
 
 
 
 

 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa 
 

Zápisnica z X. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru 
pre operačný program Efektívna verejná správa 

 
 

Termín konania: 19.12.2017 

Miesto konania: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava  

Účastníci: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program:  

 

Bod č. 1 Overenie uznášaniaschopnosti monit. výboru, voľba overovateľa, schválenie 

programu 

Bod č. 2. Informácia o plánovanom čerpaní finančných prostriedkov v rokoch 2018- 19 

Bod č. 3. Informácia o stave implementácie OP EVS  

Bod č. 4. Aktualizácia Plánu hodnotení OP EVS 

Bod č. 5  Prezentácia a schvaľovanie zámerov národných projektov (5)  

Bod č. 6. Rôzne a záver 

 

Otvorenie podujatia 

 

Desiate riadne zasadnutie monitorovacieho výboru otvorila Adela Danišková, MV SR,  

generálna riaditeľka Sekcie európskych programov (ďalej GR SEP) Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky (ďalej MV SR). Privítala všetkých prítomných členov.  Následne 

informovala, že nakoľko sa na zasadnutí nemohol zúčastniť podpredseda vlády SR a 

minister vnútra SR a predseda Monitorovacieho výboru pán Robert Kaliňák, splnomocnil 

svojim zastupovaním člena Monitorovacieho výboru, pani štátnu tajomníčku Denisu 

Sakovú a zároveň na  základe schváleného štatútu a rokovacieho poriadku poveril pani 

Adelu Daniškovú vedením schôdze a zastupovaním funkcie predsedu monitorovacieho 

výboru.  

 

Skonštatovala, že do dnešného dňa v rámci OP EVS bolo pripravených, vyhodnotených a 

schválených 39 reformných zámerov, ktoré obsahujú 37 OP EVS projektov a 32 OPII 

projektov, ktoré majú pomôcť k lepšiemu fungovaniu verejnej správy. Reformné zámery 

slúžili ako inšpirácia pre aktualizovaný formulár zámeru národného projektu, ktorý vydal 

CKO pred niekoľkými týždňami.   

Spolu na všetkých zasadnutiach monitorovacích výborov bolo schválených 39 zámerov 

národných projektov, z ktorých 8 bolo Monitorovacím výborom (ďalej MV) zrušených.  Ak 

dnes MV úspešne  schváli aj zámery dnešného rokovania, počet aktuálnych zámerov 

národných projektov schválených MV bude 36. 

Veľmi intenzívne  v tomto roku RO pracoval aj na zazmluvňovaní nových projektov. Spolu 

bolo do dnešného dňa zazmluvnených 20 a celková úroveň kontrahovania je 115  mil. 

eur (COV). V tomto roku RO vyhlásil tiež 6 dopytových výziev v celkovej alokácii 30 mil 

eur. Dopytové projekty sa stanú súčasťou OP EVS už v budúcom roku, kedy budú tieto 

projekty zazmluvnené už v prvom kvartáli.  

Z pohľadu odvedenej práce bol rok 2017 jedným z najúspešnejších. Zároveň bol rok 

2017 rokom náročným z pohľadu čerpania. Adela Danišková sa  poďakovala kolegom 

zo sekcie verejnej správy, kolegom z ministerstva spravodlivosti za ich zodpovedný 

prístup k implementácii a čerpaniu ich projektov. Zároveň sa  poďakovala všetkým, ktorý 

v roku 2017 spustili implementáciu svojich projektov a prispeli tak k odvráteniu hrozby 

dekomitmentu v tomto roku.  

V roku 2017 bola  minimálna hranica čerpania stanovená na 12.5 mil. eur (EU) V rámci 

OP EVS sa dosiahlo čerpanie na úrovni 12,8 mil, eur (EU)  a o 300 tisíc bola hranica 

prekročili.  
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V roku 2018 je hranica čerpania podľa pravidla n+3 (záväzok 2015) stanovená na 32,15 

mil. eur a hranica výkonnostného rámca stanovená na 62 772 605 EUR (EÚ + ŠR zdroj), 

z toho 49 326 916 EUR (EÚ zdroj). Min. hranica výkonnostného rámca, aby nedošlo ku 

kráteniu výkonnostnej rezervy je 85%, čo predstavuje 53 356 714 EUR (EÚ + ŠR zdroj), 

z toho 41 927 878 EUR (EÚ zdroj). V prípade dosiahnutia menej ako 65% z úrovne 

výkonnostného rámca v rámci ukazovateľa hrozí riziko pozastavenia platieb, ale RO dúfa, 

že táto situácia nenastane. 

Z povahy NP OP EVS vyplýva, že OP financuje hlavne interné mzdové výdavky a služby, 

prijímatelia boli preto požiadaní, aby urýchlene obsadzovali interných zamestnancov 

a včas zahájili verejné obstarávania na dodávky služieb.  

 

Michael Morass, EK, privítal prítomných a skonštatoval, že rok 2017 bol veľmi náročný  

a je preto potešením zaznamenávať dosiahnutie úspechov.  Pani GR spomenula veľa 

čísiel, čo predstavuje veľký pokrok, ale stále je to len 1/3 celkovej alokácie OP.  

Významnými krokmi, ktoré podnikol RO boli akčné plány s časovými harmonogramami, 

ktoré sú predmetom rokovania na našich stretnutiach, ako i termín 30. apríl 2017 pre 

prijímateľov NP na dodanie finálnych opisov a rozpočtov, čím boli odstránené niektoré 

neperformujúce projekty.  Je potrebné udržať si toto tempo i do ďalšieho roku. OP EVS 

zostáva relevantným OP, od ktorého sa veľa očakáva. V hodnotení pokroku  o Slovensku 

sa ako slabé stránky spomínajú zjednodušenie podnikania, efektívnosť verejných 

výdavkov, tiež existuje špecifické odporúčanie pre korupciu. Je dôležité sa sústrediť na 

kvalitu projektov, nielen na rýchlosť implementácie v rámci reformy verejnej správy. Ako 

povedala pani GR, v roku 2017 hrozil OP EVS dekomitment, ešte na MV v septembri. 

Teraz sme šťastní, že EK boli predložené faktúry v potrebnej výške, ktoré sa spracúvajú. 

Do konca roka 2018 je potrebné dosiahnuť ciele výkonnostného rámca a záväzok n+3. 

Bolo užitočné, že RO mal informácie od jednotlivých prijímateľov o realizácii 

v jednotlivých rokoch. Tento postup sa ukázal ako efektívny a mal by byť základom aj 

pre budúci rok, aby sa zabránilo krízovému riadeniu, dôraz by mal byť na kvalitu 

projektov. Michael Morass pogratuloval RO k dosiahnutiu cieľov n+3 v tomto roku.  

 

Adela Danišková, MV SR,  poďakovala za spoluprácu pri plnení plánu čerpania 

prijímateľom, i Európskej komisii (ďalej EK), s ktorými sa RO stretával na pravidelných 

stretnutiach, ako i Centrálnemu koordinačnému orgánu (ďalej CKO) – pani generálnej 

riaditeľke Denise Žilákovej, s ktorou sa RO stretával na týždennej báze. 

  

 

 

Bod č.1 Overenie uznášaniaschopnosti MV, voľba overovateľa a schválenie 

programu  

 

Overenie uznášaniaschopnosti MV 

 

Na zasadnutí bolo prítomných 24  z 25 členov. Adela Danišková, MV SR, 

skonštatovala, že v zmysle štatútu je MV  uznášaniaschopný.  

Čo sa týka hlasovania, v  súlade s čl. 5 ods. 2  rokovacieho poriadku je na  schválenie  

potrebné súhlasné stanovisko nadpolovičnej väčšiny prítomných členov, t.j. minimálne 11 

prítomných členov. V súlade s  čl. 10  štatútu, v prípade rovnosti hlasov členov pri 

hlasovaní rozhoduje hlas predsedu. 

 

Voľba overovateľa 

 

V zmysle čl. 4 ods. 4 rokovacieho poriadku MV bol za overovateľa zápisnice navrhnutý 

Mgr. Marcel David Zajac, zástupcu Komory mimovládnych neziskových organizácií 

Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. 
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Hlasovanie k návrhu overovateľa zápisnice zo zasadnutia monitorovacieho výboru: 

hlasovalo: 24 členov 

Za: 23 členov 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1 (pre konflikt záujmov) 

Marcel David Zajac  bol schválený za overovateľa zápisnice.  

 

 

Schválenie programu 

 

Adela Danišková, MV SR, predstavila program zasadnutia.  

Program bol nasledovný:  

 

Bod č. 1 Overenie uznášaniaschopnosti monit. výboru, voľba overovateľa, schválenie 

programu 

Bod č. 2. Informácia o plánovanom čerpaní finančných prostriedkov v rokoch 2018- 19 

Bod č. 3. Informácia o stave implementácie OP EVS  

Bod č. 4. Aktualizácia Plánu hodnotení OP EVS 

Bod č. 5  Prezentácia a schvaľovanie zámerov národných projektov (5)  

Bod č. 6. Rôzne a záver 

K programu neboli žiadne pripomienky ani návrhy. 

 

Následne prebehlo hlasovanie k návrhu programu zasadnutia: hlasovalo: 24 členov 

Za: 24 členov 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Program bol jednohlasne schválený 24 hlasmi.  

 

 

Bod č.2 . Informácia o plánovanom čerpaní finančných prostriedkov v rokoch 

2018- 19 

 

Adela Danišková, MV SR informovala, že prijímatelia budú deklarovať záväzky čerpania 

do budúceho roku. EK zaujíma výška EÚ zdroja kvôli vykazovaniu n+3 a výkonnostnému 

rámcu. Celkové zazmluvnené sumy, resp. Predpokladané kontrahovanie a výšky 

čerpaných súm v rokoch 2018/2019 sú súčasťou prílohy č.6. 

 
 

1. Ministerstvo financií SR, Mapovanie a analýza stavu podporných a administratívnych 

procesov vo vybraných inštitúciách verejnej správy a návrh optimalizovaných a 

unifikovaných podporných a administratívnych procesov. Čerpanie prezentoval Matej 

Kurian. Projekt má začať v apríli 2018. Je v stave ex ante kontroly.  

2. Hodnotiace, testovacie a metodické centrum pre ľudské zdroje a 3. Hodnotenie 

efektívnosti verejných výdavkov (revízia výdavkov). Pán štefan Kišš potvrdil 

prezentované údaje.  

Michael Morass, EK považuje za zarážajúce, že 2.projekt plánuje v r. 2018 čerpať 

iba 169 OOO EUR, čo je iba   7% alokácie a 3. projekt 702 000 EUR, čo je okolo 10% 

alokácie, pričom väčšinu výdavkov majú tvoriť mzdy  a požiadal o vysvetlenie. MF SR 

ak nepotrebuje peniaze, by malo vrátiť časť rozpočtu, aby bol použitý na iný projekt. 

 

Štefan Kišš, MF SR informoval, že sú plánované 3 platby v sume 1,2 milióna EUR, z 

čoho 1 mil. EUR je plánovaný na rok 2019. Čerpanie bude stúpať pre projekt č.2.  
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Michael Morass, EK skonštatoval, že argument ho nepresvedčil, spolu je plánované 

čerpanie na budúce 2 roky menej ako 20% pre 2. projekt. Nie je logické mať takýto 

vysoký rozpočet pre projekt, ktorý evidentne neabsorbuje. Projekt by mal byť 

podrobne preverený, alebo jeho rozpočet skrátený. 

 

Štefan Kišš, MF SR zaručil, že pre 3. projekt, ktorý je vzdelávací zámer projektu 

bude v súlade s alokáciou, zvýšime čerpanie v r. 2018, čo bude predmetom 

aktualizácie počas rokovania ďalšieho MV.  

 

Michael Morrass, EK skonštatoval, že mnoho projektov má pomerne nízke 

plánované čerpanie v nasledujúcich 2 rokoch, niektoré z dôvodu prípravnej fázy. 

u niektorých je príčina menej zrejmá, hlavne ak sa jedná o prevádzkové náklady. 

V porovnaní s rokom 2014, kedy boli plánované alokácie rozpočtov sa počas 

implementácie ukazuje u týchto projektov menšia potreba absorpcie rozpočtu 

a možnosť znížiť ich rozpočet a použiť ho na iné projekty.  

 

Adela Danišková, MV SR upozornila, že sa jedná len o minimálne hranice čerpania 

za projekty, ambícia je vyššia. 

 

3. Procesno-organizačný audit Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a 

vybraných organizácií rezortu spravodlivosti a audit výkonu súdnej moci a Budovanie 

a posilnenie analytických kapacít  v rezorte spravodlivosti a zavedenie kľúčových 

znalostných systémov rezortu prezentovala ako aj ostatné projekty MS SR pani 

Alena Václavová. Hlavnou prekážkou vyššieho čerpania sú výberové konania, resp. 

problém nájsť vhodných kandidátov na obsadzované pozície aj z dôvodu obmedzenej 

výšky mzdy.  

 

4. Zavedenie Spoločného systému hodnotenia kvality (model CAF) Pokračuje úspešne 

v r. 2017. Bola uzatvorená zmluva na vypracovanie modelu CAF, čerpanie je na 

vysokej úrovni. 

 

 

5. Obchodný register a životné situácie podnikateľov  a 8. Posilnenie a dobudovanie 

kapacít v oblasti poskytovania právnej pomoci a prevencia eskalácie právnych 

problémov uvádzané sú minimálne hranice čerpania. Budú preplatené mzdové 

výdavky u 8. projektu. 

 

6. Miroslav Slašťan informoval o projekte Justičnej akadémie Rozvoj systému 

špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov. Projekt bol 

zazmluvnený 30.10. 2017 v sume  2 miliónov EUR, plán na rok 2018 je cca 1,5 

milióna. Za 2 mesiace od spustenia projektu odoslala Justičná akadémia RO 2 

zúčtovania v sume  cca 80 000 EUR. 

 

Michael Morass, EK vyzdvihol projekt Justičnej akadémie ako príklad pre ostatných, 

nakoľko v r. 2018-19 je plán vyčerpať 60% rozpočtu a ma by byť príkladom dobrej praxe 

pre ostatných. Navrhol, aby prijímatelia navzájom zdieľali dobré skúsenosti.  

 

Adela Danišková, MV SR. doplnila, že sa jedná len o odhady a od januára 2018 RO 

bude koordinovať na dvojtýždennej báze s prijímateľmi a CKO na plánoch čerpania. 

 

7. Národný projekt implementácie systému ďalšieho vzdelávania zamestnancov 

verejnej správy prezentovala Iveta Cvopová. Projekt má byť ukončený vo februári 

2018 a bude plne vyčerpaný. 
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Projekty za Sekciu verejnej správy MV SR prezentoval jej GR Adrián Jenčo. 

 

8. Optimalizácia procesov vo verejnej správe 

Výdavky sú naplánované konzervatívne. V r. 2018 1,9 milióna EUR a v roku 2019 3  

miliónov EUR. V roku 2017 sa  podarilo optimalizovať 800 procesov. 

 

9. Meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejnej správy, inštitucionálny rozvoj 

Klientskych centier a integrácia spätnej väzby klientov 

 

Projekt začal v roku 2017 . Opäť sa jedná o konzervatívny odhad čerpania na roky 2018 

a 2019.  Veľa závisí od verejného obstarávania nákupu technológií. Boli uskutočnené 2 

cykly merania spokojnosti čerpania klientov klientskych centier, percento spokojnosti 

bolo 70%, bolo vyškolených 2 000 zamestnancov v mäkkých technikách.  

 

10. Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch 

štátnej správy 

 

Existuje trochu sklz  implementácie, ale v roku 2017 sa podarila vypracovať metodika 

ako predpoklad finálneho čerpania. Po schválení metodiky nastúpi nábor kapacít,  

podpora rozšírenia, alebo vytváranie nových analytických útvarov. Rozpočet je 

konzervatívny. Adrián Jenčo poprosil rezorty, aby vyvinuli úsilie pri nábore pracovníkov. 

 

Denisa Žiláková, CKO vyzdvihla projekt optimalizácie procesov vo VS ako príklad 

kvalitnej implementácie projektov VS, ako nadrezortného projektu. Môže byť príkladom 

dobrej praxe pre ostatných.  

 

11. Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe. Za Štatistický 

úrad SR projekt prezentoval František Alchus. Aktivity majú byť spustené v lete  

2018. Významnejšie čerpanie je očakávané v roku 2019, v súvislosti s procesmi 

verejného obstarávania. 

 

12. Vybudovanie intervenčnej logiky strategického plánovania v ústredných orgánoch 

štátnej správy za úrad PVII prezentoval Jozef Ridzik. Väščinu výdavkov tvoria 

mzdové náklady. 

 

13. Za Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb informoval 

členov MV o projekte Zlepšenie kvality služieb a riadenia ľudských zdrojov Úradu pre 

reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Tomáš Kasimyar. Projekt 

začína v tomto období. V roku 2018 plánujú vyčerpať  polovicu alokácie a zvyšok 

v roku 2019. 

 

14. Hodnotiace, testovacie a metodické centrum pre ľudské zdroje za Úrad vlády SR 

informovala prítomných Lívia Richterová, že rozpočet kopíruje reálne čerpanie. 

 

15. K projektu Podpora partnerstva a dialógu medzi verejnou správou, občanmi a 

mimovládnymi neziskovými organizáciami na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni 

v oblasti participatívnej tvorby verejných politík Silvia Ďurechová potvrdila 

prezentované údaje.  

 

16. Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov 

pre obete prezentoval Jozef Halcin potvrdil uvedené čísla v tabuľke, ktoré však 

nereflektujú riziko výberových konaní. Za 2 mesiace od začiatku projektu bola 

predložená 1 žiadosť o platbu vo výške 69 000 EUR. 
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Slavomír Gajarský, MV SR informoval o pripravovaných projektoch. V súčasnosti 

pripravuje RO vyzvania pre 15 národných projektov. Do konca roka 2018 za EU zdroj by 

projekty mali predstavovať čerpanie 6,5 milióna za EU zdroje. Celkové oprávnené 

výdavky za projekty, čo sú v implementácii predstavujú 14,6 milióna EUR. Dopytové 

projekty v roku 2018 za EU zdroje 3,5 milióna EUR. Spolu predstavuje čerpanie za NP a 

dopytové projekty 24 milióna EUR.  

 

Michael Morrass, EK  pochválil prednesenú formu prezentácie stavu a plánovanie 

vopred, ako i spoluprácu s CKO, avšak je potrebné urýchliť proces čerpania. Čísla 

ukazujú spolu čerpanie 24 miliónov EUR, čo je pre budúci rok málo na splnenie n+3, 

ktoré je min. 32 miliónov, je potrebné čerpať viac. Zdôraznil že potrebné čerpanie pre 

naplnenie n+3 je len minimum a čerpanie by malo byť reálne o veľa vyššie. Rovnako je 

potrebné brať na zreteľ fakt, že projekty zvyčajne čerpajú menej ako je plán, takže 

v podstate čísla je potrebné strojnásobiť. Je správne, že  RO sa bude stretávať s 

prijímateľmi. Navrhol, podobne ako tento rok, aby bol stanovený termín na MV napr. 

v júni 2018 a pre projekty, ktoré nemajú podstatné čerpanie skrátiť rozpočet. Jedná sa o 

iniciatívu, nie je to negatívny krok, skôr motiváciou a projekt, ktorý stratí v jednom roku 

môže ho využiť na inom projekte v najbližších 2 rokoch. Problémom projektov reformy 

verejnej správy ku koncu minulého obdobia bolo vysoké nedočerpanie; jediným 

prostriedkom, aby sa tomu predišlo je naplánovať vyššie čerpania vopred.  

 

Adela Danišková, MV SR zdôraznila, že sa jedná iba o hrubé odhady na konci roka 

2017, prijímatelia ešte prehodnotia plány čerpania, aby bol splnený výkonnostný rámec, 

aby OP nestratil výkonnostnú rezervu 6%. V januári RO ešte prerokujeme jednotlivé 

plány a pred letom sa ukáže aktuálny stav a ak bude nevyhnutné, RO pristúpi k revízii 

rozpočtu, čo však je  krajné riešenie, snaha bude pracovať priebežne. 

 

Bod č. 3 Informácia o aktuálnom stave implementácie OP EVS  

 

Samuel Arbe, MV SR riaditeľ odboru OP EVS a člen MV OP EVS informoval, že 

k dnešnému dňa bolo vyhlásených celkom  22 vyzvaní (národných projektov (vrátane TP) 

a 6 vyhlásených dopytovo-orientovaných výziev v celkovej alokácii 157,8 mil. € (EÚ 

zdroje - 125,04 mil. €).  

K  termínu zasadnutia MV bolo zazmluvnených 19 národných projektov a v 1 projekt TP 

v celkovej alokácii 115,03 mil. € (EÚ zdroje - 90,64 mil. €). Jeden národný projekt je 

v procese administratívneho hodnotenia. Jeho celková alokácia je 2,07 mil. €  (EÚ zdroje 

- 1,69 mil. €). Aktuálne je vyhlásené jedno vyzvanie na národný projekt v celkovej 

alokácii 1,39 mil. € (EÚ zdroje - 1,09 mil. €). Následne pán Arbe informoval o aktuálnom 

stave implementácie k 19.12.2017. Finančná alokácia pre OP EVS predstavuje výšku 278 

449 284 €. Vo vyzvaniach je zatiaľ použitých 44,9% finančných prostriedkov. 

Kontrahovanie je na úrovni 32,55 % a výška čerpania vrátane tohto roku predstavuje 

4,61 %. V nasledujúcom kalendárnom roku 2018 budú vyhlasované ďalšie vyzvania na 

NP. Zároveň  bude v marci vyhlásená uzávierka 2. kola výziev na DOP pre neziskové 

organizácie a je naplánované vyhlásenie výzvy na DOP pre neziskové organizácie v rámci 

PO2 – Zefektívnený súdny systém a vymáhateľnosť práva. V druhej polovici roka 2018 je 

naplánované kontrahovanie projektov na úrovni minimálne 74,9 mil. € (COV), čo 

predstavuje 60,1 mil. € (EÚ). Pán riaditeľ pripomenul, že schopnosť kontrahovať projekty 

v danej výške závisí aj od schopnosti žiadateľov pripraviť projekty na patričnej úrovni. Sú 

tu zahrnuté národné projekty - 46,3 mil. € (COV), 36,4 mil. € (EÚ), ale aj DOP projekty 

28,6 mil. € (COV), 23,7 mil. € (EÚ). V priebehu budúceho roka je sú naplánované 

pravidelné stretnutia s prijímateľmi NP, čím sa zabezpečí lepší dohľad nad 

implementáciou a čerpaním projektov OP EVS. Stretnutia by mali prebiehať na 3 

týždňovej báze. V roku 2018 je potrebné pre splnenie pravidla N+3 schváliť výdavky v 

minimálnej výške 31,85 mil.€ (EÚ). Pán Arbe spomenul, že naplánované sú nielen 
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vyzvania pre národné projekty, ale aj pre dopytovo-orientované projekty, ktorých 

žiadateľmi sú neziskové organizácie a vyzval tým zúčastnených členov MV k prípadnej 

iniciatíve. 

Na záver pán riaditeľ zhodnotil prebiehajúce 1. kolo dopytovo-orientovaných výziev pre 

mimovládne neziskové organizácie. Prijatých bolo 115 žiadostí, ktoré boli skontrolované a 

prešli administratívnym overovaním. Väčšine bola zasielaná výzva na doplnenie ŽoNFP 

(spolu 96 ks). Momentálne prebieha proces administratívneho overovania po doplnení 

ŽoNFP. K 22.12.2017 RO OPEVS plánuje ukončiť administratívne overovanie po doplnení 

42 ŽoNFP. V januári 2018 RO OPEVS plánuje ukončiť administratívne overovanie po 

doplnení zvyšného počtu ŽoNFP a uskutočniť výber odborných hodnotiteľov 

(prostredníctvom ITMS) a odborné hodnotenie relevantných ŽoNFP. Vydanie rozhodnutí 

predpokladáme vo februári 2018. 

 

Adela Danišková, MV SR poďakovala pánovi riaditeľovi za podrobnú analýzu o stave 

implementácie OP EVS a zároveň vyzvala prítomných k prípadnej diskusii. 

Keďže nikto s prítomných nemal doplňujúce otázky pre pána riaditeľa, pani GR prešla 

k ďalšiemu bodu programu. 

 

Bod č. 4. Aktualizácia Plánu hodnotení OP EVS 

 

Adela Danišková, MV SR informovala, že RO pre OP EVS pristúpil k úprave Plánu 

hodnotení OP EVS (verzia 3) z dôvodu jeho zosúladenia s aktuálnym stavom, nakoľko v 

roku 2017 neboli realizované žiadne hodnotenia OP. Ako prvé hodnotenie v roku 2018 je 

plánované Pravidelné hodnotenie plnenia čiastkových cieľov na úrovni prioritných osí OP 

EVS, zadávacie podmienky k tomu hodnoteniu bude RO pripravovať v 1Q 2018 vrátane 

nastavenia podmienok výzvy na výber externého hodnotiteľa.  

Návrh aktualizovanej 3. verzie Plánu hodnotení OP EVS bol zasielaný 5.12.2017, s 

možnosťou pripomienkovania do 12.12.2017. Vyhodnotenie pripomienok bolo zaslané 

členom MV dňa 18.12.2017. 

 

Tereza Steinhüblová, EK sa opýtala, prečo bolo odstránené prvé hodnotenie OP EVS. 

 

Samuel Arbe, MV SR vysvetlil, že v minulom roku prešiel OP EVS auditom 

pripravenosti, čiže hodnotenie by bolo duplicitné. Je rozumnejšie hodnotiť operačný 

program až v nasledujúcom roku pri plnej implementácii. 

 

Tereza Steinhüblová, EK  sa zaujímala, či sa hodnotenie posúva na neskorší termín. 

 

Samuel Arbe, MV SR uviedol, že hodnotenie bude priebežné. 

 

Následne prebehlo hlasovanie k návrhu Plánu hodnotení OP EVS: hlasovalo: 21 členov 

Za: 21 členov 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Program bol jednohlasne schválený 21 hlasmi 

 

Bod č. 5 Prezentácia a schvaľovanie zámerov národných projektov (5)  

 

Adela Danišková, MV SR informovala, že RO OP EVS prijal 5 zámerov NP. Obsah 

zámerov bol s každým partnerom prediskutovaný a odkonzultovaný. Členovia MV, ktorí 

participovali na príprave projektov alebo ich budú realizovať, sa nemôžu zúčastňovať na 

diskusii o daných projektoch a zdržia sa hlasovania.  
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Návrhy zámerov NP  boli členom MV zaslané dňa 5.12. 2017 elektronicky s možnosťou 

pripomienkovania do 12.12. 2017. Vyhodnotenie pripomienok bolo zaslané členov MV 

dňa 18.12.2017.  

 

Každý NP Vám bude krátko predstavený jeho predkladateľom. Následne prebehne 

hlasovanie o projekte. 

 

Za žiadateľa Správu štátnych hmotných rezerv SR zámer národného projektu 

Efektívne štátne hmotné rezervy pre bezpečnosť obyvateľstva SR predstavila p. 

Júlia Štepánková.   

 

Projekt pozostáva zo  štyroch aktivít, ktoré majú svoju analytická, praktickú a vzdelávaciu 

časť:  

1. Aktivita 1.Analýza a metodika tvorby a optimalizácie ŠHR a vyhodnotenie 

pripravenosti SR na riešenie krízových situácií a mimoriadnych udalostí (Úprava 

metodiky hodnotenia rizík, evidencie a spracovania údajov, optimalizácie ŠHR; 

Prehodnotenie rizík a úprava tvorby a zloženia ŠHR, Úprava podmienok pre tvorbu 

a hospodárenie so ŠHR 

2. Aktivita 2.Návrh a zavedenie opatrení pre lepšie zabezpečenie potravinovej, 

energetickej a ďalšej bezpečnosti SR (Rozdelenie úloh a kompetencií, Plánovanie 

zásahov a riešenia mimoriadnych udalostí a krízových situácií) 

3. Aktivita 3.Návrh a zavedenie finančného zabezpečenia tvorby, hospodárenia a 

hlavne použitia ŠHR (Zefektívnenie financovania ŠHR 

4. Aktivita 4.Prezentácia, vzdelávanie a budovanie kontaktov a sietí v oblasti štátnych 

hmotných rezerv (Vzdelávanie zamestnancov SŠHR, Informovanie verejnosti, 

Rozvoj medzinárodných kontaktov) 

 

Projekt má prispieť k zabezpečeniu vyššej bezpečnosti obyvateľstva formou materiálnej 

pomoci, pričom v stave pokoja a mieru má prispieť k vyššej pripravenosti na hrozby, tak, 

aby v stave krízy mohla byť poskytnutá pomoc obyvateľstvu formou rýchleho, 

adekvátneho a efektívneho zásahu. Dôležitým faktorom pritom je informovanosť, musí 

byť vopred jasné odkiaľ kam bude pomoc poskytnutá, teda zásah musí byť jasne 

pripravený.  

 

Tereza Steinhüblová, EK, sa spýtala na počet ľudí v projekte vo vzťahu 

k rozpočtovaným mzdovým výdavkom.  

 

Júlia Štepánková, SŠHR odpovedala, že mzdové výdavky boli prepočítané na 

osobohodiny v indikatívnom rozpočte, pričom podrobný rozpočet nebol predkladaný so 

zámerom národného projektu. Jedná sa však predovšetkým o mzdové výdavky na 

odborné riadiace, vysoko expertízne činnosti a to interné, ale aj externé. 

 

Michael Morass, EK, pripomenul, že projekt by nemal pokrývať prevádzkové náklady, 

spýtal sa preto spýtal aký bude výsledok a pridaná hodnota tohto projektu. 

 

Júlia Štepánková, SŠHR odpovedala, že bežná agenda bude vykonávaná paralelne 

s týmto projektom. Projekt by mal priniesť nové, doteraz nepoužívané know-how a mal 

by prispieť k tomu, aby sa veci robili lepšie ako doteraz, alebo iným, novým spôsobom, 

predovšetkým efektívnejšie, čo je aj jedným z cieľov operačného programu. Významnou 

oblasťou, ktorá potrebuje zmenu je logistika zásahu, ktorá funguje v nejakom režime, 

ktorý je potrebné zmeniť. Tento projekt je vnímaný ako súčasť širšieho reformného 

procesu. Projekt obsahuje také iniciatívy a zmeny, ktoré zmenia podobu úradu (SŠHR 

SR). V súčasnosti sa rokuje aj o určitých kompetenčných úpravách. 
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Michael Morass, EK požiadal o uvedenie 2-3 príkladov, v ktorých oblastiach sa čakávajú 

zmeny, kde sa očakáva pridaná hodnota. 

 

Júlia Štepánková, SŠHR odpovedala, že vo všeobecnej rovine jedným z cieľov projektu 

je dosiahnuť úsporu času a peňazí. Analytická fáza tohto projektu má pomôcť 

identifikovať existujúce nedostatky. Jednou zo slabých stránok o ktorej sa vie, je 

napríklad nedostatočná informovanosť starostov obcí, pretože nevedia kam majú volať, 

t.j. kde a ako požiadať o pomoc. To sú veci, ktoré by sa mali určite týmto projektom 

zmeniť. Ďalšou oblasťou je vonkajšia logistika procesov, pretože nevedia v súčasnosti 

zasiahnuť dostatočne efektívne. Týka sa to aj miesta, z ktorého sa dá najefektívnejšie 

zasiahnuť a typu pomoci. V rámci toho je aj snaha prehodnotiť komodity, ktoré sú na 

sklade a to na základe zahraničnej skúsenosti a know-how, ktoré by mali poskytnúť 

zahraniční experti na riadenie. Toto by malo obsiahnuť celý systém, preto bola zvolená 

forma národného projektu. Pomoc je potrebná aj preto, že úrad má relatívne malé 

možnosti realizovať zmenu sám, bez externej pomoci.  

 

Peter Molnár, Republiková únia zamestnávateľov žiadal o úpravu zámeru. Podľa 

neho sú ciele projektu veľmi všeobecné. Nesúhlasil ani s počiatočným financovaním 

projektu, dĺžkou realizácie.  

 

Júlia Štepánková, SŠHR oponovala, že ciele projektu sa týkajú konkrétnych 4 oblastí, 

ktoré boli spomenuté. Všetky aktivity projektu majú svoje výstupy, ktoré na seba logicky 

nadväzujú. Problémy pri tvorbe projektu sa skôr týkajú efektívneho financovania aktivít 

a ľudských zdrojov.  

 

Adela Danišková, MV SR za OP EVS konštatovala, že na projektovom zámere sa 

dostatočne dlho pracovalo a je dobre nastavený.  

 

Hlasovanie k zámeru národného projektu: „Efektívne štátne hmotné rezervy pre 

bezpečnosť obyvateľstva SR“  

Prítomných: 22 členov 

Za: 18 

Proti:2 

Zdržal sa:2  

   

Za žiadateľa Ministerstvo zdravotníctva SR zámer národného projektu 

Transformácia vnútorných procesov a zefektívnenie správy podriadených 

organizácii Ministerstva zdravotníctva SR predstavil p. Marcel Hominda.   

 

Realizácia projektu má podnietiť vznik separátnej manažérskej organizácie, ktorá bude 

riadiť nemocnice a zdravotnícke zariadenia (63), ktoré sú v správe MZ SR. Ku koncu roka 

2016 spomínané zariadenia vykazovali zákazky po dobe splatnosti vo výške 530 mil. Eur. 

   

Zámer NP má dva hlavné ciele: 

 

1. Zefektívnenie hospodárenia Pracovnej zdravotnej služby (PZS) prostredníctvom 

optimalizácie vnútorných procesov a centralizácie podporných služieb a zmenou 

systému riadenia PZS. 

2. Zvýšenie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a spokojnosti pacientov. 

 

Ciele sú napojené na Investičnú prioritu: Investície do inštitucionálnych kapacít a do 

efektívnosti VS a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme 

reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy. V projekte sú spomínané problémy, 

ktoré sa v rezorte zdravotníctva vyskytujú a ktoré sú predmetom záujmu: 
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1. odčlenenie pracovísk počítačovej tomografie a magnetickej rezonancie spod 

pôsobnosti nemocníc; 

2. controlling je obmedzený len na sledovanie skutočnosti v nemocniciach (cez rôznorodé 

ukazovatele) bez verifikácie voči strategickým plánom. Procesy controllingu tak 

neprispievajú k plneniu strategického cieľa, ktorým je oddlžovanie nemocníc; 

3. rozdiel v cene identických vyšetrení v rôznych nemocniciach; 

4. riadenie záručného a pozáručného servisu CT prístrojov v nemocniciach; 

5. procesy riadenia ľudských zdrojov 

 

Hlavné aktivity projektu sú:  
1.Posilnenie a vybudovanie analytických a metodických kapacít ÚRPO pre podporu 

implementácie optimalizovaných a nových „TO BE“ procesov v rámci ÚRPO aj v rámci 

podriadených PZS.  

2.Návrh a implementácia organizačného a kompetenčného modelu pripravovanej 

organizácie ako organizácie zodpovednej za riadenie, monitoring, dozor a kontinuálnu 

optimalizáciu a zefektívňovanie podriadených organizácií MZSR a príprava business 

špecifikácie pre budúcu informatickú podporu novej organizácie.  

3.Návrh a implementácia systému metrík a výkonnostných ukazovateľov na všetkých 

úrovniach poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Výkonnostné ukazovatele budú 

definované v doménach procesnej a prevádzkovej efektivity, finančnej výkonnosti, 

budúceho rozvoja a rastu, kvality zdravotnej starostlivosti a pacientskej spokojnosti. 

4.Návrh systému metodík, analytických postupov a nástrojov v oblasti „LEAN“ 

managementu procesov s cieľom maximalizácie hodnoty, ktoré vytvárajú PZS pre 

pacienta.  

5.Vypracovanie sady techník a návrhu nástrojov („best-practices“), ktoré uľahčia 

aplikáciu štandardných diagnostických a terapeutických postupov (ŠDTP) u jednotlivých 

poskytovateľov ZS.  

 

Marcel Hominda, MZ SR uviedol, že aktivita 5 nadväzuje na interný projekt MZ SR, kde 

prebieha štandardizácia diagnostických a terapeutických postupov. Projekt je riadený z 

iného OP. 

 

Tereza Steinhüblová, EK sa opýtala, kedy budú mať výstupy z  projektu Optimalizácia 

verejnej správy, keďže sú podkladmi pre aktivitu č. 5. 

  

Marcel Hominda, MZ SR objasnil, že aktivita mala byť zahrnutá do iného projektu - 

Optimalizácia procesov vo verejnej správe, ale nebude v ňom realizovaná. 

 

Tereza Steinhüblová, EK sa opýtala, či nie je potrebné prepísať zámer NP. 

 

Marcel Hominda, MZ SR uviedol, že prepisovať zámer NP nie je potrebné. Keďže 

aktivita bola pôvodne v projekte zadefinovaná a bola z neho vyňatá, riešením je vrátiť ju 

späť a navýšiť sumu COV. 

 

Hlasovanie k zámeru národného projektu: Transformácia vnútorných procesov a 

zefektívnenie správy podriadených organizácii Ministerstva zdravotníctva SR 

Prítomných: 22 členov 

Za:22 

Proti:0 

Zdržal sa:0 

 

Adela Danišková, MV SR upozornila pána Homindu, že je potrebné pripraviť všetky 

podklady do 6 mesiacov. 
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Martina Slabejová, ÚPV II vyjadrila spoluprácu medzi dvoma operačnými programami 

OP EVS a OP Informatizácia (MV a ÚPVII). Doteraz má ÚPV II rozpracovaných 17 

strategických  dokumentov orientovaných na oblasť dát, služieb, cloudu, atď, ktoré 

vyústia do akčného plánu, ktorý sa týka troch základných priorít. Na 10. zasadnutí MV 

budú predstavené 2 NP, ktoré sa týkajú  oblasti služieb a dát. Podklady a informácie 

využívané v predstavovaných projektoch boli čerpané z podobných projektov 

implementovaných v okolitých štátoch : Veľká Británia, Estónsko, atď.... Zlepšenie 

elektronických služieb pomôže celej spoločnosti: politik, úradník a samotný občan. 

 

Za žiadateľa Úrad podpredsedu vlády SR pre informatizáciu a investície zámer 

národného projektu Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe predstavil p. 

Václav Bárta.   

 

Václav Bárta, ÚPV II, uviedol, že hlavným princípom projektu je „1x a dosť“ – 

informácie ktoré sú uvedené v registri môžu byť využívané všetkými inštitúciami, čím by 

sa malo  zabrániť duplicite údajov. Za posledné 2 roky boli vyhlásené len 4 referenčné 

registre so 64 referenčnými údajmi, ktoré nie sú vo vyhovujúcej kvalite. Postupy 

a metodika nie sú systematicky vytvorené. Skonštatoval, že manažment údajov 

nefunguje a zdieľanie údajov je problematické. Absentujú znalosti a dostatočné množstvo 

expertov v oblasti dátovej vedy vo verejnej správe. Vyhlasovanie referenčných údajov je 

pomalé. Pre riadenie kvality údajov vo verejnej správe sa bude používať hierarchický 

prístup: z centrálnej úrovne sa nastaví metodika, parametre, procesy, nástroje a systém 

monitoringu. Cieľom je dosiahnuť stav, aby všetky relevantné údaje boli vyhlásené ako 

referenčné, a zároveň aby boli využívané informačnými systémami verejnej správy, tak 

aby bol princíp 1x a dosť plne zavedený do praxe. Snahou projektu je aj podpora 

realizácie služby Moje dáta a správa údajov o subjekte. Služba Moje dáta zabezpečí, aby 

mal každý občan a podnikateľský subjekt transparentný prístup k dátam, ktoré verejná 

správa o ňom eviduje a ako s nimi narába. V praxi to znamená postupné zavádzanie 

modelov, nástrojov a dátových zdrojov, ktoré umožnia tvoriť analýzy podporujúce 

odborné rozhodovanie. Projekt podporí ďalšie sprístupňovanie otvorených údajov 

pomocou identifikovania žiadaných údajov, definovaním štandardov a koordináciou 

procesov. Dôležité je aj šírenie osvety a vzdelávanie v danej oblasti, ktoré bude 

aplikované prostredníctvom workshopov a školení. Všetky informácie a metódy by mohli 

tvoriť odborné podklady pre prípadnú úpravu legislatívy - príprava zákona o údajoch. 

 

Samuel Arbe, MV SR skonštatoval, že RO spolupracoval na tvorbe tohto projektu. Je 

považovaný za jeden z najkľúčovejších, keďže projekt pracuje s merateľnými dátami, 

ktoré prispievajú k modernizácii spoločnosti. 

 

Václav Bárta, ÚPV II uviedol, že v projekte sú zadefinované presné parametre, ktoré 

môžu merať, definovať a vyhodnocovať. 

 

Michael Morass, EK sa opýtal na zdieľanie a ochranu dát. So sťahovaním požadovaných 

informácií občanmi môže súvisieť riziko, keďže existuje množstvo prístupových bodov, 

že bude prístup k veľkému množstvu informácií o občanoch.. Pán Morass sa opýtal, či 

existuje jasné zabezpečenie toho, aby poskytnuté informácie nepresiahli legislatívny 

rámec ochrany údajov. Zaujímal ho názor zástupcu občianskych spoločností. 

 

Martina Slabejová, ÚPV II skonštatovala, že na túto problematiku musia veľmi dbať. 

Disponujú dokumentom, ktorý popisuje všetky zákonitosti, povinnosti a práva používané 

pri práci s informáciami. Ochrana údajov občana je  pre nich absolútnou prioritou. 
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Václav Bárta, ÚPV II potvrdil slová p. Slabejovej. Uvádza, že realizácia služby Moje 

dáta prináša občanovi prehľad o množstve sprístupnených dát a identifikácii osôb, ktoré 

dané informácie využívajú. Priznal, že je to legitímna obava a budú sa tým zaoberať. 

 

Marcel David Zajac, zástupca KMNO vyjadril absenciu participácie partnera (nie 

finanční partneri, skôr zástupcovia občanov-MNO), ktorá je jednou z horizontálnych 

priorít. Keďže použitým nástrojom využívaným v projekte je elektronizácia VS, upozornil 

na citlivejšie zvažovanie výstupov, nakoľko nie každý občan SR je schopný využívať, 

resp. komunikovať v tomto systéme (napr. seniori). Zároveň skonštatoval, že považuje 

tento projekt za dôležitý. 

 

Martina Slabejová, ÚPV II upozornila, že pri tvorbe projektu spolupracovali aj s inými 

inštitúciami. Pri implementácii plánujú zapojiť do spolupráce aj ďalšie združenia, zväzy, 

atď.   

 

Michael Morass, EK skonštatoval, že by sa malo hlasovať pod podmienkou že sa vytvorí 

riadiaci výbor s účasťou MNO. Žiadal tiež vysvetlenie, či 5,4 mil € , ktoré majú byť 

použité na mzdy budú vyplácané tým, ktorí už sú v pracovno-právnom vzťahu alebo sú 

to iní ľudia –externisti? 

 

Václav Bárta, ÚPV II odpovedal, že interní zamestnanci tvoria asi polovicu, zvyšok je 

určený pre odmeny pre externých poradcov. Budú musieť prijať nových zamestnancov. 

 

Tereza Steinhüblová, EK, sa spýtala, ako mienia riešiť nedostatok kvalifikovaných 

zamestnancov, keďže u iných projektov bolo zaznamenane že problém čerpania s týmto 

priamo súvisí. Rozpočet na personálne výdavky v tomto projekte je dosť veľký a ako sa 

zaručí že sa bude čerpať . 

 

Martina Slabejová, ÚPV II povedala, že budú spolupracovať napr. s neziskovými 

organizáciami, univerzitami, zväzmi, ktoré im poskytnú určitú skupinu ľudí (externí 

seniori z prostredia IT, ktorí zaškolia juniorov z prostredia univerzít), ktorá bude s nimi 

počas realizácie projektu spolupracovať.  

 

Václav Bárta, ÚPV II uistil, že sú v rozpočte naplánované nábory, ktoré sú správne 

načasované a tým by mal byť zabezpečený dostačujúci počet zamestnancov. 

 

Tereza Steinhüblová, EK požiadala o potvrdenie že v projekte nedôjde k duplicitám, 

keďže niektoré aktivity sa jej zdali byť rovnaké ako v projekte predkladanom do SRSP. 

 

Václav Bárta, ÚPV II predpokladal, že táto otázka vychádza zo skutočnosti, že oba 

projekty zahŕňajú kvalitu údajov zamerané na dátové štandardy. Vysvetlil, že tie dva 

projekty sú komplementárne.  

 

Hlasovanie k zámeru národného projektu: Zlepšenie využívania údajov vo verejnej 

správe 

Prítomných: 22 členov 

Za:18 

Proti:0 

Zdržal sa:4 

 

Za žiadateľa Úrad podpredsedu vlády SR pre informatizáciu a investície zámer 

národného projektu Zlepšenie digitálnych služieb vo verejnej správe 

prostredníctvom behaviorálnych inovácií predstavila p. Vieru Hainzl.  
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Vieru Hainzl, ÚPV II vysvetlila, čo zahŕňa pojem behaviorálne inovácie – vysvetlila to 

na príklade zavedení samoobslužných predajní v Tescu. Ich zavedenie malo so sebou 

priniesť urýchlenie a zvýšenie predajného procesu, neznalosťou postupov nenastal 

očakávaný efekt. Situácia sa dá aplikovať aj pri procesoch vo VS. Európska komisia je 

popredným predstaviteľom v prinášaní BI do legislatívy. Viaceré krajiny EÚ zriadili tímy 

pre behaviorálne inovácie. 

Problémové oblasti:  

1.Služby sa ťažko používajú, sú neintuitívne a ťažkopádne.  

2.Použitie služieb vyvoláva vysokú administratívnu a byrokratickú záťaž.  

3.Služby nedostatočne motivujú ľudí, aby si plnili svoje povinnosti a uplatňovali si svoje 

nároky voči štátu.  

4.Najčastejším spôsobom vybavenie služby štátu je osobná návšteva.  

Projekt chce dosiahnuť 2 hlavné ciele: zjednodušenie služieb a zvýšenie podielu 

elektronických služieb.  

V projekte sú zadefinované 3 hlavné aktivity: 

1. Zriadenie ekosystému 

2. Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií  
3. Realizácia inovácií 

Pri plánovaní intervencií je dôležitý dizajn „architektúry voľby a nastavenie „kritérií 

úspešnosti“ a posúdenie proaktívnych elementov a možností úpravy formulácií textov 

(použila príklad s použitím textu v liste občanom, ktorí meškali s platbou daní platením 

daní načas). Zároveň zdôraznila, že dôležitý je nielen návrh a výber intervencií, ale aj 

zavedenie merania spätnej väzby a zavedenie merania používania služby a transparentné 

zverejňovanie počtu transakcií. 

 

Tereza Steinhüblová, EK  sa pýtala na prepojenie projektu a výstupov s projektom 

Optimalizácia VS.  

 
Viera Hainzl, ÚPV II vysvetlila, že projekt bude nadväzovať na nadstavbu optimalizácie  

v časti životné situácie, hlavne časti Government to citizens. Behaviorálne inovácie budú 

testovať dopad zmien na občana, aby čo najjednoduchšie prešiel procesom optimalizácie 

VS.  
 

Marcel Zajac, KMNO pripomenul, že okrem Digital Slovensko, je potrebné zapojiť do 

projektu aj Slovenskú akadémiu vied, ktorá sa venuje aj sociálnym vedám. Projekt 

explicitne neuvádza partnerov, resp. je veľmi úzky.  Je potrebné znížiť hranicu My a Oni – 

verejná správa a občan. Klientmi budú aj ľudia, ktorí nie sú technicky zdatní, preto je 

potrebné do projektu zainteresovať aj organizácie, ktoré týchto ľudí zastupujú. 

 
Viera Hainzl, ÚP VII reagovala, že projekt ráta so spoluprácou z EÚ štátmi, odborníkmi 

na národnej úrovni, je naplánované verejné obstarávanie na odborníka v danej oblasti. 

Projekt plánuje spoluprácu s rezortami, ktorí budú business vlastníci služieb. Zdieľanie 

informácií je kľúčové v projekte. 

 
Martin Giertl, ÚVSR ROS podporil projekt a pripomenul, že sekcia pani GR Slabejovej je 

najlepším partnerom na spoluprácu v rámci ÚPVII. 

 
Milan Muška, ZMOS sa spýtal na konkrétne aktivity projektu a ich udržateľnosť. 

 
Viera Hainzl, ÚPVII spomenula ako príklad pokuty, kde stačí zmeniť formu listu, sms, 

ktoré sa zasielajú občanom, aby zaplatil pokutu načas, zmeniť ich text. Uviedla príklad 

Veľkej Británie, kde prívetivejší text listu zvýšil úspešnosť vymáhania pokút načas o 200-
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300 %. Projekt zanechá know- how na rezortoch na vybrané služby; zlepší sa  používanie 

služieb VS. 

 
Peter Janičina, ZMOS ako zástupca MČ Petržalka, kde aplikujú elektronický podpis 

požiadal, aby projekt bol prekonzultovaný  so širokou obcou, hlavne je potrebné overiť 

princíp 1 x a dosť. 

 
Miloslav Karaffa, SOPK  sa pýtal, prečo členské krajiny robia duplicitné projekty, ktoré 

navyše nie sú kompatibilné., prečo neexistuje koordinácia v tejto oblasti. Ako príklad 

uviedol krajiny V4, kde by projekty mohli byť kratšie a efektívnejšie.  

 
Michael Morass, EK reagoval, že hoci sa jedná o aktuálnu otázku, nie je úlohou určovať 

EK formu reformy VS. Navrhol, aby ďalšie projekty uvádzali už existujúce príklady dobrej 

praxe a RO kooperoval s danými orgánmi. Zároveň sa opýtal či by sa v niektorých 

prípadoch nedali kúpiť licencie na platformy využívane v iných štátoch, čo by mohlo byt 

lacnejšie než ich vytvárať od základu. Rovnako sa pýtal, že nakoľko projekt nesplnil 

podmienky Služby na podporu štrukturálnych reforiem, ako môže byť schválený OP EVS. 

 
Martina Slabejová, ÚPVII reagovala, že ak sa predávajú licencie, je potrebné sa riadiť 

platnými predpismi verejného obstarávania. Pri bezodplatných službách Vláda-vláde sa 

ÚPVII obzerá po už existujúcich projektoch bez potreby investovania. 

 

Služba na podporu štrukturálnych reforiem je určená pre technologické nástroje, kde 

project nespadal, a preto by mal byť podporený z OP EVS.   

 

Hlasovanie k zámeru národného projektu: Zlepšenie digitálnych služieb vo verejnej 

správe prostredníctvom behaviorálnych inovácií  

 

Prítomných: 20 členov 

Za:16 

Proti:0 

Zdržal sa:4 

 

Za žiadateľa Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

zámer národného projektu Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho 

poznania občianskej spoločnosti predstavil p. Milan Andrejkovič.   

 

Uviedol, že snahou je robiť lepšie politiky nie na pocitovom základe, ale na základe 

faktov, aby sa dali následne tieto politiky vyhodnocovať a  aby sa dal porovnať súčasný 

stav s dosiahnutou zmenou. 

Projekt obsahuje 4 navzájom prepojené aktivity: 

 

1.Výskum socio-ekonomického prínosu neziskového sektora a stavu a trendov vývoja v 

občianskej spoločnosti a tvorba odporúčaní pre tvorcov verejných politík. Výstupmi z tejto 

aktivity budú získané dáta (nespracované, „surové dáta“),ktoré by mali byť voľne k 

dispozícii, vytvorené ukazovatele, štatistiky, prepočty a vytvorené odporúčania pre 

tvorcov verejných politík v oblastiach, ktoré sa dotýkajú občianskej spoločnosti. Analýzy 

dát by nemali teda byť samoúčelné, ale mali by vyústiť do určitých konkrétnych 

odporúčaní. Na základe tejto aktivity by sa mal získať prehľad o tom, čo tvorí neziskový 

sektor, ale aj ktorým smerom by sa mal vývoj uberať.  
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2.Pilotná tvorba verejných politík. Výstupmi z tejto fázy budú zovšeobecnené príklady 

dobrej praxe pri tvorbe verejných politík a analýz s využitím dát o občianskej spoločnosti 

a pripravené 4 verejné politiky v 4 rôznych rezortoch vytvorené aj s použitím dát a 

odporúčaní z Aktivity 1. 

 

3.Tvorba návrhov na úpravu Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. 

Výstupom by mal byť návrh úpravy Jednotnej metodiky, a to buď vo forme novej doložky 

vplyvov na občiansku spoločnosť, alebo úpravou už existujúcej doložky (napr. v sociálnej 

oblasti alebo v oblasti verejnej správy) a metodika, ako sledovať dopad navrhovaných 

politík priamo na občiansku spoločnosť. 

 

4.Tvorba návrhu na zavedenie Satelitného účtu mimovládnych neziskových organizácií – 

výstupom bude komplexný technický a obsahový návrh satelitného účtu o občianskej 

spoločnosti. Jedná sa o zber špecifických dát v spolupráci so ŠÚ SR, ktoré doteraz neboli 

takto detailne zbierané, ktoré sú ale potrebné pre tvorcov verejných politík. Relevantné 

dáta budú v pravidelných intervaloch podľa ich typu aktualizované.  

 

Uvedené aktivity sú systematicky navzájom prepojené, nedá sa izolovane realizovať 

niektorá z nich, všetky 4 musia byť realizované spolu.  

 

Celkový indikatívny rozpočet je vypracovaný na projekt v dĺžke 23 mesiacov a 

predstavuje 880 000,- Eur, pričom najvyššiu položku predstavuje Aktivita1. Rozpočet 

projektu zahŕňa aj výdavky partnerov zapojených do projektu. Do projektu by mala byť 

zapojená aj občianska spoločnosť.  

 

Milan Muška, ZMOS, požiadal o vysvetlenie čo je „satelitný účet“.  

 

Milan Andrejkovič, vysvetlil, že satelitný účet predstavuje určitý typ konkrétnych 

špecifických údajov, ktoré bude podľa inštrukcií zbierať Štatistický úrad. Príkladom už 

existujúceho satelitného účtu je satelitný účet cestovného ruchu.  

 

Marcel Zajac, KMNO vyjadril názor, že sa jedná o stratégiu, ktorú ide robiť štátny úrad 

so štátnym úradom, pričom existuje aj návrh rozpracovanej stratégie OGP. Vzhľadom na 

to, koľko peňazí ide cez mimovládne organizácie a vzhľadom na počet sťažností zo strany 

verejnej správy na mimovládne organizácie jednoznačne chýbajú analytické dáta. Preto 

súhlasí s vytvorením určitého analytického inštitútu, ale navrhoval by si dať za cieľ 

vytvorenie inštitúcie, ktorej vzniku by predchádzala diskusia o tom, či to má byť verejná 

inštitúcia, alebo by mala byť mimovládnou nezávislou inštitúciou, podobne ako je tomu 

v Anglicku. Dôvodom jej vzniku je skutočnosť, že zatiaľ chýba pozícia určitého „partnera“, 

ktorý by hral dôležitú úlohu hlavne pri analyzovaní a vyhodnocovaní dát.  

 

Hlasovanie k zámeru národného projektu: Kvalitnejšie verejné politiky 

prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti  

 

Prítomných: 17 členov 

Za:15 

Proti:0 

Zdržal sa:2 

 

Bod č. 6 Rôzne a záver 

 

Adela Danišková, MV SR oznámila predpokladaný termín ďalšieho zasadnutia MV, ktorý 

bude v marci 2018. Monitorovaciemu výboru môžu byť dovtedy predložené dokumenty 

na schválenie formou per rollam. 
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Martin Giertl, USV ROS vyjadril spokojnosť s aktivitou, zmysluplnosťou a organizáciou 

MV. 

 

Adela Danišková, MV SR poďakovala všetkým prítomným a popriala všetkým pekné 

vianočné sviatky. 

 

Prílohy:  

 

1. Prezenčná listina 

2. Program 10. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre operačný program 

Efektívna verejná správa 

3. 3. verzia Plánu hodnotení pre operačný program Efektívna verejná správa, verzia 

IV. 

4. Uznesenie Monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa 

5. Schválené zámery národných projektov 

6. Plán čerpania a plán verejných obstarávaní na roky 2018 a 2019 

 

 

Zápisnicu vypracoval: sekretariát monitorovacieho výboru 

 

 

Tajomník výboru: Ján Kollárčik, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

 

 

Zápisnicu overil: Marcel David Zajac  

 

 

 

 

 

……………………………………………………..  

              Marcel David Zajac 

        Overovateľ zápisnice 

 

 

 

 

Predseda výboru svojim podpisom potvrdzuje pravdivosť zápisnice.  

 

 

 

 

 

 

V Bratislave                    ……………………………………………………..  

             Adela Danišková 

                                                                                        generálna riaditeľka SEP 

  poverená zabezpečením vedenia MV OP EVS 

 

 

 


