej správnosti obe ŢoNFP. Obidve ţiadosti splnili kritériá úplnosti,
preto RO nevyzval ţiadateľa na doplnenie chýbajúcich náleţitostí.
Odborné hodnotenie ŢoNFP sa konalo v dňoch 15. 10. 2008 aţ 17. 10. 2008. Kaţdá
ŢoNFP bola ohodnotená 2 odbornými hodnotiteľmi. Hodnotitelia vykonali odborné
hodnotenie podľa hodnotiacich kritérií schválených Monitorovacím výborom pre vedomostnú
ekonomiku dňa 21. 01. 2008 rozdelených do nasledovných skupín hodnotiacich kritérií:
1.
2.
3.
4.
5.

vhodnosť a účelnosť projektu
spôsob realizácie projektu
rozpočet a nákladová efektívnosť
administratívna, odborná a technická kapacita ţiadateľa
udrţateľnosť projektu

Informácie o procese odborného hodnotenia, ako aj Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia
ŢoNFP s uvedením bodového hodnotenia pre jednotlivé hodnotiace kritériá boli zverejnené
v rámci výzvy. Obidve ŢoNFP dosiahli u obidvoch hodnotiteľov potrebný minimálny počet
bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií (50 % počtu bodov v rámci skupiny) a Inštitút
tretieho posudku nebolo potrebné vyuţiť. Obidve ţiadosti dosiahli viac bodov ako stanovený
minimálny počet (60 % celkového počtu bodov) a 0 ŢoNFP nedosiahlo prahovú hodnotu
minimálneho celkového počtu bodov. Po ukončení procesu hodnotenia bola vypracovaná
Súhrnná správa z odborného hodnotenia, ktorá tvorila podklad pre zasadnutie Výberovej
komisie. V procese odborného hodnotenia neboli odbornými hodnotiteľmi identifikované
ţiadne problematické okruhy.
Výber a schvaľovanie ŢoNFP sa uskutočnilo na zasadnutí výberovej komisie dňa 05. 11.
2008. Výberová komisia pri schvaľovaní ţiadostí vychádzala predovšetkým zo Súhrnnej
správy z odborného hodnotenia a schvaľovala ţiadosti na základe výberových kritérií, ktoré
boli schválené Monitorovacím výborom pre vedomostnú ekonomiku dňa 21. 01. 2008 a ktoré
boli zverejnené ako príloha výzvy. Ide o nasledovné výberové kritériá:
1. Minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií
2. Celkový počet bodov
3. Celková finančná suma alokovaná pre danú výzvu
Obidve ţiadosti splnili výberové kritériá. Rozhodnutie o schválení predloţených ŢoNFP bolo
prijaté jednohlasne – všetci členovia s hlasovacím právom hlasovali za schválenie.
Podmienkou schválenia predloţených ŢoNFP bolo, ţe rozpočty a opisy projektov budú
upravené v zmysle vykonanej predbeţnej finančnej kontroly a odporúčaní hodnotiteľov.
Záverečná správa zo zasadnutia Výberovej komisie bola podpísaná dňa 10. 11. 2008.
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Celková výška finančných prostriedkov pridelených ţiadateľom o NFP na 2 národné
projekty dosiahla sumu 598 955 378 Sk / 19 881 676,23 € s celkovými oprávnenými
nákladmi na projekty vo výške 598 955 378 Sk / 19 881 676,23 €. Z toho pre cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť v rámci opatrenia 4.2 celková kontrahovaná výška na
1 projekt dosiahla sumu 296 889 704,00 Sk / 9 854 932,75 €. Dňa 15. decembra 2008 bola
zmluva podpísaná a vytvorený projekt v ITMS s kódom 26240220001 pre cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť.
Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov
V rámci kontroly formálnej správnosti ŢoNFP sa vyskytli nasledovné problémy pri
predbeţnej finančnej kontrole:
-

formálne chyby v rozpočte,
nedostatočný komentár k rozpočtu,
nesúlad poloţiek rozpočtu s komentárom k rozpočtu,
nesúlad poloţiek rozpočtu s podrobným popisom projektu,
nesprávne uvedené ekonomické klasifikácie k poloţkám rozpočtu,
nedodrţanie pravidiel tvorby rozpočtu podľa príručky pre ţiadateľa o NFP.

Pri odbornom hodnotení boli nedostatky identifikované nasledovne:
-

pri špecifických cieľoch v Opisoch projektov neboli uvedené formulácie väzieb na
príslušné aktivity opatrenia v zmysle znenia priameho zadania,
neboli dostatočne rozpracované pracovné aktivity vzhľadom na harmonogram - bolo
odporučené podrobnejšie opísať etapy aktivít, priblíţiť ich časový harmonogram,
analýzy projektov neboli dostatočne rozpracované - bolo odporučené zamerať sa slabé
stránky súčasného stavu.

V rámci procesu výberu a schvaľovania ŢoNFP neboli identifikované ţiadne problémy.
Počas zverejnenia priameho zadania a schvaľovacieho procesu neboli prijaté sťaţnosti
ohľadom poskytovania informácií, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu
s priamym zadaním a takisto sťaţnosti v rámci fáz schvaľovania ŢoNFP.
Na základe skúseností získaných počas formálnej kontroly a identifikovaných najčastejších
nedostatkov, resp. problematických oblastí bude potrebné zintenzívniť komunikáciu medzi
ţiadateľmi a poskytovateľom. Jedná sa hlavne o včasné informovanie ţiadateľov
o formálnych poţiadavkách zo strany poskytovateľa telefonickými konzultáciami a v prípade
potreby aj ad hoc osobných stretnutí s projektovými pracovníkmi.
INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY OPVaV-2008/4.2/01-SORO
„Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológii“
Termín vyhlásenia výzvy na predkladanie ŢoNFP bol 28. 11. 2008 a dátum uzávierky je
stanovený na 02. 03. 2009.
Celková finančná alokácia vyčlenená pre výzvu predstavuje 150 mil. Sk / 4 979 087,83 €.
Hlavným cieľom predmetnej výzvy je zvyšovanie miery spolupráce výskumno-vývojových
inštitúcií v Bratislavskom kraji so spoločenskou a hospodárskou praxou prostredníctvom
prenosu poznatkov a technológií a tým prispievanie k zvyšovaniu hospodárskeho rastu
regiónov a celého Slovenska.
Miestom realizácie projektu je Bratislavský samosprávny kraj.
Oprávnení ţiadatelia pre túto výzvu sú definovaní nasledovne:
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verejnoprávne ustanovizne a inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj mimo schém štátnej
pomoci
verejné a štátne vysoké školy mimo schém štátnej pomoci
SAV a jej ústavy mimo schém štátnej pomoci
organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi
štátnej správy mimo schém štátnej pomoci
mimovládne organizácie výskumu a vývoja mimo schém štátnej pomoci zriadené
najneskôr k 01. 01. 2007, ktoré majú najneskôr k 01. 01. 2007 uvedený v predmete
činnosti predmet: výskum a vývoj
Limity pomoci, t. j. minimálna výška NFP na jeden projekt, predstavuje sumu 4 mil. Sk /
132 775,68 € a maximálna výška sumu 15 mil. Sk / 497 908,78 €.
Partnerstvo môţe byť vytvorené s nasledujúcimi organizáciami:






verejnoprávne ustanovizne a inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj mimo schém štátnej
pomoci,
verejné a štátne vysoké školy mimo schém štátnej pomoci,
SAV a jej ústavy mimo schém štátnej pomoci,
organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi
štátnej správy mimo schém štátnej pomoci,
mimovládne organizácie výskumu a vývoja16 mimo schém štátnej pomoci zriadené
najneskôr k 01. 01. 2007, ktoré majú najneskôr k 01. 01. 2007 uvedený v predmete
činnosti výskum a vývoj.

Partner musí spĺňať rovnaké podmienky oprávnenosti ako ţiadateľ a kritériá uvedené
v Príručke pre ţiadateľa v časti 4.5 Oprávnenosť partnera. Prípadní partneri ţiadateľa sa
podieľajú na navrhovaní projektu ako aj na jeho realizácii v priebehu doby trvania projektu.
Ku konečnému termínu vykazovaného obdobia nebolo agentúrou zaznamenané prijatie
ŢoNFP.
Plnenie fyzických ukazovateľov
Informácie o fyzickom pokroku prioritnej osi za jednotlivé ukazovatele za rok 2008 ani za
predchádzajúci rok sa nedajú interpretovať, pretoţe ku koncu vykazovaného obdobia neboli
na SORO zazmluvnené ţiadne ŢoNFP a na RO bola podpísaná zmluva na národný projekt
15. 12. 2008. Údaje o plnení fyzických ukazovateľov za prioritnú os budú dostupné
v priebehu roku 2009. Z tohto dôvodu nie je moţné analyzovať dosiahnuté výsledky ani
kvalifikovať pokrok v súvislosti s cieľmi vytýčenými na začiatku realizácie OP.
Plnenie fyzických ukazovateľov k 31. 12. 2008 za prioritnú os 4 rozpisuje tabuľka P04
„Plnenie fyzických ukazovateľov“ v Prílohe č. 1d).

16

definované v zákone č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v zákone č. 213/1997 Z. z. o neziskových
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, v Občianskom zákonníku č. 40/1964 Zb. v znení
neskorších predpisov, § 20f-20j o záujmových združeniach právnických osôb
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3.4.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi
Tabuľka 43 Čerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2008
Záväzok
2007-2013
za EÚ zdroje v €
Prioritná os 4
Opatrenie 4.1
Opatrenie 4.2

Čerpanie prostriedkov v roku 2008
(EU zdroje) v tis. €
Celkom
0
0
0

189 579 614
63 193 204
126 386 410

Čerpanie prostriedkov kumulatívne
(EU zdroje) v tis. €

% zo záväzku
2007 - 2013
0
0
0

% zo záväzku 2007
- 2013
0
0
0

Celkom
0
0
0

Ku koncu vykazovaného obdobia nebolo zaznamenané čerpanie finančných prostriedkov
v rámci prioritnej osi, preto nie je moţné analyzovať dosiahnuté výsledky na základe
finančných ukazovateľov.

3.4.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich
prekonanie
Pri implementácii prioritnej osi 4 sa v procese kontroly formálnej správnosti, v procese
odborného hodnotenia, výberu a schvaľovania ţiadostí nevyskytli ţiadne závaţné problémy
a nebolo potrebné prijímať opatrenia na ich prekonanie.
Tabuľka 44 Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy
Identifikované problémy
0

Prijaté opatrenia
0

Odpočet prijatých opatrení
0

3.5 Prioritná os 5 - Infraštruktúra vysokých škôl
3.5.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku
Prioritná os 5 je zameraná na zvýšenie kvality vzdelávania na vysokých školách
prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry pre účely vzdelávacieho procesu. Cieľ
tejto prioritnej osi je realizovaný v rámci opatrenia 5.1 „Budovanie infraštruktúry vysokých
škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok
vzdelávacieho procesu“, ktorého cieľom sú investičné aktivity zamerané na rekonštrukciu
a rozširovanie objektov vysokých škôl a/alebo na modernizáciu ich vnútorného vybavenia za
účelom zlepšenia podmienok, v ktorých prebieha vzdelávací proces na vysokých školách.

3.5.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi
Tabuľka 45 Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi k 31. 12. 2008

Opatrenie

5.1
5.1

Typ výzvy

Dátum
vyhlásenia
výzvy

č. ohraničená
25. 02. 2008
č. ohraničená
18. 08. 2008
Spolu za prioritu

Dátum uzávierky
prijímania
ţiadostí o NFP
26. 05. 2008
18. 11. 2008

Alokácia FP na výzvu (NFP) v tis. €
Spolu
82 984,80
82 984,80
165 969,59

Z toho*
ŠF/KF
N/A
N/A
N/A

ŠR
N/A
N/A
N/A
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*

Poţadované údaje nie je moţné uviesť, keďţe výzvy boli určené pre ţiadateľov s rôznymi intenzitami pomoci t. j. štátne
rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie 100 %, verejný sektor 95 % rozpočtu projektu.

V sledovanom období RO nevyhlásil v rámci prioritnej osi pre opatrenie 5.1 ţiadnu výzvu.
V sledovanom období SORO vyhlásil pre opatrenie 5.1 dve časovo ohraničené výzvy
s celkovou finančnou alokáciou NFP v sume 165 969,59 tis. €, z toho:
-

-

jednu výzvu s finančnou alokáciou NFP v sume 82 984,80 tis. € - podrobnejšie rozpísaná
v časti: INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY OPVaV-2008/5.1/01-SORO „Podpora
infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu“
v rámci opatrenia 5.1.
jednu výzvu s finančnou alokáciou NFP v sume 82 984,80 tis. € - podrobnejšie rozpísaná
v časti: INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY OPVaV-2008/5.1/02-SORO „Podpora
infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu“
v rámci opatrenia 5.1.

Tabuľka 46 Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi k 31. 12. 2008
Opatrenie
5.1/01
5.1/02
5.1
Celkom

Prijaté
ŢonFP
19
21
40
40

Zamietnuté
ŢoNFP
8
0
8
8

Opatrenie

Výška
ţiadaného
príspevku
z ŠF/KF

5.1
Celkom

158 775,71
158 775,71

Schválené
Zazmluvnené
Projekty
ŢoNFP
projekty
v realizácii
11
11
0
0
0
0
11
11
0
11
11
0
Finančné vyčíslenie ŠF a KF v tis. €
Výška
Výška
Výška
neschváleného
schváleného nakontrahovaných
ţiadaného
príspevku
prostriedkov
príspevku
z ŠF/KF
z ŠF/KF
z ŠF/KF
26 547,54
45 606,19
45 606,19
26 547,54
45 606,19
45 606,19

Odstúpené od
zmluvy
0
0
0
0
Výška
vymáhaných/
vrátených
prostriedkov
z ŠF/KF
0
0

Ukončené
projekty
0
0
0
0
Výška
ukončených
projektov zo
ŠF/KF
0
0

Prioritná os 5 sa v sledovanom období na RO neimplementovala.
Na SORO boli vyhlásené dve výzvy v rámci opatrenia 5.1.
V rámci prvej výzvy bolo podaných 19 ŢoNFP s výškou ţiadaného príspevku z ERDF
v sume 72 153,73 tis. €, z toho schválených a aj zazmluvnených bolo 11 ŢoNFP v sume
45 606,19 tis. € z ERDF, čo predstavuje 63,21 % poţadovanej výšky finančných prostriedkov
z ERDF.
V rámci druhej výzvy bolo podaných 21 ŢoNFP s výškou ţiadaného príspevku z ERDF
v sume 86 621,98 tis. € . Do 31. 12. 2008 sa kontrola formálnek správnosti neukončila,
a preto nemoţno vykázať počet zamietnutých resp. schválených ţiadostí a následne ich ani
finančne vyčísliť.
Opatrenie 5.1
INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY OPVaV-2008/5.1/01-SORO
„Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho
procesu“
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Termín vyhlásenia výzvy na predkladanie ŢoNFP bol 25. 02. 2008 a dátum uzávierky 26. 05.
2008.
Celková finančná alokácia vyčlenená pre výzvu predstavuje 2 500 mil. Sk / 82 984 797,19 €.
Miestom realizácie projektu je Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Ţilinský kraj,
Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj.
Hlavným cieľom predmetnej výzvy bolo zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom
investícií do hmotnej infraštruktúry.
Oprávnení ţiadatelia pre túto výzvu sú definovaní nasledovne:
verejné vysoké školy
štátne vysoké školy
Slovenská akadémia vied
Limity pomoci t. j. minimálna výška NFP na jeden projekt predstavuje sumu 30 mil. Sk /
995 817,57 € a maximálna výška sumu 150 mil. Sk / 4 979 087,83 €.
Pre jednotlivé typy oprávnených ţiadateľov je stanovená percentuálna intenzita pomoci
(miera spolufinancovania ţiadateľa) definovaná priamo vo výzve.
K termínu predloţenia ŢoNFP bol zaznamenaný celkový počet prijatých ţiadostí 19
v celkovej výške oprávnených výdavkov sume 2 677 289 951,77 Sk / 88 869 745,46 € a
v celkovej poţadovanej výške NFP 2 557 297 876,97 Sk / 84 886 738,26 €.
Najviac ŢoNFP podali ţiadatelia z Košického (4), Banskobystrického (3) a Nitrianskeho (3)
kraja.
Kontrola formálnej správnosti ŢoNFP bola vykonaná v dňoch 27. 05. 2008 aţ 10. 07.
2008. V rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií
úplnosti a vykonala sa predbeţná finančná kontrola. Z celkového počtu 19 prijatých ŢoNFP
splnilo kritériá formálnej správnosti 13. Pri všetkých trinástich ţiadostiach agentúra
pristúpila k doplneniu chýbajúcich náleţitostí v súlade s príručkou pre ţiadateľa. V rámci
vykonanej predbeţnej finančnej kontroly boli zistené chyby najmä v oprávnenosti výdavkov
a vo vypracovaní finančnej analýzy. Náleţitosti kontroly formálnej správnosti nesplnilo 6
ŢoNFP z toho jedna nesplnila kritériá oprávnenosti a 5 nesplnilo kritériá úplnosti (z toho 4
ţiadosti nemali kompletne vyplnený formulár ţiadosti a 1 ŢoNFP nebola zviazaná
s prílohami).
Odborné hodnotenie ŢoNFP začalo dňa 11. 07. 2008 ţrebovaním a prideľovaním ŢoNFP
externým hodnotiteľom, z ktorých traja neskôr odmietli svoju účasť pre pracovnú
zaneprázdnenosť, preto sa dňa 14. 07. 2008 uskutočnilo opätovné ţrebovanie.
Z celkového počtu 13 posudzovaných ţiadostí dosiahlo 11 u obidvoch hodnotiteľov potrebný
minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií a 2 nedosiahli prahovú hodnotu
minimálneho počtu bodov v rámci skupiny 3 „Rozpočet a nákladová efektívnosť“. Všetkých
13 posudzovaných ţiadostí dosiahlo viac ako stanovené minimum celkového počtu bodov.
Inštitút tretieho posudku nebolo potrebné vyuţiť.
Odborné hodnotenie ŢoNFP bolo ukončené podpísaním Súhrnnej správy z odborného
hodnotenia generálnou riaditeľkou agentúry dňa 30. 07. 2008.
Výber a schvaľovanie ŢoNFP sa uskutočnilo na zasadnutí Výberovej komisie Agentúry
Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ na výber a schvaľovanie ŢoNFP pre OP
Výskum a vývoj dňa 04. 08. 2008. Výberová komisia posudzovala ŢoNFP v súlade
s výberovými kritériami schválenými Monitorovacím výborom pre vedomostnú ekonomiku.
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Na základe výsledkov odborného hodnotenia sa zaoberala všetkými 13 ŢoNFP, z ktorých 11
splnilo výberové kritériá a bolo im schválené poskytnutie NFP. Dvom ţiadostiam
bolo poskytnutie pomoci zamietnuté. Záverečná správa zo zasadnutia výberovej komisie bola
podpísaná dňa 05. 08. 2008.
Celková výška finančných prostriedkov pridelených ţiadateľom o NFP pre 11 schválených
ŢoNFP dosiahla 1 544 138 345,04 Sk / 51 256 002,96 €, s celkovými oprávnenými nákladmi
na projekty vo výške 1 619 413 361,90 Sk / 53 754 675,76 €, pri zabezpečení
spolufinancovania 0 aţ 5 % vo výške 75 275 016,86 Sk / 2 498 672,80 € zo strany ţiadateľov.
Tabuľka 47 Podiel identifikovaných dôvodov schválenia/neschválenia podľa jednotlivých fáz
schvaľovacieho procesu z 19 prijatých žiadostí
Fáza schvaľovacieho
procesu
Kontrola formálnej
správnosti (kritériá
oprávnenosti)
Kontrola formálnej
správnosti (kritériá úplnosti)
Odborné hodnotenie
Výber a schvaľovanie

Schválené ţiadosti o NFP
Počet
%

Neschválené ţiadosti o NFP
Počet
%

18

94,7

1

5,3

13

68,4

5

26,3

11
11

57,9
57,9

2
2

10,5
10,5

Proces uzatvárania zmlúv so ţiadateľmi sa začal zaslaním Oznámenia o schválení ŢoNFP
spolu s Akceptačným listom úspešným ţiadateľom.
Dňa 23. 09. 2008 sa uskutočnilo pracovné stretnutie RO a SORO za účelom určenia
oprávnenosti výdavkov (niektorých rozpočtových poloţiek) predloţených ţiadateľmi
v akceptačných listoch. Z rokovania vyplynuli nasledujúce závery:
-

Katolíckej univerzite v Ruţomberku, kód ITMS NFP26250120014, bola výška rozpočtu
zníţená o 1 380 196,32 Sk / 45 814,12 €,
Ekonomickej univerzite v Bratislave, kód ITMS NFP26250120013, bola výška rozpočtu
zníţená o 1 158 205, 00 Sk / 38 445 362,81 €.

Ďalším štyrom univerzitám (NFP pôvodne schválený s podmienkou) bol nenávratný finančný
príspevok po posúdení schválený v plnej výške:
-

Ţilinskej univerzite v Ţiline, kód ITMS NFP26250120019,
Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, kód ITMS NFP26050120006,
Technickej univerzite vo Zvolene, kód ITMS NFP26250120008,
Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kód ITMS NFP26250120004.

V dôsledku uvedených skutočností sa celková výška finančných prostriedkov pridelených
ţiadateľom o NFP výberovou komisiou pre 11 schválených ŢoNFP zníţila na
1 541 242 359,60 Sk / 51 159 873,85 €, celkové oprávnené náklady na projekty sa zníţili na
1 616 390 672,44 € / 53 654 340,85 € pri zabezpečení spolufinancovania 0 aţ 5 %, ktorého
suma sa zníţila na 75 148 312,84 Sk / 2 494 467,00 €.
Najvyššia alokácia finančných prostriedkov bola vyčlenená Nitrianskemu a Košickému kraju.
Posledná zmluva bola podpísaná generálnou riaditeľkou agentúry dňa 17. 12. 2008, čím
nadobudla platnosť a účinnosť a ukončil sa proces zazmluvnenia.
Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov
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V rámci kontroly formálnej správnosti ŢoNFP sa vyskytli problémy v systéme ITMS
v súvislosti s:
-

sprístupnením ITMS aţ na druhý deň po uzávierke výzvy,
neúplnými, chybnými údajmi/výstupmi z ITMS,
nesúladom ITMS so Systémom riadenia ŠF a KF a s Kontrolným zoznamom v zmysle
povinných príloh k správe z kontroly formálnej správnosti,
moţnosťou exportovania, uloţenia a vytlačenia zoznamu prijatých a neprijatých
povinných príloh ku Kontrolnému zoznamu pre kontrolu formálnej správnosti (KFS)
evidovaného v ITMS.

V procese odborného hodnotenia ŢoNFP boli zaznamenané problémy s tým, ţe hodnotiaci
hárok zadaný v ITMS nekorešpondoval s hodnotiacim hárkom, ktorý je prílohou Systému
finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007
– 2013:
-

do hárku nebolo moţné vkladať zdôvodnenia hodnotiteľov a ich komentáre,
absentovali výstupy/údaje v ITMS, v zmysle Oznámenia o schválení/nechválení ŢoNFP,
hodnotiaceho hárku a spoločného odborného hodnotiaceho posudku.

Za účelom vyriešenia problémov sa konalo dňa 23. 06. 2008 pracovné stretnutie zástupcov
CKO, RO a agentúry k problematike ITMS, na ktorom sa prijali patričné opatrenia na nápravu
vzniknutých nedostatkov.
V rámci výberu ŢoNFP neboli identifikované ţiadne problémy a nedostatky.
V rámci ukončenej výzvy neboli zaznamenané ţiadne sťaţnosti a zo strany ţiadateľov boli
kladené najviac otázky súvisiace s vypĺňaním ŢoNFP a povinných príloh.
Na základe skúseností a identifikácii najčastejších problémov oblastí je potrebné v ďalších
aktivitách a procesoch implementácie:
-

poskytnúť konzultácie ţiadateľom pred uzávierkou prijímania ţiadostí spojené s kontrolou
formálnej správnosti ŢoNFP,
zabezpečiť oboznámenie účastníkov informačných seminárov s analýzou najčastejších
chýb v ŢoNFP predloţených v rámci predchádzajúcich výziev,
spresniť pokyny vo formulári ŢoNFP na základe nedostatkov identifikovaných
pracovníkmi agentúry v procese formálnej kontroly.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY OPVaV-2008/5.1/02-SORO
„Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho
procesu“
Termín vyhlásenia výzvy na predkladanie ŢoNFP bol 18. 08. 2008 a dátum uzávierky 18. 11.
2008.
Celková finančná alokácia vyčlenená pre výzvu predstavuje 2,5 mld. Sk / 82 984 797,19 €.
Miestom realizácie projektu je Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Ţilinský kraj,
Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj.
Hlavným cieľom tejto výzvy je najmä podporiť investície na budovanie a/alebo modernizáciu
informačno-komunikačných technológií (IKT) a IKT sietí.
Oprávnení ţiadatelia pre túto výzvu sú definovaní nasledovne:
verejné vysoké školy
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štátne vysoké školy
Slovenská akadémia vied
Limity pomoci t. j. minimálna výška NFP na jeden projekt predstavuje sumu 50 mil. Sk /
1 659 695,94 EUR a maximálna výška sumu 150 mil. Sk / 4 979 087,83 €.
Pre jednotlivé typy oprávnených ţiadateľov je stanovená percentuálna intenzita pomoci
definovaná priamo vo výzve. Partnerstvo nie je povolené vytvoriť.
V rámci výzvy ku dňu 18. 11. 2008 bol zaznamenaný celkový počet prijatých ţiadostí v počte
21, v celkovej sume finančných prostriedkov NFP 2 939 080 853,35 Sk / 97 559 611,41 €
a v celkovej sume oprávnených výdavkov 3 070 086 702,90 Sk / 97 559 611,41 €.
Kontrola formálnej správnosti ŢoNFP sa k 31. 12. 2008 neskončila z dôvodu prebiehajúcej
predbeţnej finančnej kontroly.
Plnenie fyzických ukazovateľov
Informácie o fyzickom pokroku prioritnej osi za jednotlivé ukazovatele za rok 2008 ani za
predchádzajúci rok sa nedajú interpretovať, pretoţe ku koncu vykazovaného obdobia boli na
SORO zazmluvnené iba ţiadosti z prvej výzvy. Údaje o plnení fyzických ukazovateľov za
prioritnú os budú dostupné v priebehu roka 2009. Z tohto dôvodu nie je moţné analyzovať
dosiahnuté výsledky ani kvalifikovať pokrok v súvislosti s cieľmi vytýčenými na začiatku
realizácie OP.
Plnenie fyzických ukazovateľov k 31. 12. 2008 za prioritnú os 5 rozpisuje tabuľka P05
„Plnenie fyzických ukazovateľov“ v Prílohe č. 1e).

3.5.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi
Tabuľka 48 Čerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2008
Záväzok
2007-2013
za EÚ zdroje v €
Prioritná os 5
Opatrenie 5.1

200 000 000
200 000 000

Čerpanie prostriedkov v roku 2008
(EU zdroje) v tis. €
Celkom
0
0

% zo záväzku
2007 - 2013
0
0

Čerpanie prostriedkov kumulatívne
(EU zdroje) v tis. €
Celkom
0
0

% zo záväzku 2007
- 2013
0
0

Ku koncu vykazovaného obdobia nebolo zaznamenané čerpanie finančných prostriedkov
prioritnej osi, preto nie je moţné analyzovať dosiahnuté výsledky na základe finančných
ukazovateľov.

3.5.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich
prekonanie
Pri implementácii prioritnej osi 5 sa v procese kontroly formálnej správnosti, v procese
odborného hodnotenia, výberu a schvaľovania ţiadostí nevyskytli ţiadne závaţné problémy
a nebolo potrebné prijímať opatrenia na ich prekonanie.
Tabuľka 49 Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy
Identifikované problémy
0
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Prijaté opatrenia
0

Odpočet prijatých opatrení
0

3.6 Prioritná os 6 - Technická pomoc pre cieľ Konvergencia
3.6.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku
Prioritná os Technická pomoc pre cieľ Konvergencia sa v sledovanom období
implementovala RO a SORO. Technická pomoc sa uskutočňuje v dvoch prioritných témach
85 Príprava a vykonávanie, monitorovanie a kontrola a audit a 86 Hodnotenie a štúdie,
informovanie a publicita, ktoré sa sústreďujú na aktivity spojené s riadením, monitorovaním,
kontrolou, analýzou a poskytovaním informácii vrátane propagácie, vyhodnocovaním
a výmenou skúseností. Prehľadu vyuţitia prostriedkov TP podľa prioritných činností v rámci
prioritných tém zvlášť za RO a SORO sa podrobnejšie venuje 5. kapitola Technická pomoc.

3.6.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi
Tabuľka 50 Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi k 31. 12. 2008

Opatrenie

N/A

Typ výzvy

Dátum
vyhlásenia
výzvy

Dátum uzávierky
prijímania
ţiadostí o NFP

N/A

N/A

N/A

Alokácia FP na výzvu (NFP) v tis. €
Spolu
5 075,10

Z toho
ŠF/KF
4 313,84

ŠR
761,26

V zmysle Systému riadenia ŠF a KF RO nevyhlasuje výzvu na predkladanie ŢoNFP na
projekty TP, preto údaje typ a dátum vyhlásenia a uzávierky výzvy nie sú k dispozícii.
Tabuľka 51 Sledovanie vývoja implementácie prioritne osi k 31. 12. 2008
Opatrenie
6.1
Celkom

Opatrenie

6.1
Celkom

Prijaté
ŢoNFP
7
7

Zamietnuté
ŢoNFP
1
1

Schválené Zazmluvnené Projekty Odstúpené od
ŢoNFP
projekty
v realizácii
zmluvy
6
6
4
0
6
6
4
0
Finančné vyčíslenie ŠF a KF v tis. €
Výška
Výška
Výška
Výška
Výška
neschváleného
vymáhaných/
ţiadaného
schváleného nakontrahovaných
ţiadaného
vrátených
príspevku
príspevku
prostriedkov
príspevku
prostriedkov
z ŠF/KF
z ŠF/KF
z ŠF/KF
z ŠF/KF
zo ŠF/KF
4 313,84
225,73
4 088,11
4 088,11
0
4 313,84
0
4 088,11
4 088,11
0

Ukončené
projekty
0
0
Výška
ukončených
projektov zo
ŠF/KF
0
0

V rámci predmetnej prioritnej osi boli počas roka 2008 zo siedmich prijatých ţiadostí
implementované štyri projekty TP za roky 2007/2008, z toho dva projekty boli predloţené za
RO a dva za SORO, jedna ţiadosť bola zamietnutá. Zároveň SORO predloţilo v druhej
polovici roka 2008 dva projekty TP za rok 2009, ktoré boli aj zazmluvnené. Celková výška
ţiadaného príspevku z ERDF bola 4 088,11 tis. €.
PROJEKTY TP RO
RO predloţil dve ŢoNFP na projekty TP, jednu dňa 30. 07. 2008 a druhú dňa 22. 08. 2008:
-

Technická pomoc OP VaV pre cieľ Konvergencia – I. Príprava a vykonávanie,
monitorovanie, kontrola a audit,
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-

Technická pomoc OP VaV pre cieľ Konvergencia – II. Hodnotenie a štúdie, informovanie
a publicita.

Ţiadosti boli schválené schvaľovacím listom ministra dňa 19. 08. 2008 a 02. 09. 2008 s
výškou schváleného NFP pre jednotlivé projekty TP:
-

Technická pomoc OP VaV pre cieľ Konvergencia – II. Hodnotenie a štúdie, informovanie
a publicita - 3 532 897,00 Sk / 117 270,70 €,
Technická pomoc OP VaV pre cieľ Konvergencia – I. Príprava a vykonávanie,
monitorovanie, kontrola a audit - 23 762 960,00 Sk / 788 785,77 €.

PROJEKTY TP SORO
SORO predloţilo dňa 04. 07. 2008 dve ŢoNFP na projekty TP za roky 2007/2008:
-

Technická pomoc pre OP VaV, Cieľ Konvergencia, Prioritná téma 85 za roky 2007, 2008,
Technická pomoc pre OP VaV, Cieľ Konvergencia, Prioritná téma 86 za roky 2007, 2008.

Predmetné ţiadosti boli predloţené v písomnej a v elektronickej podobe (na štandardnom
nosiči CD). Vzhľadom na prechodné obdobie systému ITMS, neboli predloţené cez verejný
portál ITMS. Jedna bola schválená schvaľovacím listom ministra dňa 04. 08. 2008. Pri druhej
neboli splnené kritéria kontroly formálnej správnosti (alokácia finančných prostriedkov na
tento projekt nezodpovedala celkovej alokácii finančných prostriedkov vyčlenených na Cieľ
1), preto bola zamietnutá a nanovo vypracovaná a následne schválená schvaľovacím listom
ministra dňa 27. 08. 2008. Obe schválené ŢoNFP TP boli zazmluvnené 22. 09. 2008
s nasledovnou výškou NFP:
-

Technická pomoc pre OP VaV, Cieľ Konvergencia, Prioritná téma 85 za roky 2007, 2008
- 37 430 000,00 Sk / 1 242 448,38 €,
Technická pomoc pre OP VaV, Cieľ Konvergencia, Prioritná téma 86 za roky 2007, 2008
- 11 615 300,00 Sk / 385 557,33 €.

SORO predloţilo v dňoch 10. 11. 2008 a 20. 11. 2008 ďalšie ŢoNFP TP za rok 2009:
-

Technická pomoc pre OP VaV, Cieľ Konvergencia, Prioritná téma 85 za rok 2009,
Technická pomoc pre OP VaV, Cieľ Konvergencia, Prioritná téma 86 za rok 2009.

Boli schválené schvaľovacím listom ministra dňa 05. 12. 2008 a zazmluvnené dňa 22. 12.
2008 s nasledovnou výškou NFP:
-

Technická pomoc pre OP VaV, Cieľ Konvergencia, Prioritná téma 85 za rok 2009 55 443 057,00 Sk / 1 840 372,34 €,
Technická pomoc pre OP VaV, Cieľ Konvergencia, Prioritná téma 86 za rok 2009 13 107 938,00 Sk / 435 103,83 €.

3.6.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi
Tabuľka 52 Čerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2008
Záväzok
2007-2013
za EÚ zdroje v €
Prioritná os 6

22 204 866

Čerpanie prostriedkov v roku 2008
(EU zdroje) v tis. €
Celkom
544,50

% zo záväzku
2007 - 2013
2,45

Čerpanie prostriedkov kumulatívne
(EU zdroje) v tis. €
Celkom
544,50

% zo záväzku 2007
- 2013
2,45

V období roku 2008 bolo v rámci Technickej pomoci pre cieľ Konvergencia zaznamenané
čerpanie finančných prostriedkov z ERDF v sume 544,50 tis. €, čo predstavuje 2,45 % zo
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záväzku prioritnej osi za celé programové obdobie. Ku koncu vykazovaného obdobia
vychádzajú kumulatívne hodnoty rovnaké ako za rok 2008, keďţe v roku 2007 bolo čerpanie
nulové.

3.6.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich
prekonanie
Pri implementácii prioritnej osi 6 sa v procese kontroly formálnej správnosti, v procese
odborného hodnotenia, výberu a schvaľovania ţiadostí nevyskytli ţiadne závaţné problémy
a nebolo potrebné prijímať opatrenia na ich prekonanie.
Tabuľka 53 Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy
Identifikované problémy
0

Prijaté opatrenia
0

Odpočet prijatých opatrení
0

3.7 Prioritná os 7 - Technická pomoc pre cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť
3.7.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku
Prioritná os 7 pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť sa v sledovanom
období implementovala na RO a SORO. Technická pomoc sa uskutočňuje v dvoch
prioritných témach 85 Príprava a vykonávanie, monitorovanie a kontrola a audit a 86
Hodnotenie a štúdie, informovanie a publicita, ktoré sa sústreďujú na aktivity spojené
s riadením, monitorovaním, kontrolou, analýzou a poskytovaním informácii vrátane
propagácie, vyhodnocovaním a výmenou skúsenosti. Prehľadu vyuţitia prostriedkov TP
podľa prioritných činností v rámci prioritných tém zvlášť za RO a SORO sa podrobnejšie
venuje 5. kapitola Technická pomoc.

3.7.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi
Tabuľka 54 Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi k 31. 12. 2008

Opatrenie

N/A

Typ výzvy

N/A

Dátum
vyhlásenia
výzvy
N/A

Dátum uzávierky
prijímania
ţiadostí o NFP
N/A

Alokácia FP na výzvu (NFP) v tis. €
Spolu
1 700,19

Z toho
ŠF/KF
1 445,16

ŠR
225,03

V zmysle Systému riadenia ŠF a KF, verzia 2.0 RO nevyhlasuje výzvu na predkladanie
ŢoNFP na projekty TP, preto údaje typ a dátum vyhlásenia a uzávierky výzvy nie sú
k dispozícii.
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Tabuľka 55 Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi k 31. 12. 2008
Opatrenie
7.1
Celkom

Prijaté
ŢonFP
6
6

Výška
ţiadaného
Opatrenie
príspevku
z ŠF/KF
7.1
Celkom

1 445,16
1 445,16

Zamietnuté
ŢoNFP
0
0

Schválené
Zazmluvnené
Projekty
ŢoNFP
projekty
v realizácii
6
6
4
6
6
4
Finančné vyčíslenie ŠF a KF v tis. €

Výška
neschváleného
ţiadaného
príspevku
z ŠF/KF
0
0

Výška
schváleného
príspevku
z ŠF/KF

Výška
nakontrahovaných
prostriedkov
z ŠF/KF

1 445,16
1 445,16

1 445,16
1 445,16

Odstúpené
od zmluvy
0
0

Výška
vymáhaných/
vrátených
prostriedkov
z ŠF/KF
0
0

Ukončené
projekty
0
0
Výška
ukončených
projektov zo
ŠF/KF
0
0

V rámci predmetnej prioritnej osi boli počas roka 2008 zo šiestich prijatých ŢoNFP
implementované štyri projekty TP za roky 2007/2008, z toho dva projekty boli predloţené za
RO a dva za SORO. Zároveň SORO predloţilo v druhej polovici roka 2008 dva projekty TP
za rok 2009, ktoré boli aj zazmluvnené. Celková výška ţiadaného príspevku z ERDF bola
1 445,16 tis. €.
PROJEKTY TP RO
RO predloţil dve ŢoNFP na projekty TP, jednu dňa 30. 07. 2008 a druhú dňa 22. 08. 2008:
-

Technická pomoc OP VaV pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť –
I. Príprava a vykonávanie, monitorovanie, kontrola a audit,
Technická pomoc OP VaV pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť –
II. Hodnotenie a štúdie, informovanie a publicita.

Ţiadosti boli schválené schvaľovacím listom ministra dňa 19. 08. 2008 a 02. 09. 2008 s
výškou schváleného NFP pre jednotlivé projekty TP:
-

Technická pomoc OP VaV pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť –
II. Hodnotenie a štúdie, informovanie a publicita - 1 306 689,00 Sk / 43 374,13 €,
Technická pomoc OP VaV pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť –
I. Príprava a vykonávanie, monitorovanie, kontrola a audit - 9 012 942,00 Sk /
299 174,87 €.

PROJEKTY TP SORO
SORO predloţilo dňa 04. 07. 2008 dve ŢoNFP na projekty TP za roky 2007/2008:
-

Technická pomoc pre OP VaV, Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť,
Prioritná téma 85 za roky 2007, 2008,
Technická pomoc pre OP VaV, Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť,
Prioritná téma 86 za roky 2007, 2008.

Predmetné ţiadosti boli predloţené v písomnej a v elektronickej podobe (na štandardnom
nosiči CD). Vzhľadom na prechodné obdobie systému ITMS, neboli predloţené cez verejný
portál ITMS. Ţiadosti boli schválená schvaľovacím listom ministra dňa 04. 08. 2008 a
zazmluvnené 22. 09. 2008 s nasledovnou výškou NFP:
-
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Technická pomoc pre OP VaV, Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť,
Prioritná téma 85 za roky 2007, 2008 – 7 668 000,00 Sk / 254 530,97 €,

-

Technická pomoc pre OP VaV, Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť,
Prioritná téma 86 za roky 2007, 2008 – 7 877 800,00 Sk / 261 495,05 €.

SORO predloţilo v dňa 10. 11. 2008 dve ŢoNFP TP za rok 2009:
-

Technická pomoc pre OP VaV, Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť,
Prioritná téma 85 za rok 2009,
Technická pomoc pre OP VaV, Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť,
Prioritná téma 86 za rok 2009.

Boli schválené schvaľovacím listom ministra dňa 05. 12. 2008 a zazmluvnené dňa 22. 12.
2008 s nasledovnou výškou NFP:
-

Technická pomoc pre OP VaV, Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť,
Prioritná téma 85 za rok 2009 – 20 506 337,00 Sk / 680 685,69 €,
Technická pomoc pre OP VaV, Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť,
Prioritná téma 86 za rok 2009 – 4 848 142,00 Sk / 160 928,83 €.

3.7.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi
Tabuľka 56 Čerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2008
Záväzok
2007-2013
za EÚ zdroje
Prioritná os 7

10 449 349

Čerpanie prostriedkov v roku 2008
(EU zdroje) v tis. €
Celkom
137,48

% zo záväzku
2007 - 2013
1,32

Čerpanie prostriedkov kumulatívne
(EU zdroje) v tis. €
Celkom
137,48

% zo záväzku 2007
- 2013
1,32

V období roku 2008 bolo v rámci Technickej pomoci pre cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť zaznamenané čerpanie finančných prostriedkov
z ERDF v sume 137,48 tis. €, čo predstavuje 1,32 % zo záväzku prioritnej osi za celé
programové obdobie. Ku koncu vykazovaného obdobia vychádzajú kumulatívne hodnoty
rovnaké ako za rok 2008 , keďţe v roku 2007 bolo čerpanie nulové.

3.7.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich
prekonanie
Pri implementácii prioritnej osi 7 sa v procese kontroly formálnej správnosti, v procese
odborného hodnotenia, výberu a schvaľovania ţiadostí nevyskytli ţiadne závaţné problémy
a nebolo potrebné prijímať opatrenia na ich prekonanie.

Tabuľka 57 Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy
Identifikované problémy
0

Prijaté opatrenia
0

Odpočet prijatých opatrení
0
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4 HORIZONTÁLNE PRIORITY
4.1 Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity
Dňa 11. 04. 2008 sa uskutočnilo zasadnutie pracovnej skupiny pre horizontálnu prioritu
Marginalizované rómske komunity (ďalej len „HP MRK“), na ktorom bol prerokovávaný
Systém koordinácie HP MRK na roky 2007 – 2013. Ten bol následne schválený členmi
pracovnej skupiny HP MRK dňa 18. 04. 2008 s pripomienkami. RO OP Výskum a vývoj nie
je členom pracovnej skupiny HP MRK, z dôvodu, ţe OP VaV nie je začlenený k operačným
programom, ktoré implementujú tzv. Lokálnu stratégiu komplexného prístupu, definovanú
Systémom riadenia ŠF a KF. Napriek tomu sa RO zasadnutí pracovnej skupiny sporadicky
zúčastňuje.
Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni OP podľa NSRR nie je moţné uviesť, pretoţe v
prílohe 13 NSRR17 nie je k 31. 12. 2008 pre OP VaV identifikovaný ţiaden ukazovateľ.
V Systéme koordinácie implementácie HP MRK na roky 2007 – 2013 cieľové hodnoty
ukazovateľov pre OP VaV neboli zadefinované. V roku 2008 OP VaV neprispel k napĺňaniu
špecifických a čiastkových cieľov HP MRK vo všetkých prioritných osiach, z dôvodu
podpísania prvých zmlúv o poskytnutí NFP aţ v decembri 2008.

4.2 Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí
Dňa 15. 01. 2008 sa stretli zástupcovia odboru rodovej rovnosti a rovnosti príleţitostí
MPSVR SR a RO OP Výskum a vývoj. Účelom spoločného stretnutia bola špecifikácia
indikátorov za horizontálnu prioritu Rovnosť príleţitostí (ďalej len „HP RP“) v OP VaV. Po
diskusii k tejto problematike boli spoločne odsúhlasené tieto indikátory:
počet vytvorených pracovných miest obsadených muţmi
počet vytvorených pracovných miest obsadených ţenami
počet výskumníkov, ktorí majú profesionálny prospech z poskytnutej podpory (delenie:
muţi/ţeny)

-

Zástupcovia RO informovali koordinátorov HP RP, ţe pri tvorbe príručky pre ţiadateľov
a inštrukcií pre hodnotiteľov budú vychádzať z Príručky pre uplatňovanie HP RP v ŠF.
Koordinátori HP RP ponúkli spoluprácu pri odborných seminároch pre ţiadateľov v oblasti
uplatňovania HP RP, či uţ vo forme ich účasti, alebo vyškolenia kontaktného bodu za RO.
Dňa 13. 03. 2008 sa uskutočnilo zasadnutie pracovnej skupiny pre HP RP, ktorá mala v
programe zasadnutia:
1. Prerokovanie „Systému koordinácie a implementácie horizontálnej priority Rovnosť
príleţitostí“ a spolupráce s riadiacimi orgánmi za jednotlivé operačné programy,
2. Diskusiu.
Dňa 27. 03. 2008 sa uskutočnilo zasadnutie pracovnej skupiny pre HP RP, ktorá mala v
programe zasadnutia:
1. Prerokovanie „Systému koordinácie a implementácie horizontálnej priority Rovnosť
príleţitostí“ a spolupráce s riadiacimi orgánmi za jednotlivé operačné programy,
2. Diskusiu.
17
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Pracovná skupina HP RP následne rozhodla o schválení Systému koordinácie implementácie
horizontálnej priority Rovnosť príleţitostí pre programové obdobie 2007 – 2013.
V sledovanom období v rámci aktivít pracovnej skupiny sa RO podieľalo na vypracovaní
Plánu informovania a publicity koordinátora HP RP na roky 2007 – 2013.
V súlade so Systémom koordinácie implementácie horizontálnej priority Rovnosť príleţitostí
pre programové obdobie 2007 – 2013 boli v rámci OP VaV koordinátorom HP RP pre
prioritné osi 1 aţ 5 identifikované ako relevantné nasledovné ciele HP RP:
cieľ 1.1:
–
–

zvýšenie zamestnanosti a zníţenie nezamestnanosti ţien na pracovnom trhu
zníţenie rozdielu v miere zamestnanosti a nezamestnanosti medzi ţenami a muţmi

cieľ 1.3:
–
–

zníţenie rodového mzdového rozdielu medzi muţmi a ţenami
zvýšenie kvalifikácie zručností ţien a muţov v odvetviach a oblastiach, v ktorých nie je
vysoká koncentrácia ţien (rodová desegregácia)
– zvýšenie podielu ţien na SZČO a v pozícii riadiacich v podnikateľských subjektoch
cieľ 2.2:
–

zvýšenie počtu bezbariérových a bezpečných prístupov k verejnej, sociálnej,
vzdelanostnej, zdravotníckej infraštruktúre zamestnávateľov
– zvýšenie dostupnosti ľudí so zdravotným postihnutím k informačným sluţbám
cieľ 3.2:
–
–

zníţenie miery nezamestnanosti absolventov škôl vo veku 15-24 rokov
zvýšenie miery uplatnenia absolventov SŠ a VŠ

V rámci prezentačných seminárov k jednotlivým vyhláseným výzvam boli potenciálni
ţiadatelia o NFP informovaní o HP RP, o jej správnom chápaní a vyuţití pri implementácii
OP VaV.
Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni OP podľa NSRR nie je moţné uviesť, pretoţe v
prílohe 13 NSRR18 nie je k 31. 12. 2008 pre OP VaV identifikovaný ţiaden ukazovateľ.
V Systéme koordinácie implementácie HP RP pre programové obdobie 2007 – 2013 cieľové
hodnoty ukazovateľov pre OP VaV neboli zadefinované. V roku 2008 OP VaV neprispel
k napĺňaniu špecifických a čiastkových cieľov HP RP vo všetkých prioritných osiach,
z dôvodu podpísania prvých zmlúv o poskytnutí NFP aţ v decembri 2008.

4.3 Horizontálna priorita Informačná spoločnosť
Zasadnutie pracovnej skupiny pre horizontálnu prioritu Informačná spoločnosť (ďalej len „HP
IS“), ktorej členom je aj zástupca RO pre OP VaV, sa uskutočnilo 10. januára 2008 za účelom
komunikácie ohľadom výberu ukazovateľov. Následne sa v priebehu marca 2008 uskutočnilo
pripomienkové konanie a zapracovávanie pripomienok k finálnej verzii materiálu Systém
koordinácie HP IS na roky 2007 - 2013 verzia 2.0, ktorý bol 26. marca 2008 schválený.
V rámci tohto procesu bola zároveň dopracovaná „Relevancia prioritných osí jednotlivých OP
k cieľom HP IS (príloha 1)“ a „Súbor merateľných ukazovateľov za HP IS jednotlivých OP
18
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(príloha 2)“, kde sú identifikované jednotlivé ukazovatele a ich vzťah k príslušným prioritným
osiam operačných programov.
V súvislosti so zmenou Organizačného poriadku ÚV SR 2008 a z dôvodu zapracovania
odporúčaní vládneho auditu č. AA253 zameraného na činnosť koordinátora HP IS v rámci
programového obdobia 2007 - 2013 sa v októbri 2008 uskutočnilo pripomienkovanie Štatútu
pracovnej skupiny pre horizontálnu prioritu Informačná spoločnosť, Systému koordinácie
a implementácie HP IS na roky 2007 – 2013 verzia 3.0, príloha č. 1 (relevancia prioritných
osí) a príloha č. 2 (ukazovatele). Spomenuté dokumenty boli po ukončení pripomienkového
konania schválené dňa 16. 10. 2008.
Formou pripomienkového konania sa následne pripravoval „Plán informovania a publicity
koordinátora horizontálnej priority Informačná spoločnosť na roky 2007 – 2013“, ktorý bol
schválený dňa 28. 10. 2008. Hlavným cieľom plánu informovania a publicity je dosiahnutie
kvalitnej, komplexnej a odbornej úrovne informovanosti verejnosti, RO a ďalších cieľových
skupín o problematike HP IS s dôrazom na úlohy EÚ v oblasti informačnej spoločnosti
a príspevok fondov EÚ k ich plneniu. Nakoľko HP IS je prierezovou problematikou, ktorá
prechádza všetkými OP, musí byť uplatňovaná a sledovaná u všetkých OP. Dosiahnutie
patričnej úrovne informovanosti a povedomia cieľových skupín o cieľoch informačnej
spoločnosti je dôleţitým prvkom pri zabezpečovaní implementácie HP IS.
V priebehu decembra 2008 bol v zmysle metodického pokynu CKO č. 5 vypracovaný a
pripomienkovaný „Plán hodnotení horizontálnej priority Informačná spoločnosť na
programové obdobie 2007 – 2013“, ktorý bol 30. 12. 2008 schválený. Plán hodnotení je
kvalitatívnym nástrojom riadenia a prostriedkom na zvýšenie efektívnosti a účinnosti
finančného riadenia, ktoré sú zásadami riadneho finančného hospodárenia. Účelom hodnotení
HP IS je celkové posúdenie plnenia cieľov HP IS, ktoré vyplývajú zo Systému koordinácie a
implementácie HP IS na roky 2007 – 2013 na úrovni Národného strategického a referenčného
rámca a operačných programov, ako aj zhodnotenie relevantnosti, účelnosti, účinnosti a
efektívnosti dopadov a udrţateľnosti implementovanej HP IS.
Plnenie fyzických ukazovateľov HP IS na úrovni OP podľa NSRR nie je moţné uviesť,
pretoţe v prílohe 13 NSRR19 nie je k 31. 12. 2008 pre OP VaV identifikovaný ţiaden
ukazovateľ.
V sledovanom období bolo v OP VaV zazmluvnených celkovo 13 ŢoNFP (okrem projektov
technickej pomoci). Ţiadna zo ŢoNFP nemala príspevok k HP IS.
Tabuľka 58 Počet projektov s príspevkom k HP IS k 31. 12. 2008
Počet projektov celkovo
13

Počet projektov, s príspevkom k
HP IS
0

Objem finančných prostriedkov projektov
s príspevkom k HP IS
0

V tabuľke sú uvedené len zazmluvnené projekty v roku 2008.

Plnenie merateľných ukazovateľov HP IS k 31. 12. 2008 v zmysle prílohy č. 2 Systému
koordinácie a implementácie HP IS na roky 2007 - 2013 platného v roku 2008 je nasledovné:
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Prioritná os 1
Ukazovatele
Objem finančných
Dosiahnutý
prostriedkov
výsledok
vynaloţených na
budovanie
Cieľ
a modernizáciu IKT na
pracoviskách výskumu
a vývoja (v mil. EUR)
Východisko
(výsledok)
Počet vytvorených
širokopásmových sietí
medzi pracoviskami
výskumu a vývoja
(výsledok)

Dosiahnutý
výsledok
Cieľ
Východisko

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Spolu

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

24,90

24,90

24,90

24,90

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

7

7

7

7

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

Prioritná os 2
Ukazovatele
Počet projektov
Dosiahnutý
podporujúcich výskum
výsledok
a vývoj v oblasti IKT
Cieľ
(výsledok)
Východisko
Počet vytvorených
širokopásmových sietí
medzi pracoviskami
výskumu a vývoja
(výsledok)

Dosiahnutý
výsledok
Cieľ
Východisko

Objem finančných
prostriedkov
vynaloţených na
výskum a vývoj
v oblasti IKT (v mil.
EUR) (výsledok)

Dosiahnutý
výsledok
Cieľ

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Spolu

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

0
0

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

20
N/A

20
N/A

20
N/A

20
0

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

10

10

10

10

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

9,96

9,96

9,96

9,96

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

Východisko

Prioritná os 3
Ukazovatele
Objem finančných
Dosiahnutý
prostriedkov
výsledok
vynaloţených na
Cieľ
budovanie
a modernizáciu IKT na
pracoviskách výskumu
a vývoja (v mil. EUR)
Východisko
(výsledok)
Počet vytvorených
širokopásmových sietí
medzi pracoviskami
výskumu a vývoja
(výsledok)

Dosiahnutý
výsledok
Cieľ
Východisko

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Spolu

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

11,62

11,62

11,62

11,62

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

4

4

4

4

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

Prioritná os 4
Ukazovatele
Počet projektov
Dosiahnutý
podporujúcich výskum
výsledok
a vývoj v oblasti IKT
Cieľ

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Spolu

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

10

10

10

10
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(výsledok)

Východisko

Počet vytvorených
širokopásmových sietí
medzi pracoviskami
výskumu a vývoja
(výsledok)

Dosiahnutý
výsledok
Cieľ

Objem finančných
prostriedkov
vynaloţených na
výskum a vývoj
v oblasti IKT (v mil.
EUR) (výsledok)

Dosiahnutý
výsledok
Cieľ

Východisko

Východisko

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

5

5

5

5

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

4,98

4,98

4,98

4,98

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Spolu

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

100

100

100

100

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

Prioritná os 5
Ukazovatele
Počet učební so
Dosiahnutý
zavedenými alebo
výsledok
zmodernizovanými IKT
Cieľ
sieťami v nadväznosti
na realizovaný projekt
Východisko
(výsledok)

Vzhľadom na stav implementácie OP VaV resp. realizácie/prípravy zazmluvnených projektov
nie je v sledovanom období moţné vyhodnocovať plnenie ukazovateľov za rok 2008 ako aj
príspevok prioritných osí k napĺňaniu špecifických a čiastkových cieľov HP IS (prvé zmluvy
o poskytnutí NFP boli podpísané aţ v decembri 2008). Jednotlivé hodnoty ukazovateľov budú
vyhodnocované po predloţení monitorovacích správ prijímateľom v priebehu ďalšieho
obdobia implementácie.

4.4 Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj
Zasadnutie pracovnej skupiny pre horizontálnu prioritu Trvalo udrţateľný rozvoj (ďalej len
„HP TUR“), ktorej členom je aj zástupca RO pre OP VaV, sa uskutočnilo 10. januára 2008 za
účelom komunikácie ohľadom výberu ukazovateľov. Následne sa v priebehu marca 2008
uskutočnilo pripomienkové konanie a zapracovávanie pripomienok k finálnej verzii materiálu
Systém koordinácie HP TUR na roky 2007 - 2013 verzia 2.0, ktorý bol 26. marca 2008
schválený. V rámci tohto procesu bola zároveň dopracovaná „Relevancia prioritných osí
jednotlivých OP k cieľom HP TUR (príloha 1)“ a „Súbor merateľných ukazovateľov za HP
TUR jednotlivých OP (príloha 2)“, kde sú identifikované jednotlivé ukazovatele a ich vzťah
k príslušným prioritným osiam operačných programov.
V súvislosti so zmenou Organizačného poriadku ÚV SR 2008 a z dôvodu zapracovania
odporúčaní vládneho auditu č. AA253 zameraného na činnosť koordinátora HP TUR v rámci
programového obdobia 2007 - 2013 sa v októbri 2008 uskutočnilo pripomienkovanie Štatútu
pracovnej skupiny pre horizontálnu prioritu Trvalo udrţateľný rozvoj, Systému koordinácie
a implementácie HP TUR na roky 2007-2013 verzia 3.0, príloha č. 1 (relevancia prioritných
osí) a príloha č. 2 (ukazovatele). Spomenuté dokumenty boli po ukončení pripomienkového
konania schválené dňa 16. 10. 2008.
Formou pripomienkového konania sa následne pripravoval „Plán informovania a publicity
koordinátora horizontálnej priority Trvalo udrţateľný rozvoj na roky 2007 – 2013“, ktorý bol
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schválený dňa 28. 10. 2008. Hlavným cieľom plánu informovania a publicity je dosiahnutie
kvalitnej, komplexnej a odbornej úrovne informovanosti verejnosti, RO a ďalších cieľových
skupín o problematike HP TUR s dôrazom na úlohy EÚ v oblasti trvalo udrţateľného rozvoja
a príspevok fondov EÚ k ich plneniu. Nakoľko HP TUR je prierezovou problematikou, ktorá
prechádza všetkými OP, musí byť uplatňovaná a sledovaná u všetkých OP. Dosiahnutie
patričnej úrovne informovanosti a povedomia cieľových skupín o cieľoch trvalo
udrţateľného rozvoja je dôleţitým prvkom pri zabezpečovaní implementácie HP TUR.
V priebehu decembra 2008 bol v zmysle metodického pokynu CKO č. 5 vypracovaný a
pripomienkovaný „Plán hodnotení horizontálnej priority Trvalo udrţateľný rozvoj na
programové obdobie 2007 – 2013“, ktorý bol 30. 12. 2008 schválený. Plán hodnotení je
kvalitatívnym nástrojom riadenia a prostriedkom na zvýšenie efektívnosti a účinnosti
finančného riadenia, ktoré sú zásadami riadneho finančného hospodárenia. Účelom hodnotení
HP TUR je celkové posúdenie plnenia cieľov HP TUR, ktoré vyplývajú zo Systému
koordinácie a implementácie HP TUR na roky 2007 – 2013 na úrovni Národného
strategického a referenčného rámca a operačných programov, ako aj zhodnotenie
relevantnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti dopadov a udrţateľnosti implementovanej HP
TUR.
Plnenie ukazovateľov HP TUR uvedených v NSRR v prílohe č. 13 uvádza Tabuľka 59.
Tabuľka 59 Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR na úrovni OP podľa NSRR k 31. 12. 2008
Ukazovatele
Dosiahnutý
Počet patentových
výsledok
prihlášok EPO
Cieľ
(počet)
Východisko
Počet patentových
prihlášok EPO na 1
mil. obyvateľov
(počet)

Počet publikácií v
odborných
časopisoch (počet)

Počet udelených
patentov USPTO na 1
mil. obyvateľov
(počet)

Dosiahnutý
výsledok
Cieľ
Východisko
Dosiahnutý
výsledok
Cieľ
Východisko
Dosiahnutý
výsledok
Cieľ
Východisko

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Spolu

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A
0

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

100
N/A

100
N/A

100
N/A

100
0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

5,8

N/A

N/A

N/A

N/A

18

18

18

18

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

8,1

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A
0

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

600
N/A

600
N/A

600
N/A

600
0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0,7

N/A

N/A

N/A

N/A

2

2

2

2

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1,28

N/A
8,1/
2003

N/A
1,28/
2000

5,8 /
2005
N/A

0,7 /
2002
N/A

Počet výskumníkov,
ktorí majú
profesionálny
prospech z
poskytnutej
podpory (počet)

Dosiahnutý
výsledok
Cieľ

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

17000

17000

17000

17000

Východisko

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

Počet výskumníkov,
ktorí majú
profesionálny
prospech z

Dosiahnutý
výsledok

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

17000

17000

17000

1700
0

Cieľ
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Ukazovatele
poskytnutej podpory
Východisko
(počet)
Počet vytvorených
pracovných miest pre
výskumníkov (počet)

Dosiahnutý
výsledok
Cieľ
Východisko

Počet vytvorených
pracovných miest pre
výskumníkov (počet)

Dosiahnutý
výsledok
Cieľ
Východisko

Súhrnný index
inovatívnosti (EIS)
(poradie)

Dosiahnutý
výsledok
Cieľ
Východisko

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Spolu

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A
0

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

500
N/A

500
N/A

500
N/A

500
0

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A
0

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

500
N/A

500
N/A

500
N/A

500
0

22

22

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

22

N/A
22 /
2005

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

19

19

19

19

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

22

Percento finančných
prostriedkov z
celkového mnoţstva
financií alokovaných
na realizáciu
projektov
venovaných
problematike
ţivotného prostredia
(%)

Dosiahnutý
výsledok
Cieľ

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

3

3

3

3

Východisko

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

Počet projektov
venovaných
problematike
ţivotného prostredia
(počet)

Dosiahnutý
výsledok
Cieľ

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

40

40

40

40

Východisko

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

0,46

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0,46

N/A
0,51 /
2005

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1,5

1,5

1,5

1,5

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0,51

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A
0

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

200
N/A

200
N/A

200
N/A

200
0

N/A

N/A

N/A

0

Celkové výdavky na
výskum a vývoj (% z
HDP) (%)

Počet inštitúcií VaV,
ktoré boli technicky
zhodnotené (počet)

Dosiahnutý
výsledok
Cieľ
Východisko
Dosiahnutý
výsledok
Cieľ
Východisko

Počet
novovybudovaných
budov a zariadení
vysokých škôl
(počet)

Dosiahnutý
výsledok
Cieľ

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

20

20

20

20

Východisko

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

Počet
novovybudovaných a
zrekonštruovaných
budov a zariadení
vysokých škôl
(počet)

Dosiahnutý
výsledok
Cieľ

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

40

40

40

40

Východisko

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

Počet projektov
podpory sietí
pracovísk výskumu a

Dosiahnutý
výsledok
Cieľ

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

400

400

400

400
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Ukazovatele
vývoja (počet)
Východisko

2007
0

2008
N/A

2009
N/A

2010
N/A

2011
N/A

2012
N/A

2013
N/A

2014
N/A

2015
N/A

Spolu
0

Počet projektov
spolupráce
výskumnovývojových inštitúcií
so spoločenskou a
hospodárskou
praxou (počet)

Dosiahnutý
výsledok
Cieľ

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

800

800

800

800

Východisko

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

Počet vysokých škôl
so zmodernizovaným
vnútorným
vybavením
súvisiacim so
vzdelávacím
procesom (počet)

Dosiahnutý
výsledok
Cieľ

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

20

20

20

20

Východisko

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

Počet
zrekonštruovaných
budov a zariadení
vysokých škôl
(počet)

Dosiahnutý
výsledok
Cieľ

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

20

20

20

20

Východisko

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

Počet študentov,
ktorí majú prospech z
kvalitnejšej
infraštruktúry
vysokých škôl
(počet)

Dosiahnutý
výsledok

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

30000
0

30000
0

30000
0

3000
00

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

Percento finančných
prostriedkov z
celkového mnoţstva
financií alokovaných
na realizáciu
projektov
venovaných
problematike
zdravotného stavu
obyvateľstva (%)

Dosiahnutý
výsledok
Cieľ

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

6

6

6

6

Východisko

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

Počet projektov
venovaných
problematike
zdravotného stavu
obyvateľstva (počet)

Dosiahnutý
výsledok
Cieľ

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

80

80

80

80

Východisko

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

Percento
obyvateľstva
s vysokoškolským
vzdelaním vo veku 25
- 64 rokov (počet)

Dosiahnutý
výsledok
Cieľ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

13,7

N/A

N/A

N/A

N/A

13

13

13

13

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

11,8

Cieľ
Východisko

Východisko

N/A
11,8 /
2003

13,7 /
2005
N/A
N/A

V sledovanom období bolo v OP VaV zazmluvnených celkovo 13 ŢoNFP (okrem projektov
technickej pomoci). Ţiadna zo ŢoNFP nemala príspevok k HP TUR.
Tabuľka 60 Počet projektov s príspevkom k HP TUR k 31. 12. 2008
Počet projektov celkovo
13

Počet projektov, s príspevkom k HP
TUR
0

Objem finančných prostriedkov projektov
s príspevkom k HP TUR
0
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V tabuľke sú uvedené len zazmluvnené projekty v roku 2008.

Plnenie merateľných ukazovateľov HP TUR k 31. 12. 2008 v zmysle prílohy č. 2 Systému
koordinácie a implementácie horizontálnej priority Trvalo udrţateľný rozvoj na roky 2007 2013 platného v roku 2008 je nasledovné:
Prioritná os 1
Ukazovatele
Počet vytvorených
Dosiahnutý
pracovných miest pre
výsledok
výskumníkov (počet)
Cieľ
(výsledok)
Východisko

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Spolu

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A
0

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

130
N/A

130
N/A

130
N/A

130
0

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

10,46

10,46

10,46

10,46

Objem finančných
prostriedkov
poskytnutých na
projekty venované
problematike
ţivotného prostredia
(v mil. EUR)
(výsledok)

Dosiahnutý
výsledok

Východisko

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

Objem finančných
prostriedkov
poskytnutých na
projekty venované
problematike
zdravotného stavu
obyvateľstva (v mil.
EUR) (výsledok)

Dosiahnutý
výsledok

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

20,91

20,91

20,91

20,91

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Spolu

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

Východisko

N/A
0

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

200
N/A

200
N/A

200
N/A

200
0

Objem finančných
prostriedkov
poskytnutých na
projekty venované
problematike
ţivotného prostredia
(v mil. EUR)
(výsledok)

Dosiahnutý
výsledok

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

16,43

16,43

16,43

16,43

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

Objem finančných
prostriedkov
poskytnutých na
projekty venované
problematike
ţivotného prostredia
(v mil. EUR)
(výsledok)

Dosiahnutý
výsledok

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

31,37

31,37

31,37

31,37

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

Cieľ

Cieľ

Východisko

Prioritná os 2
Ukazovatele
Počet vytvorených
Dosiahnutý
pracovných miest pre
výsledok
výskumníkov (počet)
(výsledok)
Cieľ

Cieľ
Východisko

Cieľ

Východisko

Prioritná os 3
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Ukazovatele
Počet vytvorených
Dosiahnutý
pracovných miest pre
výsledok
výskumníkov (počet)
Cieľ
(výsledok)
Východisko

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Spolu

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A
0

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

70
N/A

70
N/A

70
N/A

70
0

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

7,47

7,47

7,47

7,47

Objem finančných
prostriedkov
poskytnutých na
projekty venované
problematike ţivotného
prostredia (v mil. EUR)
(výsledok)

Dosiahnutý
výsledok

Východisko

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

Objem finančných
prostriedkov
poskytnutých na
projekty venované
problematike
zdravotného stavu
obyvateľstva (v mil.
EUR) (výsledok)

Dosiahnutý
výsledok

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

22,4

22,4

22,4

22,4

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

Cieľ

Cieľ
Východisko

Prioritná os 4
Ukazovatele
Počet vytvorených
Dosiahnutý
pracovných miest pre
výsledok
výskumníkov (počet)
Cieľ
(výsledok)
Východisko

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Spolu

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

100

100

100

100

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0
0

Objem finančných
prostriedkov
poskytnutých na
projekty venované
problematike
ţivotného prostredia
(v mil. EUR)
(výsledok)

Dosiahnutý
výsledok
Cieľ

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

10,46

10,46

10,46

Východisko

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

Objem finančných
prostriedkov
poskytnutých na
projekty venované
problematike
zdravotného stavu
obyvateľstva (v mil.
EUR) (výsledok)

Dosiahnutý
výsledok
Cieľ

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

14,94

14,94

14,94

Východisko

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

10,46

14,94

Prioritná os 5
Ukazovatele
Zvýšený inštalovaný
Dosiahnutý
výkon zariadenia
výsledok
zodpovedajúci
Cieľ
obnoviteľným zdrojom
Východisko
energie
(MW) (výsledok)
Zateplená plocha (m2)
(výsledok)

Dosiahnutý
výsledok
Cieľ

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Spolu

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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Východisko
Ročné úspory energie
realizovaním projektu
(GJ/rok) (výsledok)

Dosiahnutý
výsledok
Cieľ
Východisko

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A
0

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
0

Vzhľadom na stav implementácie OP VaV resp. realizácie/prípravy zazmluvnených projektov
nie je v sledovanom období moţné vyhodnocovať plnenie ukazovateľov za rok 2008 ako aj
príspevok prioritných osí k napĺňaniu špecifických a čiastkových cieľov HP TUR (prvé
zmluvy o poskytnutí NFP boli podpísané aţ v decembri 2008). Jednotlivé hodnoty
ukazovateľov budú vyhodnocované po predloţení monitorovacích správ prijímateľom
v priebehu ďalšieho obdobia implementácie.
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5 TECHNICKÁ POMOC
5.1 Technická pomoc OP VaV
Technická pomoc (ďalej len „TP“) je súčasťou OP VaV. Hlavným cieľom TP je zabezpečiť
efektívnu implementáciu OP VaV, v súlade s nárokmi kladenými na riadenie
a administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu.
V rámci OP VaV je TP:
1. osobitnou prioritnou osou 6 pre Cieľ Konvergencia, ktorej účelom je podporovať
realizáciu prioritných osí 1, 2 a 5 OP VaV,
2. osobitnou prioritnou osou 7 pre Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť,
ktorej účelom je podporovať realizáciu prioritných osí 3 a 4 OP VaV.
Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. 07. 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 (ďalej len všeobecné
nariadenie“) dáva iniciatívnu moţnosť jednotlivým členským krajinám vyuţiť finančné
prostriedky na aktivity spojené s prípravou, riadením, monitorovaním, hodnotením,
informovaním a kontrolou operačných programov a zároveň aj na aktivity previazané
s posilnením administratívnych kapacít na implementáciu programov (článok 46).
Bod 2 článku 46 (TP členských štátov) dáva moţnosť jednotlivým členským krajinám
vypracovať Operačný program TP a/alebo v rámci jednotlivých operačných programov
disponovať aj samostatnou prioritnou osou TP. V zmysle tohto nariadenia je TP OP VaV
vyčlenená ako osobitná samostatná prioritná os pre Cieľ Konvergencia a Cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť v rámci OP VaV.
Pre oblasť TP sa uplatňujú tieto prioritné témy20:
a) Prioritná téma 85 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola
Príprava, monitorovanie, vykonávanie a kontrola implementácie pomoci zo ŠF pokrýva
nasledujúce aktivity21:
personálne zabezpečenie prípravy, riadenia a kontroly programov, projektov
a horizontálnych priorít, vrátane činností zriadených výborov a komisií ŠF vrátane
vzdelávania personálu,
potrebné materiálno-technické zabezpečenie (napr. spotrebný materiál, dopravné
prostriedky, prístroje, software a iné) súvisiace s riadením a kontrolou pomoci zo ŠF,
zabezpečenie sluţieb (dokumentov a iné) súvisiacich s prípravou, riadením a kontrolou
ŠF na úrovni programov, projektov a horizontálnych priorít.
b) Prioritná téma 86 – Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia
Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia ŠF pokrýva nasledujúce aktivity22:
poskytovanie informácií, šírenie povedomia o operačných programoch a zabezpečenie
publicity operačných programov na primeranej úrovni v zmysle článku 69 nariadenia
20

V zmysle prílohy č. II Nariadenia komisie (ES) č. 1828/2006 (Kategorizácia pomoci z fondov na roky 2007 –
2013).
21
V zmysle Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013,
verzia 3.0.
22
V zmysle Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013,
verzia 3.0.
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Rady (ES) č. 1083/2006 a Oddielu 1 nariadenia Komisie č. 1828/2006 pre prijímateľov,
potenciálnych prijímateľov a verejnosť;
vytváranie sietí kontaktných miest a informačných a komunikačných kanálov;
príprava a implementácia komunikačného plánu;
zabezpečovanie metodického a odborného poradenstva, podpora činností na pomoc
ţiadateľom, zabezpečovanie školení a seminárov pre výmenu skúseností a šírenie
príkladov osvedčenej praxe, podpora partnerstva a vzájomnej spolupráce pri príprave
a realizácii projektov, realizovanie aktivít pre monitorovanie a vyhodnocovanie
absorpčnej kapacity a pod.;
zabezpečenie jednotlivých hodnotení realizácie operačných programov v súlade
s poţiadavkami na hodnotenie podľa č. 47 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vrátane
predbeţného hodnotenia v procese prípravy NSRR a OP;
vypracovanie odborných posudkov, metodík, štúdií, hodnotení vplyvu na ţivotné
prostredie, regionálnych analýz a iných analýz súvisiacich s prípravou a vykonávaním
OP.

5.2 Projekty TP RO
V roku 2008 boli predloţené a schválené v rámci prioritnej osi 6 a 7 OP VaV štyri projekty
TP (uvedené i v podkapitole 3.6 a 3.7).
Tabuľka 61 Projekty technickej pomoci riadiaceho orgánu
Prioritná
téma

Názov projektu

85

Technická pomoc OP VaV pre
Cieľ Konvergencia – I. Príprava
a vykonávanie, monitorovanie,
kontrola a audit

788 785,77

85

Technická pomoc OP VaV pre
Cieľ RKaZ– I. Príprava
a vykonávanie, monitorovanie,
kontrola a audit

299 174,87

86

86

Technická pomoc OP VaV pre
Cieľ Konvergencia – II.
Hodnotenie a štúdie;
informovanie a publicita
Technická pomoc OP VaV pre
Cieľ RKaZ – II. Hodnotenie
a štúdie; informovanie a
publicita

Suma
projektu (€)

Ciele projektu
zabezpečiť efektívnu implementáciu OP
VaV v rámci Cieľa Konvergencia v súlade
s nárokmi na riadenie a administratívne
štruktúry zodpovedné za realizáciu OP
VaV
zabezpečiť efektívnu implementáciu OP
VaV v rámci RKaZ v súlade s nárokmi
kladenými na riadenie a administratívne
štruktúry zodpovedné za realizáciu OP
VaV

Stav
projektu

realizácia

realizácia

117 270,70

zabezpečiť efektívnu implementáciu OP
VaV v rámci Cieľa Konvergencia

realizácia

43 374,13

zabezpečiť efektívnu implementáciu OP
VaV v rámci Cieľa RKaZ

realizácia

5.3 Projekty TP SORO
V roku 2008 bolo predloţených a schválených v rámci OP prioritnej osi 6 a 7 VaV osem
projektov TP (uvedené i v podkapitole 3.6 a 3.7).
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Tabuľka 62 Projekty technickej pomoci sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom
Prioritná
téma

Suma
projektu (€)

Názov projektu

85

Technická pomoc na OP VaV, cieľ
Konvergencia PT 85 za roky 2007, 2008

1 242 448,38

85

Technická pomoc na OP VaV, cieľ
Regionálna konkurencieschopnosť a
zamestnanosť PT 85 za roky 2007, 2008

254 530,97

86

Technická pomoc na OP VaV, cieľ
Konvergencia PT 86 za roky 2007, 2008

385 557,33

86

Technická pomoc na OP VaV, cieľ
Regionálna konkurencieschopnosť a
zamestnanosť PT 86 za roky 2007, 2008

261 495,05

85

Technická pomoc na OP VaV, cieľ
Konvergencia PT 85 za rok 2009

85

Technická pomoc pre OP VaV, cieľ
Regionálna konkurencieschopnosť a
zamestnanosť PT 85 za rok 2009

680 685,69

86

Technická pomoc na OP VaV, cieľ
Konvergencia PT 86 za rok 2009

435 103,83

86

Technická pomoc na OP VaV, cieľ
Regionálna konkurencieschopnosť a
zamestnanosť PT 86 za rok 2009

160 928,83

1 840 372,34

Ciele projektu
Zabezpečiť efektívnu implementáciu
OP VaV a podporovať realizáciu
prioritných osí OP VaV.
Zabezpečiť efektívnu implementáciu
OP VaV a podporovať realizáciu
prioritných osí OP VaV.
Zabezpečiť efektívnu implementáciu
OP VaV a podporovať realizáciu
prioritných osí OP VaV.
Zabezpečiť efektívnu implementáciu
OP VaV a podporovať realizáciu
prioritných osí OP VaV.
Zabezpečiť efektívnu implementáciu
OP VaV a podporovať realizáciu
prioritných osí OP VaV.
Zabezpečiť efektívnu implementáciu
OP VaV a podporovať realizáciu
prioritných osí OP VaV.
Zabezpečiť efektívnu implementáciu
OP VaV a podporovať realizáciu
prioritných osí OP VaV.
Zabezpečiť efektívnu implementáciu
OP VaV a podporovať realizáciu
prioritných osí OP VaV.

Stav
projektu
realizácia
realizácia
realizácia
realizácia
projekt
vytvorený
projekt
vytvorený
projekt
vytvorený
projekt
vytvorený

5.4 Prehľad využitia prostriedkov TP podľa prioritných činností
k 31. 12. 2008 v rámci OP VaV (spoločne za RO a SORO)
Tabuľka 63 Využitie prostriedkov TP podľa prioritných činností k 31. 12. 2008 v rámci OP VaV
Cieľ Konvergencia
Prioritné činnosti
Monitorovacie, pracovné a
koordinačné skupiny, výbory a komisie
Hodnotenie a štúdie
Informovanie a publicita
Mzdy
Školenia
Technické vybavenie (hardvér, softvér,
nábytok, autá a pod.)
Iné ľudské zdroje na podporu
personálu OP VaV
Prevádzkové zabezpečenie
Zahraničné pracovné cesty
Spolu

schválená suma
ako % z alokácie na
tis. €
TP programu

čerpaná suma
ako % z alokácie
tis. €
na TP programu

199,021

0,76%

0,000

0,00%

18,408
919,524
2 835,508
63,866

0,07%
3,52%
10,85%
0,24%

0,000
147,998
459,587
0,000

0,00%
0,57%
1,76%
0,00%

467,141

1,79%

33,007

0,13%

16,794

0,06%

0,000

0,00%

260,754
28,522

1,00%
0,11%

0,000
0,000

0,00%
0,00%

4 809,538

18,41%

640,592

2,45%
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Tabuľka 64 Využitie prostriedkov TP podľa prioritných činností k 31. 12. 2008 v rámci OP VaV
Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
Prioritné činnosti
Monitorovacie, pracovné a
koordinačné skupiny, výbory a komisie
Hodnotenie a štúdie
Informovanie a publicita
Mzdy
Školenia
Technické vybavenie (hardvér, softvér,
nábytok, autá a pod.)
Iné ľudské zdroje na podporu
personálu OP VaV
Prevádzkové zabezpečenie
Zahraničné pracovné cesty
Spolu
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schválená suma
ako % z alokácie na
tis. €
TP programu

čerpaná suma
ako % z alokácie
tis. €
na TP programu

59,261

0,48%

0,000

0,00%

6,808
458,990
902,819
21,859

0,06%
3,73%
7,34%
0,18%

0,000
54,673
103,783
0,000

0,00%
0,44%
0,84%
0,00%

151,634

1,23%

3,288

0,03%

5,795

0,05%

0,000

0,00%

82,023
11,000

0,67%
0,09%

0,000
0,000

0,00%
0,00%

1 700,189

13,83%

161,744

1,32%

6 INFORMOVANOSŤ A PUBLICITA
Cieľom informovania a publicity je zvyšovanie povedomia a prehľadnosti o pomoci
poskytovanej zo ŠF EÚ pre všetky cieľové skupiny tak, aby sa prostredníctvom vhodných
nástrojov komunikácie vytvoril ucelený obraz o príslušnej pomoci. Komunikačná stratégia
bola pripravená a realizovaná tak, aby cieľovým skupinám publicity boli poskytnuté včasné a
správne informácie o moţnosti čerpania finančných prostriedkov v rámci OP VaV. Publicitu a
poskytovanie informácií o OP VaV v roku 2008 zabezpečovali MŠ SR ako RO a agentúra ako
SORO pre OP VaV. Súčasťou komunikačných aktivít o OP VaV bolo informovanie o úlohe
Európskej únie v procese poskytovania pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ.
Publicita bola členená na tri úrovne. MŠ SR ako RO sa sústreďovalo primárne na (1) úroveň
operačného programu a štrukturálnych fondov, agentúra ako SORO na (2) úroveň výziev. Za
publicitu na (3) úrovni projektov sú zodpovední prijímatelia NFP, a preto ju predkladaná
výročná správa nepokrýva.

6.1 Strategické dokumenty v oblasti informovania a publicity
Činnosti v oblasti informovania a publicity boli vykonávané v súlade s nariadením Komisie
(ES) č. 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.
Komunikačné a informačné aktivity sú plánované s ročným predstihom v Ročnom
operatívnom pláne informovania a publicity (ROPIP) pre OPV a OP VaV, ktorý nadväzuje
na Komunikačný plán OP V a OP VaV schválený EK 5. mája 2008.
Vzhľadom na to, ţe ROPIP pokrýva úroveň operačného programu a štrukturálnych fondov,
ako aj úroveň výziev, na jeho príprave sa podieľal RO aj SORO. Uvedeným postupom sa
dosiahla jednotná prezentácia a koordinácia jednotlivých aktivít OP VaV z časového
aj finančného hľadiska.
Na základe Manuálu pre informovanie a publicitu uvedeného v Systéme riadenia ŠF a KF bol
vytvorený spoločný Manuál pre informovanie a publicitu OP V a OP VaV. Dokument
definuje minimálne štandardy a jednotné postupy v oblasti informovania a publicity o ES a
programoch podporovaných z prostriedkov ES a o OP. V priebehu roka 2008 bol
aktualizovaný jedenkrát, dňa 15. 10. 2008, v zmysle návrhov od SORO.

6.2 Pracovné skupiny pre informovanosť a publicitu
V roku 2008 bol manaţér pre informovanie a publicitu OP VaV RO členom 3 pracovných
skupín pre publicitu.

6.2.1 Pracovná skupina na úrovni RO - SORO
V rámci pracovnej skupiny pre publicitu na úrovni referentov spolupracoval manaţér pre
informovanosť a publicitu RO (MIP RO) s manaţérom pre publicitu SORO (MP SORO)
na plánovaní komunikačných a informačných aktivít podľa usmerní uvedených v internom
manuáli RO s ohľadom na usmernenia definované v Systéme riadenia ŠF a KF.
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V roku 2008 sa konalo 1 zasadnutie pracovnej skupiny pre informovanie a publicitu OP VaV
(11. 11. 2008), spoločne s manaţérmi pre informovanosť a publicitu OP V. Cieľom stretnutia
bolo zabezpečenie vzájomnej informovanosti o realizovaných a pripravovaných
komunikačných aktivitách na oboch úrovniach (RO/SORO) v roku 2008. RO informoval
zamestnancov SORO o spôsobe správneho pouţívania log EÚ a ich formátoch a o novej
definícii drobných propagačných predmetov. Na stretnutí odznela aj informácia o povinnosti
zverejňovania zoznamu prijímateľov, na základe čoho bola následne dohodnutá koordinácia
aktivít v tejto oblasti a vytvorenie novej rubriky na internetovej stránke RO.

6.2.2 Pracovná skupina na úrovni CKO - RO
Pracovná skupina pre publicitu (PSpreP) zloţená zo zástupcov jednotlivých RO
zodpovedných za informovanosť a publicitu koordinuje CKO. V rámci PSpreP bola
dohodnutá definícia drobných propagačných predmetov a aktualizovaný Manuál pre
informovanie a publicitu. Členovia pracovnej skupiny boli oboznámení s udalosťami
a aktivitami, ktoré sa uskutočnili v predchádzajúcom období.
Manaţér pre informovanie a publicitu OP VaV poskytoval CKO počas celého roka všetky
informácie nevyhnutné pre zabezpečenie aktuálnosti informačného portálu www.nsrr.sk,
ktorý administruje CKO.

6.2.3 Pracovná skupina INFORM
V roku 2008 sa konali 2 stretnutia pracovnej skupiny manaţérov pre informovanosť
a publicitu INFORM (17.6. a 26.-27.11.), ktorú koordinuje na úrovni EÚ Generálne
riaditeľstvo pre regionálnu politiku (DG REGIO). Cieľom stretnutí členov pracovnej skupiny
bolo zdieľanie skúseností v oblasti informovania a publicity v jednotlivých členských
krajinách EÚ, ako aj oboznámenie sa s pravidlami v oblasti informovanosti a publicity.
Na pozvanie koordinátorov PS INFORM sa MIP RO zúčastnil v októbri 2008 aj podujatia
OPEN DAYS 2008, ktoré bolo zamerané na šírenie príkladov dobrej praxe v oblasti
implementácie projektov financovaných zo zdrojov EÚ.

6.3 Realizované fázy komunikácie a použité komunikačné nástroje
Počas roku 2008 MIP RO koordinoval svoje aktivity s odborom masmediálnej politiky MŠ
SR pri komunikácii s médiami v zmysle Smernice ministerstva č. 2/2007-I z 15. januára 2007,
ktorou sa upravuje spôsob komunikácie MŠ SR s verejnosťou. MIP Agentúry komunikoval
s odborom masmediálnej politiky MŠ SR prostredníctvom MIP RO.

6.3.1 Tlačové správy
Publikovanie tlačových správ bolo zabezpečené v spolupráci s odborom masmediálnej
politiky MŠ SR, úlohou RO a SORO bolo najmä zabezpečenie odborných podkladov
k tlačovým správam.

6.3.2 Printové médiá
V roku 2008 boli noviny a časopisy vyuţívané na šírenie informácií o OP VaV
prostredníctvom tlačových správ a platenej plošnej inzercie. V rámci monitoringu tlače boli
zaznamenané tieto články:
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1. Na výskum a vývoj pôjde 45 miliárd
(SME; 01. 02. 2008)
2. Slovensko má vysoké ciele na dosah
(Hospodárske noviny, 07. 04. 2008)
3. Kvalita našich vysokých škôl - stav nula
(Trend; 10. 04. 2008)
4. Veda a výskum: Slovenská cesta: štát sa hrá s percentami
(Trend, 18. 05. 2008)
5. Slovensko bude mať centrá excelentnosti
(SME, 27. 05. 2008)
6. Záujem o vyuţívanie štrukturálnych fondov je obrovský
(Ţilinský večerník, 27. 05. 2008)
7. Nepodceňujme eurofondy
(HN; 30. 07. 2008)
8. O Centrá excelentnosti sa doteraz zaujímalo 222 moţných ţiadateľov
(SME, 04. 08. 2008)
9. Dve košické univerzity získali takmer 300 miliónov
(Korzár – Východ, 27. 08. 2008)
10. Eurofondy výrazne pomáhajú riešiť systémové otázky
(EuroReport plus; 28. 08. 2008)
11. Školám unikajú eurofondy
(SME, 30. 08. 2008)
12. Vyuţívanie nových IKT v školstve
(Podtatranské noviny, 23. 09. 2008)
13. Technika pre univerzitu
(Plus jeden deň, 23. 09. 2008)
14. Priestor na výmenu poznatkov
(EuroReport plus; 29. 10. 2008)
15. Bez reformy sa nepohneme
(Parlamentný Kuriér; 28. 11. 2008)
V celonárodných denníkoch boli zverejnené nasledovné oznamy k výzvam na predkladanie
ŢoNFP:
1. Výzva 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného
vybavenia s cieľom zlepšiť podmienky vzdelávacieho procesu;
Hospodárske noviny (25. 02. 2008)
2. Výzva 2.1 /4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov
rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce;
Hospodárske noviny (22. 05. 2008)
3. Výzva 2.1 /4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov
rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce.
Pravda (23. 05. 2008)
4. Výzva 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného
vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu;
Pravda (03. 09. 2008)
5. Výzva 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného
vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu;
Hospodárske noviny (09. 09. 2008)
6. Výzva 2.2/4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe.
Hospodárske noviny (17. 12. 2008)
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6.3.3 Rozhlas
V rámci monitoringu rozhlasového vysielania boli zaznamenané reportáţe uvedené
v zozname niţšie. Jedná sa o príspevky súvisiace so šírením informácií o moţnostiach, ktoré
ponúka OP VaV a o vyhlásených výzvach dopytovo-orientovaných projektov.
1. V Ţiline otvorili prvú informačnú kanceláriu pre eurofondy
Rádio VIVA, 18. 01. 2008
2. Ministerstvo ţivotného prostredia dostane z európskych zdrojov dve miliardy eur
Rádio Lumen, 22. 01. 2008
3. Od februára otvorilo Ministerstvo školstva výzvy na projekty financované zo
štrukturálnych fondov
Rádio Slovensko, 28. 05. 2008
4. Internáty budú mať internet
Rádio OKEY, 26. 02. 2008
5. Štrukturálne fondy pre školstvo
Rádio Regina, 22. 03. 2008
6. Slovensko by mohlo mať na budúci rok prvé centrá excelentnosti
Rádio Hey!, 27. 05. 2008
7. Ministerstvo školstva otvorilo výzvy v rámci operačných programov
Rádio Lumen, 27. 05. 2008
8. Vysoké školy môţu ţiadať o ďalšie prostriedky zo štrukturálnych fondov
Rádio Slovensko, 24. 08. 2008
9. Vysokoškoláci budú mať špičkové televízne štúdio
Rádio OKEY, 27. 08. 2008
10. V Košiciach sa bude konať konferencia SKITU 2008
Rádio Lumen, 14. 10. 2008
11. Na pôde košickej Technickej univerzity sa konala konferencia o informatizácii
slovenských univerzít
Rádio Slovensko, 14. 10. 2008
12. Pre vysoké školy zo štrukturálnych fondov takmer 40 mld. korún
Rádio FM, 14. 11. 2008

6.3.4 Televízia
V roku 2008 spolupracovalo RO a SORO pri tvorbe cyklu odbornovzdelávacích relácií
s názvom „Eurovzdelávanie a euroveda“. Reláciu vysielala Slovenská televízia (STV2) od 29.
mája 2008. Cieľom bolo poskytovať verejnosti aktuálne informácie o OPV a OP VaV. V roku
2008 bolo odvysielaných celkovo 7 relácií.
MŠ SR a agentúra spolupracovali aj pri príprave relácie „Euroškolstvo a výskum“, ktorá bola
vysielaná na TA3. Cieľom relácie bolo predstaviť úlohy RO a SORO, moţnosti čerpania NFP
z OP VaV, proces predkladania projektov a najčastejšie vyskytujúce sa chyby pri príprave
projektov.
Prehľad reportáţí, ktoré boli odvysielané v televíziách o OP VaV:
1. Peniaze z eurofondov na obnovu škôl
Markíza; 22. 01. 2008
2. Eurofondy: Menej chýb v projektoch
STV, 19. 01. 2008
3. Peniaze z EÚ: Prijímanie prvých projektov
STV, 22. 01. 2008
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4. Vysoké školy sa budú modernizovať
Markíza, 24. 08. 2008
5. Opravovať musia bez eurofondov
Markíza, 31. 08. 2008
6. Slovenským vedcom pomôţu europeniaze
STV2, 24. 11. 2008

6.3.5 Internet
Informácie o OP VaV zverejňoval RO na internetovej stránke MŠ SR www.minedu.sk
v rubrike Európsky fond regionálneho rozvoja. Priebeţne boli dopĺňané aktualizované
programové dokumenty, príručky, informácie o monitorovacom výbore a pod. Pribudli nové
podrubriky, napr. Výročné správy a Horizontálne priority.
Špeciálna pozornosť bola venovaná zoznamu schválených projektov, ktorý obsahuje zoznam
prijímateľov, názvy projektov a sumy nenávratných finančných príspevkov podľa článku 4
ods. 2b a článku 7 ods. 2d vykonávacieho nariadenia 1828/2006. Zoznam schválených
národných aj dopytovo-orientovaných projektov je sprístupnený cez stránku
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=3379.
Na web-stránkach RO aj SORO (www.minedu.sk a www.asfeu.sk) bola (a stále je) moţnosť
prihlásiť sa do elektronického distribučného zoznamu („mailing listu“), cez ktorý sú
záujemcom rozposielané informácie o aktuálnych výzvach OP a ďalších dôleţitých
informáciách súvisiacich s OP VaV.
Rubrika Európsky fond regionálneho rozvoja na stránke www.minedu.sk bola v roku 2008 na
základe dostupných štatistík navštívená 15 282-krát. Webovú stránku www.asfeu.sk v roku
2008 navštívilo 676 032 návštevníkov.
Všetky relevantné informácie o OP VaV boli sprostredkované aj CKO, ktorý ich následne
publikoval na národnom informačnom portáli www.nsrr.sk.
Monitoring internetových článkov:
1. 2,5 mld. korún pre mimobratislavské verejné a štátne VŠ
EurActiv.sk, 26. 02. 2008
2. Všetky učebne a internáty budú mať internet
Pocitace.sme.sk; 28. 02. 2008
3. Slovensko bude mať špičkové centrá excelentnosti
Aktuálne.sk; 27. 05. 2008
4. Vyhlasovaním výziev začala implementácia europrojektov
Webnoviny.sk, 09. 07. 2008
5. Vysoké školy si môţu prilepšiť o 2,5 miliardy Sk z EÚ
Aktualne.sk; 19. 08. 2008
6. Univerzita v Trnave vybuduje z eurofondov televízne štúdio
Sme.sk, 27. 08. 2008
7. TUKE získala na informačné technológie 147 miliónov korún
Sme.sk; 22. 09. 2008

6.3.6 Podujatia
Realizácia podujatí bola aj v roku 2008 povaţovaná za dôleţitý prvok osobného kontaktu
a interakcie RO/SORO s cieľovými skupinami publicity. Určené boli najmä potenciálnym
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prijímateľom (vysoké školy a univerzity, SAV a jej ústavy a ďalším programovým
partnerom).
Významným podujatím bola hlavná informačná aktivita „Národná konferencia Operačný
program Výskum a vývoj“, ktorá sa konala 31. 01. 2008 v Bratislave. Za účasti viac ako 250
významných predstaviteľov slovenskej vedy, výskumu a vývoja bol oficiálne spustený OP
VaV. V tom čase SORO prostredníctvom regionálnych konferencií otváralo regionálne
informačné kancelárie (RIK).
RO sa v januári zúčastnil aj konferencie organizovanej CKO, na ktorej boli prezentované
moţnosti získania NFP zo štrukturálnych fondov v období 2007 – 2013 vrátane OP VaV
záujemcom z Bratislavského kraja. Podobne sa dňa 11. marca 2008 konal seminár pre
zamestnancov Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave (poţiadavka vzišla zo strany
univerzity), cieľom ktorého bolo predstavenie moţností čerpania NFP z OP VaV.
V rámci „Týţdňa vedy a techniky 2008“ zorganizovalo MŠ SR dňa 27. 11. 2008 národnú
konferenciu „Slovensko a európsky výskumný priestor“ na Slovenskej technickej univerzite
v Bratislave. RO a SORO odprezentovali moţnosti a procesy implementácie OP VaV.
Ku kaţdej vyhlásenej výzve na dopytovo-orientované projekty organizovala agentúra
informačné semináre v jednotlivých regiónoch Slovenska s cieľom zvyšovať kvalitu
predkladaných projektov. Týmto spôsobom poskytovala detailné informácie o výzvach,
usmerňovala ţiadateľov pri príprave projektov a predkladaní ŢoNFP. Účasť na seminároch
bola bezplatná. Seminárov sa zúčastnilo celkovo 378 účastníkov. Prehľad ďalších podujatí
organizovaných SORO v roku 2008:
1. VÚC Banská Bystrica – prezentácia opatrení OP VaV pri stretnutí strojárskych firiem,
záujemcov o zaloţenie klastra;
2. Regionálna konferencia ASFEU: Podpora vzdelávania, výskumu a vývoja zo ŠF EÚ
v programovom období 2007 – 2013 Trnava, Trenčín, Zvolen, Nitra, Prešov, Ţilina,
Košice
3. MsÚ Zvolen – prezentácia opatrení OP VaV na zasadnutí Komisie regionálnej,
zahraničnej spolupráce a cestovného ruchu
4. Prezentácia Autoklaster, Trnava
5. Prezentácia OP VaV, Metodicko-pedagogické centrum, Prešov
6. Prezentácia Autoklaster, Trnava.
7. MsÚ Zvolen – prezentácia opatrení OP VaV na zasadnutí Komisie pre prípravu akčných
plánov mesta Zvolen;
8. VÚC Banská Bystrica - prezentácia opatrení OP VaV na zasadnutí Komisie pre prípravu
akčných plánov v rámci Inovačnej stratégie BBSK.
9. Seminár partnerov programu TRI D, n. o., prezentácia OP VaV, Prešov.

6.3.7 Publikačná činnosť
Ministerstvo školstva SR pripravilo dotlač publikácie Operačný program Výskum a vývoj
v náklade 500 kusov. Agentúra vydala v roku 2008 broţúru „Sprievodca získaním podpory
z OP VaV“ v celkovom náklade 10 000 kusov a DVD „Cesta od nápadu k realizácii
projektu“ v celkovom náklade 7 000 kusov. Verejnosti boli dostupné v kanceláriách RIK a na
podujatiach organizovaných v rámci agentúry, ako aj na ostatných podujatiach
organizovaných v súvislosti s OP VaV.
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6.3.8 Osobné, telefonické a e-mailové konzultácie
Informácie o moţnostiach čerpania finančných prostriedkov z OP VaV boli poskytované
priebeţne telefonicky, písomne a formou osobných konzultácií. V prípade SORO poskytovali
konzultácie manaţéri publicity v priestoroch agentúry a v regionálnych informačných
kanceláriách.

6.3.8.1 Regionálne informačné kancelárie
Za účelom sprístupnenia informácií verejnosti o moţnostiach a spôsobe získania finančných
prostriedkov priamo na regionálnej úrovni vytvorila agentúra v závere roka 2007 sieť
Regionálnych informačných kancelárii (RIK) na úrovni 8 samosprávnych krajov. RIK sa
nachádzajú v priestoroch vybraných univerzít, ktoré sú centrami vzdelávania, vedy a výskumu
a sú jednou z hlavných cieľových skupín ţiadateľov v rámci Operačného programu Výskum a
vývoj. Dohoda o spolupráci bola uzatvorená s univerzitami v Trnave, Trenčíne, Ţiline,
Zvolene, Nitre, Prešove a Košiciach. RIK pre Bratislavský kraj sídli v priestoroch Agentúry.
Oficiálne otvorenie RIK bolo spojené s regionálnymi konferenciami, ktoré sa konali od 18.1.
do 28. 01. 2008. MŠ SR a agentúra zorganizovali sieť regionálnych konferencií s názvom
„Podpora vzdelávania, výskumu a vývoja zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom
období 2007 – 2013“. Cieľom konferencií bolo oboznámiť laickú i odbornú verejnosť s
moţnosťami získania finančnej podpory z Operačného programu Výskum a vývoj v
programovom období 2007 – 2013 priamo v regiónoch Slovenska. Úvodná konferencia v
Ţiline za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja bola realizovaná
spolu s tlačovou konferenciou, s cieľom upozorniť verejnosť na snahu priblíţenia sa agentúry
regiónom prostredníctvom otvárania RIK. Konferencií sa zúčastnilo celkovo 1 346 osôb.
Potenciálnym prijímateľom NFP je vďaka RIK-om k dispozícii pracovník odboru
informovania a publicity pre OP VaV. Okrem poradenstva sa RIK zameriavajú aj na:
šírenie informácií o aktuálnych výzvach na predkladanie ŢoNFP v regiónoch;
spoluprácu pri zabezpečení informačných podujatí (workshopy, semináre, informačné dni,
konferencie) organizovaných agentúrou v regiónoch;
zabezpečenie vypracovania odpovedí na často kladené otázky ţiadateľov o NFP;
zabezpečujú distribúciu informačných materiálov a propagačných predmetov v regiónoch

6.3.9 Drobné propagačné predmety
Drobné propagačné predmety boli pripravené a distribuované cieľovým skupinám
na vytvorenie pozitívneho vzťahu a podporu dobrého mena štrukturálnych fondov a OP VaV.
V súlade s článkom č. 9 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 a zároveň s manuálom pre
informovanie a publicitu boli zabezpečené drobné propagačné predmety, ktoré majú podporiť
zvýšenie povedomia verejnosti o OP VaV.
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Tabuľka 65 Propagačné predmety obstarané v roku 2008 zo strany RO
Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Propagačný predmet
Obal na dokumenty s gumičkou
Písací blok A4
Samolepiaci blok tipu Post-it
Diáre týţdenné A5
Diáre týţdenné A6
Nálepky s logom OP Vzdelávanie
Nálepky s logom EÚ
Vianočné pohľadnice
Obal na vizitky
Vizitkár (zakladač)
Propagačný roller s motívom OP VaV

Počet
1000 ks
1500 ks
500 ks
150 ks
50 ks
1000 ks
1000 ks
200 ks
200 ks
200 ks
1 ks

Agentúra obstarala v roku 2008 nasledujúce propagačné predmety: guľôčkové perá a sady
písacích potrieb, vizitkáre, šnúrky na mobil a kľúče, sklenené poháre a hrnčeky, textilné tašky
na dokumenty, šiltovky, pánske a dámske tričká, papierové a plátenné tašky, sady
zvýrazňovačov, USB kľúče, dáţdniky a diáre na rok 2009.

6.4 Monitorovanie a hodnotenie informačno-komunikačných aktivít
Na hodnotenie komunikačných aktivít boli v Komunikačnom pláne pre OPV a OP VaV
zadefinované hodnotiace ukazovatele. Vzhľadom na to, ţe MŠ SR je v programovom období
2007 – 2013 nový RO, nemoţno nadviazať na indikátory programovacieho obdobia 2004 –
2006.
Tabuľka 66 Plnenie fyzických ukazovateľov k 31. 12. 2008
Ukazovatele*
1. Úroveň
Dosiahnutý
celkovej
výsledok
informovanosti
Cieľ
verejnosti o úlohe
Východisko
EÚ a ŠF
2. Úroveň
celkovej
informovanosti
verejnosti o úlohe
a opatreniach OP
Výskum a vývoj

Dosiahnutý
výsledok
Cieľ

3. Záujem o
podporu z OP
Výskum a vývoj
(počet
predloţených
ţiadostí o NFP)

Dosiahnutý
výsledok
Cieľ

4. Úspešnosť OP
Výskum a vývoj
(počet
schválených
ţiadostí o NFP)

Dosiahnutý
výsledok
Cieľ
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Východisko

Východisko

Východisko

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Spolu

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

144

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

144

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

71

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

71

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

Ukazovatele*
5. Počet
účastníkov/
návštevníkov
seminárov,
konferencií
a popularizačných
aktivít

Dosiahnutý
výsledok
Cieľ
Východisko

6. Počet
distribuovaných
publikácií

Dosiahnutý
výsledok
Cieľ
Východisko

7a. Návštevnosť
internetovej
stránky RO

Dosiahnutý
výsledok
Cieľ
Východisko

7b. Počet registr.
e-mailových
adries
v mailingliste

Dosiahnutý
výsledok
Cieľ
Východisko

7c. Návštevnosť
internetovej
stránky SORO

Dosiahnutý
výsledok
Cieľ
Východisko

8. Počet
uskutočnených
seminárov,
konferencií a
iných podujatí

Dosiahnutý
výsledok
Cieľ

9. Počet vydaných
odborných a
informačných
publikácií

Dosiahnutý
výsledok
Cieľ
Východisko

10. Počet
zverejnených
tlačových správ,
článkov a
inzerátov vo
všetkých druhoch
médií

Dosiahnutý
výsledok
Cieľ

*

Východisko

Východisko

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Spolu

N/A

3234

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

3234

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

0

2947

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2947

N/A
0

N/A
15100

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

0
15100

N/A

15282

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

15282

N/A
0

N/A
0

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

0
0

N/A

487

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

487

N/A
0

N/A
0

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

0
0

N/A

676032

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

676347

N/A
0

N/A
0

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

0
0

N/A

18

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

18

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

15100

17500

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

32600

N/A
0

N/A
0

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

0
0

N/A

67

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

67

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

Poznámky k tabuľke ukazovateľov:

AD 1. Úroveň celkovej informovanosti verejnosti o úlohe EÚ a ŠF: V sledovanom období nebol naplánovaný ani zrealizovaný
prieskum verejnej mienky, ktorý je v KoP uvedený ako metóda zistenia daného indikátora.
AD 2. Úroveň celkovej informovanosti verejnosti o úlohe a opatreniach OP Výskum a vývoj: V sledovanom období nebol
naplánovaný ani zrealizovaný prieskum verejnej mienky, ktorý je v KoP uvedený ako metóda zistenia daného indikátora.
AD 3. Záujem o podporu z OP Výskum a vývoj: z toho RO: 1, SORO: 143

97

AD 4. Úspešnosť OP Výskum a vývoj: z toho RO: 1, SORO: 70
AD 5. Počet účastníkov/ návštevníkov seminárov, konferencií a popularizačných aktivít: z toho RO: 496, SORO: 2738
AD 6. Počet distribuovaných publikácií: z toho RO: 437, SORO: 2510
AD 7a. Návštevnosť internetovej stránky RO: Jedná sa o počet zobrazení stránky Európsky fond regionálneho rozvoja:
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=158
AD 7b. Počet registrovaných e-mailových adries v mailingliste: z toho RO: 67, SORO: 420
AD 7c. Návštevnosť internetovej stránky SORO
AD 8. Počet uskutočnených seminárov, konferencií a iných podujatí: z toho RO: 2, SORO: 16. (Údaj nezahŕňa informácie
o podujatiach organizovaných tretími stranami, kde bol OP VaV iba prezentovaný zamestnancami RO alebo SORO)
AD 9. Počet vydaných odborných a informačných publikácií: z toho RO: 500, SORO: 17000 (vrátane elektronických nosičov)
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PRÍLOHY
Príloha 1: Ukazovatele na úrovni operačného programu a na úrovni prioritných osí
Príloha 2: Súhrnné členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórie vo
výročnej a záverečnej správe o implementácii
Príloha 3: Priebeţné ţiadosti o platbu predloţené Európskej komisii
Príloha 4: Stav implementácie – prehľad čerpania ŠF a KF v porovnaní so záväzkami
Príloha 5: Platby prijaté z Európskej komisie
Príloha 6: Zoznam pouţitých skratiek
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