
 
 

 
Procesy schvaľovania Indikatívneho harmonogramu výziev (IHV) na rok 2018 

sprostredkovateľského orgánu Výskumná agentúra 
 
IHV je vypracovávaný v súlade so Systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov 
na programové obdobie 2014-2020 (ďalej len „Systém riadenia EŠIF“), aktuálne platná verzia 6 a na 
základe Vzoru CKO č. 5.  
Schvaľovanie IHV je následne viacstupňovým procesom. V nasledovnej časti sú objasnené všeobecne 
stanovené procesné kroky aplikované na konkrétny príklad IHV na rok 2018 sprostredkovateľského 
orgánu Výskumná agentúra (ďalej aj „SO VA“):                                                                              
 

1) Schvaľovanie Radou Výskumnej agentúry (Rada VA). Rada VA sa v súlade so Štatútom                        
a rokovacím poriadkom Rady VA, čl. 2, bod 1, ods. a) vyjadruje k harmonogramu výziev                     
z vecného, časového a zdrojového hľadiska. IHV na rok 2018 SO VA bol na Rade Výskumnej 
agentúry schválený dňa 22.2.2018. 

 
2) Schvaľovanie Stálou komisiou Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie pre 

implementáciu RIS3 (ďalej aj „Stála komisia“). Stála komisia sa vyjadruje k previazanosti,        
k časovému a k zdrojovému zabezpečeniu výziev z pohľadu ich príspevku k plneniu cieľov 
RIS3 v súlade so Štatútom a rokovacím poriadkom Stálej komisie, čl. 7, pís. c). IHV na rok 
2018 SO VA bol na 18. zasadnutí Stálej komisie schválený dňa 28.2.2018. 

 
3) Schvaľovanie Pracovnou komisiou pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov 

medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory Únie a SR (ďalej len „Pracovná komisia“). Zo 
Systému riadenia EŠIF, verzia 6, časť 1, kap. 1.3, podkapitola 1.3.1.10 vyplýva povinnosť 
predkladať Pracovnej komisii Plán vyhlasovania výziev a vyzvaní OP VaI (samostatný 
dokument, ktorého súčasťou sú aj výzvy z IHV na rok 2018 SO VA) za účelom zabezpečenia 
synergií a komplementarít výziev a vyzvaní. Riadiaci orgán pre operačný program Výskum 
a inovácie predložil návrh aktualizácie Plánu vyhlasovania výziev a vyzvaní OP VaI na rok 
2018, verzia 2 na hlasovanie formou „per rollam“ dňa 1.3.2018 (súčasťou tohto plánu boli 
aj výzvy uvedené v IHV na rok 2018 SO VA). Dňa 9.3.2018 členovia pracovnej komisie vydali 
súhlasné stanovisko o súlade synergií a komplementarít, ktoré riadiaci orgán identifikoval 
v rámci návrhu aktualizácie Plánu vyhlasovania výziev a vyzvaní OP VaI 2018, verzia 2 (t.j. 
aj k výzvam uvedeným v IHV na rok 2018 SO VA). Stanovisko bolo doručené riadiacemu 
orgánu pre OP VaI dňa 14.3.2018. 

 
4) Schválenie ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR. Po podpise ministerky 

nadobúda IHV platnosť a môže byť zverejnený. 
 
 
Dodržiavanie dátumu vyhlasovania výzvy uvedeného v IHV:  
 
V Indikatívnom harmonograme výziev je pri každej výzve stanovený dátum vyhlásenia výzvy.  V súlade 
so Systémom riadenia EŠIF, verzia 6, časť 3, kap. 3.1, bod 6 si „aktualizáciu vyžaduje harmonogram v 
prípade, ak posun vyhlásenia výzvy v porovnaní s plánovaným termínom je väčší ako dva mesiace“. Z 
uvedeného vyplýva, že výzva musí byť vyhlásená najneskôr do 2 mesiacov od kalendárneho mesiaca 
stanoveného v IHV, inak musí dôjsť k aktualizácii IHV (t.j. napríklad výzvy s plánovaným dátumom 
vyhlásenia v marci 2018 musia byť vyhlásené najneskôr do 31.5.2018).   
 


