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Zápisnica z XI. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru 

pre operačný program Efektívna verejná správa 
  
 

Termín konania: 15.03.2018 

Miesto konania: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava  

Účastníci: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program:  

 

Bod č.1 Overenie uznášaniaschopnosti monitorovacieho výboru, voľba overovateľa, 

schválenie programu 

Bod č. 2. Informácia o aktuálnom stave implementácie OP EVS 

Bod č. 3. Prezentácia a schvaľovanie zámerov národných projektov (10) 

Bod č. 4  Rôzne a záver 

 

Otvorenie podujatia 

 

Jedenáste 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 vrátane 

zástupcov Európskej komisie pána Michaela Morassa a pani Terezu Steinhüblovú. Následne 

informovala, že nakoľko sa na zasadnutí nemohol zúčastniť minister vnútra SR a predseda 

Monitorovacieho výboru pán Robert Kaliňák, na  základe schváleného štatútu a rokovacieho 

poriadku poveril pani Adelu Daniškovú vedením schôdze a zastupovaním funkcie predsedu 

Monitorovacieho výboru.  

 

Adela Danišková, MV SR, skonštatovala, že hlavným cieľom tohto 11. zasadnutia 

monitorovacieho výboru je prerokovať návrhy 10 zámerov národných projektov (ďalej 

zámerov NP). V rámci OP EVS bolo doteraz vyhlásených 22 vyzvaní a 6 dopytovo 

orientovaných výziev v celkovej hodnote 157 mil. € (COV). Aktuálne je zakontrahovaných 

21 národných projektov vrátane projektu technickej pomoci v sume 116 mil. € (COV). 

Jeden národný projekt (NKÚ) a 66 dopytovo orientovaných projektov je v procese prípravy 

zmluvy.  Riadiaci orgán (ďalej RO) intenzívne pracuje na príprave revízie OP EVS, pri ktorej 

prebieha komunikácia s Európskou komisiou. RO zároveň pripravuje niekoľko opatrení na 

zrýchlenie implementácie projektov v rámci OP EVS. Okrem pravidelných stretnutí so 

žiadateľmi a prijímateľmi národných projektov bola zintenzívnená príprava nových 

národných projektov, ktoré majú prispieť k napĺňaniu cieľov OP. V prípade schválenia 

zámerov NP na rokovaní monitorovacieho výboru bude RO trvať na ich urýchlenom 

dopracovaní do finálnej podoby verzie Žiadosti o NFP v expresnom čase. Jedným z ďalších 

opatrení je zavedenie jednomesačnej lehoty na predloženie dopracovanej verzie opisu a 

rozpočtu projektu na RO. Počas dnešného rokovania o jednotlivých zámeroch bude RO 

požadovať od predkladateľov týchto zámerov záväzok, že v termíne najneskôr do 15. apríla 

predložia svoje rozpracované projekty. Aj vďaka podrobnejšej verzii formuláru zámeru NP 

je tento termín reálny. 

 

Michael Morass, EK, privítal prítomných a vyjadril spokojnosť s tým, že RO má za cieľ 

urýchliť aktivizáciu OP EVS a že boli splnené ciele v rámci n+3. Je potrebné pamätať na to, 

že bolo čerpaných len 5% z celkovej alokácie pre OP EVS a je potrebné v tom pokračovať. 

Komisia podporuje návrh, ktorý predniesla GR SEP p. Danišková. Príjemcovia musia mať 

na pamäti zrýchlenie čerpania do konca kalendárneho roka, keďže rozdiel v porovnaní 

s výkonnostným rámcom je dosť viditeľný. Je dôležité si uvedomiť, že by sme sa mali 
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zamerať nielen na rýchlosť, ale aj na kvalitu projektov. Vyzval členov MV, ktorí sú zároveň 

kontrolným orgánom, aby sa viac zapájali do diskusie k zámerom národných projektov, 

nakoľko sa prostredníctvom Monitorovacieho výboru tiež kontroluje, aby národné projekty 

a ich výstupy boli v súlade so zákonom a predpismi. Pán Morass navrhol, aby sa zvýšil 

počet zainteresovaných, napr. navýšením počtu členov MV.  

Zároveň spomenul správu Európskej komisie zo 07.03.2018, ktorá hodnotí situáciu v 

jednotlivých štátoch Európskej únie. Konkrétne pre SR je podstatná informácia, že v oblasti 

korupcie nedošlo podľa hodnotení EK k žiadnemu pokroku. V rámci verejnej správy bola 

upriamená pozornosť na neefektívnosť súdneho systému, podnikateľského sektora, ale aj 

ostatných zložiek verejnej správy. Verí, že k riešeniu tohto problému prispejú aj národné 

projekty v rámci tohto operačného programu. 

  

Adela Danišková, MV SR,  poďakovala pánovi Morassovi za informáciu. 

  

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

programu  

 

Overenie uznášaniaschopnosti MV 

 

Na zasadnutí bolo prítomných 16 z 25 členov. Adela Danišková, MV SR, skonštatovala, 

že v zmysle štatútu je Monitorovací výbor uznášaniaschopný.  

Keďže počet prítomných členov bol dosť obmedzený a na schválenie zámeru je potrebná 

nadpolovičná väčšina, poprosila členov Monitorovacieho výboru, aby boli v čase hlasovania 

o zámeroch NP prítomní v zasadacej miestnosti. 

 

Voľba overovateľa 

 

V zmysle čl. 4 ods. 4 rokovacieho poriadku Monitorovacieho výboru bol za overovateľa 

zápisnice navrhnutý Mgr. Martin Giertl, zástupca Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj 

občianskej spoločnosti. 

 

Hlasovanie k návrhu  overovateľa zápisnice zo zasadnutia monitorovacieho výboru: 

hlasovalo: 16 členov 

Za: 15 členov 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1 (pre konflikt záujmov) 

 

Martin Giertl  bol schválený za overovateľa zápisnice.  

 

Schválenie programu 

 

Adela Danišková, MV SR, predstavila program zasadnutia.  

 

Program bol nasledovný:  

 

Bod č.1 Overenie uznášaniaschopnosti Monitorovacieho výboru, voľba overovateľa, 

schválenie programu 

Bod č. 2. Informácia o aktuálnom stave implementácie OP EVS 

Bod č. 3. Prezentácia a schvaľovanie zámerov národných projektov (10) 

Bod č. 4  Rôzne a záver 

 

Marcel David Zajac, zástupca KMNO sa informoval o zaradení revízie OP EVS do 

programu zasadnutia. 
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Adela Danišková, MV SR, uviedla, že revízia OP EVS je súčasťou bodu č. 2, ktorý 

prednesie pán riaditeľ O OP EVS p. Arbe. 

 

Následne prebehlo hlasovanie k návrhu programu zasadnutia: hlasovalo: 16 členov 

Za: 16 členov 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Program bol jednohlasne schválený 16 hlasmi.  

 

Bod č.2 . Informácia o aktuálnom stave implementácie OP EVS 

 

Samuel Arbe, MV SR riaditeľ odboru OP EVS a člen Monitorovacieho výboru OP EVS 

informoval, že k dnešnému dňu bolo vyhlásených celkom  22 vyzvaní (národných projektov 

(vrátane TP) a 6 dopytovo-orientovaných výziev v celkovej alokácii 157,8 mil. € (EÚ zdroje 

- 125,04 mil. €).  

K  termínu zasadnutia Monitorovacieho výboru bolo zazmluvnených 20 národných 

projektov a  1 projekt TP v celkovej alokácii 116,98 mil. € (EÚ zdroje - 92,18 mil. €). Jeden 

národný projekt je v procese prípravy zmluvy. Jeho celková alokácia je 1,36 mil. €  (EÚ 

zdroje - 1,07 mil. €). V procese prípravy zmluvy je schválených 66 dopytovo-orientovaných 

projektov pre mimovládne neziskové organizácie s celkovou alokáciou 18,23 mil. € (EÚ 

zdroje - 13,99 mil. €).  

Následne pán Arbe informoval o aktuálnom stave implementácie k 15.03.2018. Finančná 

alokácia pre OP EVS predstavuje výšku 278 449 284 €. Doterajšie vyzvania predstavujú 

44,91% z alokovaných prostriedkov, čo je takmer polovica z celkovej alokácie. 

Kontrahovanie je na úrovni 33,10 % a výška čerpania predstavuje 4,70 %. Cieľom je, aby 

stav implementácie do konca kalendárneho roku 2018 dosiahol 2/3 z alokácie aj 

kontrahovania  finančných prostriedkov pre OP EVS. Minimálna hranica čerpania, ktorú by 

RO chcel dosiahnuť, je na úrovni 14,17%. Aktuálne je schválených 11 zámerov národných 

projektov, po dnešnom dni ich môže byť 21. V blízkej budúcnosti budú vyhlasované ďalšie 

vyzvania na NP. Zároveň  bude v máji 2018 uzávierka 2. kola výziev na DOP pre neziskové 

organizácie a je naplánované vyhlásenie výzvy na DOP pre vyššie územné celky. 

Naplánované sú pravidelné stretnutia s prijímateľmi NP, ktoré zaručia dohľad nad 

implementáciou a čerpaním projektov OP EVS. V roku 2018 je potrebné pre splnenie 

pravidla n+3 schváliť výdavky v minimálnej výške 31,59 mil.€ (EÚ).   

Pán Arbe referoval aj o návrhu revízie OP EVS, ktorej potreba vyplynula z procesu 

implementácie. Keďže RO doteraz intenzívne komunikuje s EK, revízia OP nebude 

predmetom schvaľovania už na tomto zasadnutí. V rámci revízie OP EVS sú navrhované 

zmeny, ktoré sa týkajú viacerých oblastí. Revízia pozostáva z dvoch častí. Prvá podlieha 

hodnoteniu a schvaľovaniu, druhá časť je skôr technická. Hlavným obsahom navrhovanej 

revízie je úprava čiastkových a konečných výstupových aj finančných ukazovateľov 

výkonnostného rámca a úprava finančného plánu OP – presun časti alokácie z PO1 do PO2 

(navýšenie sumy 40 mil. o čiastku 8 mil. EUR). Budú doplnené nové programové 

ukazovatele s cieľom zabezpečiť monitorovanie dosahovaných cieľov. Taktiež je plánovaná 

úprava definícií a cieľových hodnôt existujúcich programových merateľných ukazovateľov 

a doplnenie a spresnenie cieľových skupín a príkladov aktivít. Vzhľadom na stále 

prebiehajúcu diskusiu medzi RO a EK, definitívny návrh revízie OP bude predložený na 

schválenie na najbližšie zasadnutie MV OP EVS v máji 2018. Všetky pripomienky k revízii 

budú zohľadnené v jej konečnom návrhu, ktorý bude predmetom schvaľovania na ďalšom 

zasadnutí Monitorovacieho výboru. 

 

Tereza Steinhüblová, EK sa opýtala, či čerpanie naplánované do konca roku vo výške 

39,4 mil. €, ktoré napĺňa pravidlo n+3, je aj postačujúce na naplnenie finančného míľnika 

vo výkonnostnom rámci (85% z 53 mil.€). 
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Samuel Arbe, MV SR skonštatoval, že finančný ukazovateľ výkonnostného rámca  nebude 

naplnený, keďže číslo vychádza z reálnych odhadov od prijímateľov, ale verí, že schválenie 

10 zámerov NP predložených na dnešnom zasadnutí Monitorovacieho výboru prispeje 

k zvýšeniu úrovne čerpania. 

 

Adela Danišková, MV SR vyzvala prítomných k prípadnej diskusii. 

 

Marcel David Zajac, zástupca KMNO sa opýtal, či  tak závažný dokument, akým revízia 

OP EVS je, nebude predmetom viacerých stretnutí. Konštatoval, že spracovanie 

podkladov/dokumentov k jednotlivým zasadnutiam je dosť problematické (najmä časovo) 

a dáva na zváženie, či členovia, ktorí nie sú z ministerstiev (čiže zo štátnej alebo verejnej 

správy), dokážu byť plnohodnotnými členmi Monitorovacieho výboru, keďže sa nemôžu 

plnohodnotne zapájať do čítania, hodnotenia a písomného pripomienkovania podkladov. 

Riešením by teda nebolo navýšenie počtu členov Monitorovacieho výboru, ale zapojenie 

viacerých zástupcov občianskej spoločnosti. Skonštatoval, že v zámeroch NP sú 

partnerstvá (z radov občanov ale aj štátnej, či verejnej správy) z predložených zámerov 

spomínané len v jednom z nich, pričom by mali byť súčasťou takmer všetkých zámerov 

projektov a nemala by to byť len formalita. Zapojením partnerstiev by bol čiastočne 

zabezpečený aj boj proti korupcii. 

 

Ladislav Šimko, gestor HP UR, ÚPV II reagoval na prejav pána Morassa, že v správe 

Európskej komisie z 07.03.2018 bol Slovensku vytýkaný minimálny posun v oblasti boja 

proti korupcii. ÚV SR v septembri minulého roku predložil Akčný plán transparentnosti boja 

proti korupcii, kde boli zapojení partneri práve z neziskového sektora. 

 

Marcel David Zajac, zástupca KMNO opätovne poukázal na potrebu zapájania 

partnerstiev do realizácie národných projektov. Zároveň podotkol, že je potrebné viac dbať 

na kvalitu a neschvaľovať všetky predložené zámery NP. Zdôraznil, že je potrebné klásť 

väčšiu váhu na formálny dokument - revíziu OP EVS, ktorá môže priniesť reformu verejnej 

správy, a tým aj celej spoločnosti. Dôležitá je spätná väzba od nespokojných občanov 

štátu, preto reforma verejnej správy nemôže prebiehať bez ich účasti. 

 

Adela Danišková, MV SR skonštatovala, že ak chce predkladateľ uviesť partnerstvo, 

určite je zahrnuté v zámere NP. Samozrejme, RO pri konzultáciách a príprave projektov 

podporuje zapájanie partnerov do tvorby zámerov NP. Uistila pána Zajaca, že ak sa v rámci 

pripomienkovania chce pred zasadnutím Monitorovacieho výboru stretnúť, samozrejme mu 

to bude umožnené. 

 

Michael Morass, EK považuje zapojenie partnerstiev takisto za dôležitý bod, preto 

navrhol, aby sa na ďalšom Monitorovacom výbore zhodnotilo, nakoľko sa zlepšila 

implementácia partnerstiev do procesu. Vyjadril, že pri národných projektoch by mali byť 

do procesu zapojení externí partneri (z reálneho života, nemusia to byť len mimovládne 

organizácie). V rámci Monitorovacieho výboru by sa mohla zriadiť hodina otázok a odpovedí 

o projektoch, ktoré práve prebiehajú. Partnerom by mal v rámci Monitorovacieho výboru 

byť vytvorený priestor, aby sme dostali spätnú väzbu, kde sú potrebné reformy, resp. 

v ktorej oblasti je potrebná investícia. 

 

Adela Danišková, MV SR súhlasila s návrhom pána Morassa. Na budúcom zasadaní 

Monitorovacieho výboru členovia určia, implementácia ktorého projektu ich zaujíma 

a následne sa o nej bude diskutovať, resp. budú predvolaní prijímatelia, ktorí môžu 

referovať o implementácii. 

 

Michael Morass, EK spomenul, že by sa na budúcom zasadnutí Monitorovacom výbore 

mali  znovu prejsť finančné záväzky príjemcov projektov.  
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Adela Danišková, MV SR povedala, že čerpaniu finančných zdrojov sa budeme venovať 

na najbližšom zasadnutí Monitorovacieho výboru. 

 

 

Bod č. 3 Prezentácia a schvaľovanie zámerov národných projektov (10)  

 

Adela Danišková, MV SR informovala, že každý NP bude krátko predstavený jeho 

predkladateľom. Následne prebehne hlasovanie o projekte. 

 

I.) Za žiadateľa Úrad verejného zdravotníctva SR zámer národného projektu „Nové 

služby a postupy: Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva“ predstavil p. 

Ján Mikas a p. Peter Géc.   

 

Ján Mikas, ÚVZ SR predstavil a podrobne popísal pôsobenie a kompetencie Úradu 

verejného zdravotníctva SR (vykonávanie štátneho zdravotného dozoru, kontroly 

zariadení, protiepidemiologické opatrenia, monitorovanie pitnej vody, dozor nad jadrovými 

elektrárňami, diagnostika, atď.). 

Ku konkrétnemu zámeru NP uviedol, že alokácia projektu je 4 160 000 EUR a realizácia 

projektu je rozdelená na 36 mesiacov. Do projektu je zapojený jeden partner - NCZI. 

 

Peter Géc, ÚVZ SR predstavil aktivity a hlavné ciele projektu, ktorými sú zlepšenie 

fungovania verejného zdravotníctva a zlepšenie verejného zdravia populácie vďaka lepšie 

fungujúcemu systému verejného zdravotníctva. Reagoval aj na pripomienky predložené 

Certifikačným orgánom aj Európskou komisiou.  

 

Marcel David Zajac, zástupca KMNO opäť spomenul, že mu v predkladanom zámere 

chýbajú partneri, napr. Výbor NR SR pre zdravotníctvo. Chýba mu komunikácia napr. so 

živnostníkmi, podnikateľmi, zdravotnými poisťovňami... 

 

Samuel Arbe, MV SR OP EVS konštatoval, že OP EVS vytvára maximálnu mieru podpory 

princípu partnerstva. Napr. v dostatočnom predstihu sú zverejňované reformné zámery 

ako verejný dokument, ktoré dávajú priestor na verejnú diskusiu. Napriek tomu, zo strany 

občianskej spoločnosti nie je záujem o vytváranie partnerstiev. Partnerom v eurofondovom 

ponímaní nemôžu byť občania, partner musí mať entitu založenú na legislatívnej báze. 

 

Peter Géc, ÚVZ SR povedal, že v projekte sú vytvorené 3 pracovné skupiny (zabezpečená 

spolupráca napr. so Slovenskou agentúrou pre životné prostredie, zástupcami všetkých 

poisťovní, MŽP SR, NCZI, atď). Potvrdil slová p. Arbeho, že na realizáciu projektu je 

potrebný formálny partner s právnou subjektivitou poskytujúci súčinnosť po dobu celého 

trvania projektu. 

 

Ján Mikas, ÚVZ SR uviedol, že ÚVZ SR je rozpočtová organizácia, nie príspevková. 

Keďže neposkytujú zdravotnícku starostlivosť, nemajú finančné prostriedky zo 

zdravotných poisťovní. Ich forma spolupráce je založená skôr na poskytnutí dát, ktoré 

môžu využívať.  

 

Marcel David Zajac, zástupca KMNO povedal, že v projekte neboli uvedené informácie, 

ktoré odzneli. Na základe tohto projektu je viditeľná neefektívnosť systému – prečo 

rozpočtová organizácia, ktorá je súčasťou systému poskytujúceho zdravotnú starostlivosť, 

nie je napojená na systém financovania. 

 

Ladislav Šimko, gestor HP UR, ÚPV II pripustil, že reforma systému je síce potrebná, 

ale podotkol, že ÚVZ nie je organizácia, ktorá zabezpečuje zdravotnú starostlivosť. 
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Juraj Bárdy,  MZ SR upozornil na fakt, že v projekte je uvedená jedna celá aktivita, ktorá 

sa venuje partnerstvu. 

 

Martin Giertl, ÚVSR ROS skonštatoval, že rozumie pripomienkam p. Zajaca. V zámere 

NP chýbala informácia o procese participácie na projekte. Zároveň uviedol, že je potrebné 

rozlišovať medzi pojmami - partnerstvo a participácia na projekte. 

 

Marcel David Zajac, zástupca KMNO opätovne vyjadril, že nemal k dispozícii všetky 

informácie, ktoré na zasadnutí odzneli.  

 

Ján Mikas, ÚVZ SR súhlasil s tým, že partnerstvo má svoj zmysel. Skonštatoval, že by 

pripravili samostatný slide o pracovných skupinách, keby vedeli, že bude táto problematika 

predmetom diskusie. 

 

Michael Morass, EK sa opýtal, na čo sa použijú zdroje EÚ. Zaujímalo ho, či personálne 

výdavky nebudú hradené namiesto zo štátneho rozpočtu z európskeho sociálneho fondu. 

Spýtal sa, či ľudia zapojení do projektu sú internými zamestnancami alebo sú to noví 

zamestnanci.  

 

Peter Géc, ÚVZ SR povedal, že do projektu budú zahrnutí experti, ktorých je na Slovensku 

veľmi málo, preto je pravdou, že väčšina z nich pôsobí v rámci ÚVZ. Ubezpečil, že činnosti 

v rámci pracovného pomeru a práce na projekte budú odlíšené. Časť činností bude 

zabezpečená externým dodávateľom služieb. 

 

Tereza Steinhüblová, EK sa spýtala, vychádzajúc z aktivity č.4, či projekty s podobnou 

tematikou predložené v rámci iných OP (napr. OP ĽZ) na seba nadväzujú, resp., či tam 

nedochádza k duplicite.  

 

Peter Géc, ÚVZ SR nevylúčil interakciu s ostatnými organizáciami. Podstata aktivít vylúči 

možnú duplicitu. 

 

Marcel David Zajac, zástupca KMNO vyjadril, že mu v zámere NP chýba synergia a 

komunikácia s ostatnými zložkami zabezpečujúcimi zdravie občanov. 

 

Samuel Arbe, MV SR OP EVS vyvrátil na základe podkladov k zámeru NP názor pána 

Zajaca. 

 

Hlasovanie k zámeru národného projektu: „Nové služby a postupy: Optimalizácia 

procesov verejného zdravotníctva“  

 

Prítomných: 15 členov 

Za: 12 

Proti: 0 

Zdržali sa:3 

 

Zámer národného projektu: „Nové služby a postupy: Optimalizácia procesov 

verejného zdravotníctva“ bol členmi MV schválený.  

 

II.) Za žiadateľa Národné centrum zdravotníckych informácií zámer národného 

projektu „Vytvorenie efektívneho prevádzkovateľa kvalitných elektronických 

služieb zdravotníctva“ predstavil p. Peter Kažík a Juraj Bárdy.   
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Peter Kažík, NCZI uviedol, že alokácia projektu je 3 712 900 EUR a realizácia projektu je 

rozdelená na 24 mesiacov. Do projektu je zapojený jeden partner – MZ SR. Zároveň 

predstavil predložený zámer NP. Hlavnými cieľmi sú zvýšenie kvality a dostupnosti 

poskytovaných služieb zdravotníctva vďaka elektronickým službám eZdravie (so 

zameraním na zlepšenie prevencie a manažment chronických ochorení) a zlepšenie 

verejného obstarávania v zdravotníctve. Majú otvorenú diskusiu s Európskou bankou pre 

vedu a rozvoj, ktorá by mohla byť hlavným partnerom v tomto projekte. Na týždennej 

báze majú stretnutia pri okrúhlom stole s poskytovateľmi zdravotníckej starostlivosti, 

s ktorými pravidelne komunikujú a snažia sa zapájať do diskusie aj širokú verejnosť. 

 

Michael Morass, EK sa spýtal, či sa tento projekt neprekrýva s projektom e-Health, ktorý 

bol implementovaný v PO 2007-2013 (či existuje nová pridaná hodnota). Druhá otázka sa 

týkala nových pracovných miest. Zaujímalo ho, či budú obsadzované novými alebo len 

zaškolenými zamestnancami. Tretia otázka sa týkala zabezpečenia prvkov IT - ako žiadateľ 

zabezpečí, že budú na najnižšej nákladovej báze. Posledná otázka sa týkala ochrany údajov 

- akým spôsobom bude najvyššia možná ochrana zabezpečená. 

 

Peter Kažík, NCZI bezpečnosť dát je na prvom mieste. Elektronický systém NCZI bol 

zabezpečený cez prostriedky z eurofondov v rámci OP Informatizácia spoločnosti s dôrazom 

na bezpečnosť. 

 

Michael Morass, EK na Slovensku existuje Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý by 

mal po jednotlivých krokoch overiť, či je bezpečnosť, ktorú deklaruje žiadateľ, naozaj 

zabezpečená. Myslí si, že je to explicitná podmienka implementácie projektu. 

 

Peter Kažík, NCZI projekt, ktorý NCZI implementoval cez OP Informatizácia spoločnosti 

a súvisel so zavedením elektronického systému, je už ukončený. Súčasný projekt rieši skôr 

prevádzkovanie systému. Cieľom projektu nie je nákup IT techniky, ale procesná 

reorganizácia NCZI. Čo sa týka zamestnanosti, do projektu budú zahrnutí pracujúci 

zaškolení zamestnanci. 

 

Tereza Steinhüblová, EK sa opýtala, ako zabezpečia udržateľnosť projektu. Upozornila 

na dĺžku trvania jednotlivých aktivít, keďže údaj (24 mesiacov) bol totožný pri všetkých 

aktivitách. Je potrebné to špecifikovať  pre jednotlivé aktivity. 

 

Peter Kažík, NCZI akceptoval pripomienku p. Steinhüblovej ohľadom dĺžky aktivít 

a zároveň garantoval udržateľnosť projektov. 

 

Hlasovanie k zámeru národného projektu „Vytvorenie efektívneho prevádzkovateľa 

kvalitných elektronických služieb zdravotníctva“. 

 

Prítomných: 16 členov 

Za: 12 

Proti: 0 

Zdržali sa: 4 

 

Zámer národného projektu: „ Vytvorenie efektívneho prevádzkovateľa kvalitných 

elektronických služieb zdravotníctva “ bol členmi MV schválený.  

 

III.) Za žiadateľa Ministerstvo zdravotníctva SR zámer národného projektu „Zdravie 

vo všetkých politikách“ predstavil p. Tomáš Kúdela a Juraj Bárdy.   

  

Tomáš Kúdela, MZ SR predstavil zámer NP. Alokácia projektu je 2 600 000 EUR 

a realizácia projektu je rozdelená na 36 mesiacov. Projekt predpokladá širokú spoluprácu 
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všetkých subjektov. Hlavné zameranie projektu je na občana a jeho zdravie tak, aby bol 

zabezpečený “well being” občana čo najdlhšie a odďaľovanie chorobnosti a úmrtí 

predovšetkým na civilizačné ochorenia, ktoré sa dajú rôznymi podpornými programami 

oddialiť. Partneri projektu nie sú uvedení, ale partnermi sú prakticky všetky subjekty, 

ktorých sa dotýkajú tieto zdravotné politiky, t. j. VÚC, všetky rezorty štátnej správy, 

vedecká a akademická obec. Následne všetky podnety s dopadom na zdravie budú 

diskutované s občanmi. Bude sa vytvárať politika zdravia a následne regionálne politiky 

zdravia zohľadňujúce špecifiká jednotlivých regiónov. Hlavnými prioritami projektu sú: 
koordinácia politík pre zdravie, zvýšenie dôležitosti posudzovania dopadov na zdravie v 

sektorových politikách a zavedenie komplexného monitoringu zdravotného stavu 

obyvateľstva a determinantov zdravia. Dopady na zdravie (Health Impact Assessment - 

HIA) budú posudzované pri programovom rozpočtovaní, posudzovaní vplyvov nových 

regulácií (ex-ante) a pri posudzovaní projektov a investícií.  

 
Marcel David Zajac, zástupca KMNO uviedol, že v tomto prípade považuje za 

nevyhnutné, aby bolo uvedené partnerstvo minimálne s MŽP SR, keďže celý systém 

posudzovania dopadov životného prostredia má v kompetencii MŽP. Bolo by potrebné 

zadefinovať podmienky nevyhnutné pre zabezpečenie zdravia obyvateľstva. Na Slovensku 

chýba ekonomické vyčíslenie životného prostredia a jeho dopad na zdravie ako aj 

definovanie všetkého, čo na zdravie vplýva. V zámere NP nie je dostatočne zadefinované, 

čo konkrétne sa bude robiť. Zdravie obyvateľstva, a s tým súvisiaca problematika 

definovania všetkých vplyvov na zdravie zo strany štátu, je jedna z najdôležitejších vecí. 

Preto je nevyhnutný komplexný prístup k partnerstvu. 

 

Juraj Bárdy, MZ SR odpovedal, že projekt sa práve preto nazýva Zdravie vo všetkých 

politikách, aby boli vplyvy na zdravie identifikované vo všetkých rezortoch. V nich by sa 

mali nachádzať odborníci na súvisiacu politiku, ktorá je v kompetencii príslušného rezortu. 

Napr. v rezorte školstva je to vplyv počtu hodín telesnej výchovy na detskú obezitu. Takto 

by sa dali vymenovať všetky rezorty, VÚC, obce a mestá, veda a výskum. Projekt by mal 

dať odpoveď aj na ekonomické otázky súvisiace s verejným zdravím, i keď niektoré dopady 

napr. preventívnych prehliadok sa prejavia v horizonte až niekoľkých rokov. Projekt je 

nastavený tak, aby sa zdôraznila priorita prístupu k zdraviu obyvateľstva komplexne, vo 

všetkých rezortoch a na všetkých úrovniach. Preto MZ SR nezúžilo tento projekt len na 

ustanovenie komisie na posudzovanie vplyvov, čo by bola iba administratívna záležitosť. 

Projekt je nastavený ako inštitút, ktorý bude zastrešovať danú problematiku komplexne a 

nadrezortne.  

 
Tereza Steinhüblová, EK pripomenula, že v projekte je potrebné opraviť ukazovateľ č. 

1, keďže merateľným ukazovateľom je „počet zamestnancov“.  

Spýtala sa na počet členov novozaloženého tímu a ako je zabezpečená udržateľnosť 

projektu po skončení financovania z ESF?  

Prečo je pri implementácii projektu plánovaný iba pilotný projekt a nie aj „ostrá 

implementácia“, prípadne na ako dlho je plánovaný pilot a čo bude nasledovať? 

 

Juraj Bárdy, MZ SR odpovedal, že pilot bude realizovaný v rámci projektu s cieľom 

identifikovať problémy. Zámerom je preukázať ekonomickú silu toho, že zdravie občanov 

sa stane prioritou vo všetkých oblastiach. Aj z pohľadu ekonomickej udržateľnosti na 

jednotlivých rezortoch by mal byť vytvorený ekonomický priestor a mala by byť do štruktúr 

začlenená osoba, ktorá by vedela posúdiť pri každej politike a aj pri každom projekte vplyv 

na zdravie ešte pred tým, než sa akákoľvek politika dostane von z príslušnej inštitúcie. 

Všetko, resp. väčšina zmien navrhnutých v rámci tohto projektu, by mala fungovať aj po 

skončení projektu. Pilot je navrhnutý preto, aby sa začalo hneď skúšať v praxi. V projekte 

je zaujímavá snaha sledovať napĺňanie regionálnych politík v praxi. V tíme by malo byť cca 
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7 expertov. Všetko, čo sa osvedčí, a to vo všetkých troch oblastiach, by sa malo vykonávať 

v praxi aj po skončení projektu. Keď sa začne monitorovať zdravotný stav populácie a 

nastaví sa spôsob, ktorý nebude zaujatý, monitorovanie bude naďalej pokračovať.  

 
Michael Morass, EK zdôraznil, že je dôležité, aby sa nefinancovali iba pilotné projekty, 

pretože je veľa skúseností z prechádzajúcich období, že pilotné projekty síce fungovali, ale 

po skončení projektu boli aktivity zastavené. Tento projekt by mal byť preto prepracovaný 

v tom zmysle, že bude jasne definované, čo bude financované v rámci pilotu. Mal by teda 

byť stanovený projekt s jasnými cieľmi, ktorý bude postupne vylepšovaný. Pritom musí byť 

veľmi jasný záväzok, že v projekte sa bude pokračovať aj po skončení financovania z ESF. 

Najideálnejšie by bolo, keby tím, ktorý bude ustanovený projektom, postupne prešiel na 

financovanie zo štátneho rozpočtu a to podľa vopred vypracovaného finančného plánu.  

 

Tomáš Kúdela, MZ SR odpovedal, že títo experti budú etablovaní v rámci vytvoreného 

národného inštitútu, otvorená ostáva len otázka, či sa bude jednať iba o MZ SR alebo budú 

ďalší experti vyškolení a tí budú následne etablovaní do jednotlivých rezortov.  

 
Samuel Arbe, MV SR OP EVS požiadal v nadväznosti na otázku zo strany EK o vysvetlenie 

„pilotnosti projektu”, aby nedošlo k nedorozumeniu.  

 
Tomáš Kúdela, MZ SR odpovedal, že výraz „pilotný“ bol použitý nesprávne. Vhodnejší 

výraz by bol „rozbeh“, pretože sa jedná o otestovanie prístupu v praxi a jeho doladenie, 

pričom sa tým nemyslí, že aktivity by boli po skončení projektu pozastavené. Výraz „pilot“ 

bude  preto v projekte nahradený výrazom „otestovanie v praxi“. 
 
Michael Morass, EK navrhol, aby bol vyjadrený záväzok „udržateľnosti“ a že projekt po 

ukončení financovania z EÚ zdrojov plynule prejde do financovania zo štátneho rozpočtu.  
 
Tomáš Kúdela, MZ SR uviedol, že takýto záväzok môže byť naformulovaný hneď po 

zasadnutí Monitorovacieho výboru, pretože toto je aj v súlade predstavou autorov projektu.  

 
Hlasovanie k zámeru národného projektu: „Zdravie vo všetkých politikách“ 

 

Prítomných: 16 členov 

Za:12 

Proti:4 

Zdržal sa:0 

 
Zámer národného projektu „Zdravie vo všetkých politikách“ bol schválený 

s pripomienkou, že do predloženého projektu bude dopracované explicitné vyjadrenie 

záväzku finančnej udržateľnosti projektu po ukončení financovania 

z prostriedkov EÚ.  

 

Adela Danišková, MV upozornila, že s účinnosťou od 15.03.2018 platí nové opatrenie, že 

do 30 dní, t. j. do 15.04.2018, musia všetci žiadatelia predložiť na RO finálnu verziu opisu 

a rozpočtu. 

 

IV.) Za žiadateľa Akadémia policajného zboru v Bratislave zámer národného projektu 

„Systematická podpora v boji proti prejavom extrémizmu a šíreniu propagandy 

v Slovenskej republike“ predstavil p. Stanislav Šišulák a p. Ivo Svoboda.   
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Stanislav Šišulák, APZ predstavil ciele a aktivity zámeru NP. Na realizácii projektu 

žiadateľ bude spolupracovať s partnermi, ktorými sú Ministerstvo vnútra SR (Národná 

jednotka boja proti korupcii a terorizmu v rámci NAKA Prezídia policajného zboru), 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  a vedecko-výskumná organizácia (na 

základe súťaže). Hlavným cieľom projektu je zriadenie výskumnej a znaleckej kapacity 

(s dôrazom na znaleckú kapacitu) na podporu systému posudzovania, potláčania 

a prevencie prejavov extrémizmu, terorizmu a šírenia propagandy (APZ). Ďalšími cieľmi sú 

zriadenie Inštitucionálnej kapacity v oblasti koordinácie bezpečnostného manažmentu 

(vnútornej bezpečnosti štátu) a posilnenie analyticko-metodickej jednotky na podporu 

činnosti OČTK pri posudzovaní (s dôrazom na posudzovanie), potláčaní a prevencii 

prejavov extrémizmu a terorizmu (PZ – MV SR). Ciele projektu majú byť dosiahnuté 

realizáciou hlavnej aktivity, ktorá je rozčlenená na 3 podaktivity. 

Žiadateľ zdôraznil aj partnera MŠVVaŠ SR s cieľom zabezpečiť prepojenosť resp.  synergiu 

jednotlivých plánovaných cieľov s Ministerstvom školstva v oblasti vzdelávania resp. 

prípravy vzdelávacích programov. V rámci aktivity 1.2, ktorej jednou z úloh je aj analýza 

existujúceho legislatívneho rámca a návrh jeho optimalizácie, predkladateľ zdôraznil 

vytvorenie znaleckého ústavu na pôde Akadémie policajného zboru v súvislosti s riešením 

problematiky extrémizmu. 

 

Tereza Steinhüblová, EK sa spýtala na vzdelávanie zamestnancov, pôsobiacich 

v kľúčových vzdelávacích inštitúciách, pedagogickí zamestnanci atď., ktorí sú zahrnutí do 

podaktivity 1.3. Zástupcovia EK sa informovali, či sa školenie bude realizovať v rámci 

uvedeného projektu APZ alebo či by nebolo vhodnejšie, aby si Ministerstvo školstva v rámci 

existujúcich projektov na školenie pedagogických zamestnancov tieto aktivity realizovalo 

zvlášť.  

 

Ivo Svoboda, APZ uviedol zložitosť danej problematiky súvisiacej s absenciou odborníkov 

na Slovensku. APZ je schopná vytvoriť znalecké pracovisko a tím školiteľov na školenie 

pracovníkov v policajných zložkách, zamestnancov verejnej správy na oblasť 

bezpečnostného manažmentu v širšom slova zmysle a je schopná poskytnúť MŠVVaŠ SR 

dostatok podkladov (základňu) na vyškolenie vlastných preventistov, učiteľov, resp. 

vytvorenie relevantnej špecializácie na pedagogických fakultách. MŠVVaŠ SR na daný 

podnet reagovalo pozitívne. 

 

Tereza Steinhüblová, EK podotkla, že v projekte sa priamo spomínajú pedagogickí 

zamestnanci a MŠVVaŠ SR má projekty a rôzne výzvy na školenia pedagogických 

zamestnancov. 

 

Ivo Svoboda, APZ upresnil, že na MŠVVaŠ SR prebiehajú školenia o prevencii, ale nie o 

prejavoch extrémizmu. Na Slovensku sú len dvaja špecialisti na extrémizmus. Mohlo by 

prísť k obohateniu existujúcich programov a mohol by nastať synergický efekt. Možné sú 

rôzne formy spolupráce v tejto problematike s MŠVVaŠ SR. 

 

Stanislav Šišulák, APZ doplnil, že výstup z tohto projektu APZ môže tvoriť vstup pre 

projekt Operačného programu Ľudské zdroje.  

 

Tereza Steinhüblová, EK sa opätovne opýtala, či dobre rozumie tomu, že APZ teda 

týmto projektom vytvorí hlavný rámec, metodológiu ako k problematike pristupovať. 

 

Stanislav Šišulák, APZ pripomenul, že znaky, prejavy extrémizmu sú stále 

sofistikovanejšie, premenlivejšie a APZ sa učí na ne reagovať. 
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Ivo Svoboda, APZ doplnil, že APZ je svojimi kapacitami schopná vstúpiť do existujúcich 

programov MŠVVaŠ SR ako aj akreditovať na MŠVVaŠ SR samostatné rozširujúce 

pedagogické štúdium. 

 

Kálman Petöcz, RVĽPNMRR vyjadril skepticizmus vo vzťahu k výsledkom projektu 

a partnerstvu s MŠVVaŠ SR ako jednému z hlavných partnerov. Vzdelávaniu mladých ľudí 

v oblasti predchádzania extrémizmu má predchádzať fundamentálne vzdelávanie 

k demokracii, občianstvu a ľudským právam, ktoré na školách absentuje. Vláda prijala pred 

3 rokmi stratégiu ľudských práv, jednou z najdôležitejších súčastí mal byť aj  akčný plán 

k vzdelávaniu k demokracii a ľudským právam, ktorý doteraz nebol vypracovaný. Na 

MŠVVaŠ SR sa pripravovalo niekoľko národných projektov, ktoré mali byť zamerané na 

komplexnú reformu curricula, v ktorej by boli tieto otázky obsiahnuté. Ako APZ plánuje  

významne vniesť do curricula toto vzdelávanie, keď tam nie je priestor? Ak APZ tvrdí, že 

sa majú aktualizovať vzdelávacie programy na všetkých úrovniach, je tým myslená 

reforma curricula, formálneho vzdelávania alebo nejaké neformálne aktivity?  

Pri prezentácii projektu bola zmienená nenávistná reč, pričom niektorí vedúci politici štátu 

hovoria spôsobom, ktorý hraničí s nenávistnou rečou. Akým spôsobom chce APZ v projekte 

bojovať proti nenávistnej reči? Jedným zo zdrojov extrémizmu sú rôzne 

antiestablishmentové nálady ktoré vyplývajú z nefunkčnosti systému. Je to potrebné 

adresne pomenovať. 

 

Ivo Svoboda, APZ, odpovedal, že MŠVVaŠ SR nie je hlavným partnerom projektu, je však 

jedným z partnerov, ktorý môže využiť produkty projektu. Tento projekt je primárne 

zacielený na Ministerstvo vnútra a policajný zbor a orgány činné v trestnom konaní. 

Všeobecným cieľom tohto projektu je skvalitniť a zefektívniť a aktualizovať systém zberu 

informácií o extrémizme a propagande, ktorá je na alebo za hranicou zákona. Je potrebné 

zefektívniť činnosť polície a preškoliť ju tak, aby bola schopná identifikovať tieto prejavy. 

Spolu s tým bude dochádzať ku školeniu policajtov na všetkých úrovniach podľa ich 

zaradenia. Jedným z produktov bude aj možnosť ponuky pre MŠVVaŠ SR, ktoré sa k tejto 

ponuke môže vyjadriť. Čo sa týka nenaplnenia „akčného plánu“, vidí nemožnosť naplnenia 

tohto plánu z dôvodu absencie pedagógov vzdelaných v tejto oblasti.  

Projekt ponúka svoju činnosť určitej multisektorovej platforme, ktorá bude využívať aj 

činnosť mimovládnych organizácií. Pri monitorovaní prejavov extrémizmu sa nedá 

spoliehať len na spôsob oznamovania a spáchania týchto trestných činov. Mimovládne 

organizácie (napr. zamerané na dodržiavanie ľudských práv) sa môžu napojiť na tento 

projekt a poskytovaním informácií môžu prispieť k rozširovaniu databázy projektu. 

Fundamentálnym segmentom projektu je totiž monitorovanie prejavov extrémizmu na 

internete, prípadne na verejnosti. Polícia už čiastočne pracuje s elektronickými nástrojmi 

na monitorovanie otvorených zdrojov. Databázy nie sú však prepojené a informácie nie sú 

archivované. Projekt ponúka zistenie stavu, možností systému, zefektívnenia, t. j. 

prepojenia jednotlivých informačných prameňov, prípadné využitie ďalších prameňov 

(mimovládne organizácie, sociálni pracovníci na školách). 

 

Tereza Steinhüblová, EK, sa spýtala, aká má byť skladba 3 000 osôb, ktoré majú byť 

vyškolené. 

 

Ivo Svoboda, APZ, odpovedal, že v priebehu 4 rokov trvania projektu budú preškolení 

príslušníci polície (všetkých relevantných zložiek) na Slovensku, zamestnanci Ministerstva 

vnútra SR (v oblasti bezpečnosti), zamestnanci verejnej správy a samospráv. V prípade 

školstva APZ vyškolí školiteľov, ktorí by ďalej školili učiteľov resp. preventistov, prípadne 

sociálnych pracovníkov. Uvedený počet je reálny vzhľadom na počet zamestnancov 

uvedených sektorov. 

 



 
 
 
 

 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa 
 

 

Hlasovanie k zámeru národného projektu: „Systematická podpora v boji proti 

prejavom extrémizmu a šíreniu propagandy v Slovenskej republike“   

Prítomných: 16 členov 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 5  

 

Zámer národného projektu: „Systematická podpora v boji proti prejavom 

extrémizmu a šíreniu propagandy v Slovenskej republike“ bol členmi MV schválený.  

 

 

V.) Za žiadateľa Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zámer národného 

projektu „Zefektívnený Najvyšší súd – fáza 1“ predstavil p. Ivan Solej.   

 

Ivan Solej, KNS predstavil zámer NP. Realizáciou NP by sa mali vybudovať a posilniť 

analytické kapacity (s dôrazom na perspektívnych právnikov) NS SR. Žiadateľ vychádzal zo 

skúseností z Európskeho súdu pre ľudské práva a zo stáží uskutočnených na iných súdoch 

za posledné dva roky. Aktivity sú zamerané na zavedenie funkčného systému pre zber 

údajov, kde NS už môže prezentovať prvé výsledky. Za obdobie troch rokov, od nástupu 

novej predsedníčky NS, sa dĺžka súdneho konania skrátila z 26 na 14 mesiacov. Dôležitý 

cieľom je aj procesno-organizačný audit a optimalizácia podporných procesov rozhodovacej 

činnosti NS SR. Hlavný zmysel procesno-organizačného auditu KNS vidí v tom, aby sa 

auditom nastavili vnútorné procesy od samého začiatku. Ďalším cieľom zámeru NP je 

zvýšenie efektivity poskytovania informácií verejnosti, čím sa zníži dopyt po nich, a tým sa 

znížia náklady na poskytovanie ďalších nezverejnených informácií. Výsledkom realizácie 

projektu má byť dosiahnutie transparentnejšieho, rýchlejšieho, kvalitnejšieho Najvyššieho 

súdu. Napĺňaním cieľov NP by mohlo dôjsť k zvýšeniu percentuálnych hodnôt relevantných 

ukazovateľov činnosti NS. 

 

Ivan Solej, KNS SR v reakcii na otázky súvisiace s týmto projektom uviedol, že 

Ministerstvo spravodlivosti a Kancelária najvyššieho súdu sú dva samostatné právne 

subjekty s  vlastnou rozpočtovou kapitolou. Preto niektoré veci, ktoré boli súčasťou otázok, 

nemôžu byť súčasťou spoločného postupu.  

 

Kálman Petöcz, RVĽPNMRR sa spýtal, aké postavenie bude mať vytvorený analytický 

útvar? Aká je predstava o jeho mieste v rámci NS? Podotkol, že ak má byť analytický útvar 

na Najvyššom súde a má prispievať k transparentnosti, informovaniu verejnosti a tvorbe 

analýz, mal by mať do určitej miery nezávislé postavenie.  

 

Ivan, Solej, KNS SR odpovedal, že jeho nezávislosť je garantovaná tým, že patrí pod 

úradnú zložku a je riadený kanceláriou. Povinnosti sudcov voči analytickej zložke 

a možnosti jej využívania sú garantované predsedom Najvyššieho súdu. Postavenie sudcov 

voči analytickej zložke definuje predseda súdu, zatiaľ čo nezávislosť analytickej zložky 

definuje kancelária. Vedúci kancelárie nie je nijakým spôsobom podriadený sudcom. 

Od spôsobu vytvorenia pozície, cez určovania obsahu činnosti, je zložka absolútne nezávislá 

od sudcov.  

 

Michael Morass, EK uviedol, že spomínané posilnenie personálnej kapacity v rámci súdu 

je plne v súlade so špecifickými odporúčaniami Európskej rady, ktoré sa týkalo súdnej moci. 

Malý problém vidí v pomerne veľkej výdavkovej položke na nákup techniky. Podľa neho ide 

o vysokú sumu. Považuje za vhodné overiť potrebu a výšku výdavkov v tomto projekte.  

 

Ivan, Solej, KNS SR odpovedal v dvoch rovinách. Podľa neho sa jedná o indikatívnu sumu. 

Vychádzať sa bude z reálneho objemu peňazí a počtu ľudí, ktorí na analytickom útvare budú 
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pracovať, s čím súvisí technické vybavenie. Uviedol, že ešte pred 3 rokmi NS používal MS 

DOS na spracovanie mzdovej agendy. Zákon hovorí, že sudcovia majú právo na prácu 

doma, ale štát (cez NS) im nebol schopný zabezpečiť dostatočné vybavenie na prácu z 

domu. To sa týka aj odborného personálu, ako sú asistenti a analytici.  

 

Michael Morass, EK namietol, že tento rozpočet je prehnaný na nákup a žiadateľ by ho 

mal znížiť.  

 

Ivan, Solej, KNS SR uviedol, že priamo na techniku (nákup hardware), je určených 7 500 

EUR. Technické zabezpečenie predstavuje nielen obstaraný hardware, ale aj software. 

Technický upgrade spočíva práve v nehmotnej časti.  

 

Marcel D. Zajac, KMNO uviedol, že nedávno vyšla informácia o audite, ktorý robila 

Európska komisia a ktorý sa venoval efektívnosti fungovania súdov. Spýtal sa, či daná 

analýza je témou uvedeného projektu.  

 

Adela Danišková, MV SR uviedla, že audit skúmal iný projekt. Zároveň podala 

vysvetlenie, že prijímateľom projektu Procesno-organizačný audit Ministerstva 

spravodlivosti a súdov je Ministerstvo spravodlivosti SR. Najvyšší súd je samostatný. Preto 

audit, ktorý robila medzinárodná organizácia CEPEI pod Radou Európy, nezahŕňa Najvyšší 

súd. 

 

Marcel D. Zajac, KMNO sa spýtal, či poznatky v audite sa netýkajú aj Najvyššieho súdu.  

 

Ivan, Solej, KNS SR uviedol, že aj z tohto dôvodu sa snažil ozrejmiť odlišnosť, právnu 

subjektivitu dvoch subjektov. Treba si uvedomiť realitu procesných predpisov, prijatých 

v polovici r. 2017, ktoré špecifickým spôsobom definujú povinnosti Najvyššieho súdu 

(zjednocovacia činnosť, regulátor konfliktu judikatúry).  

 

Hlasovanie k zámeru národného projektu: „Zefektívnený Najvyšší súd – fáza 1“  

Prítomných: 16 členov 

Za: 14 

Proti: 0 

Zdržali sa:2  

 

Zámer národného projektu: „Zefektívnený Najvyšší súd – fáza 1“ bol členmi MV 

schválený.  

 

 

VI.) Za žiadateľa Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

zámer národného projektu „Optimalizácia procesov Národného inšpektorátu práce“ 

predstavili p. Jozef Snopko (MPSVaR SR) a Tibor Zádori (NIP).   

 

Jozef Snopko, MPSVaR na úvod ozrejmil dôvod, prečo Ministerstvo práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR (ďalej len MPSVaR SR) predkladá tento projekt pre Národný inšpektorát práce. 

MPSVaR SR ako ústredný orgán štátnej správy je správcom metodiky a informačných 

systémov všetkých podriadených organizácií, z čoho vyplýva, že metodicky usmerňuje 

všetky podriadené inštitúcie. MPSVaR SR už v minulosti zabezpečovalo mapovanie 

a optimalizáciu procesov rôznych agend, napr. agendu sociálnych vecí a agendu 

zamestnanosti. Agenda inšpekcie práce zostáva ako jedna z posledných väčších agend, 

ktoré potrebuje MPSVaR SR v prvom rade zmapovať a následne automatizovať 

a elektronizovať. Viac ako 10 rokov inšpekcia práce nemala možnosť investovať do 

informačných systémov. Podstatným cieľom zámeru NP je zvýšiť efektivitu činnosti 

NIP s tým, že MPSVaR SR poskytne vlastné kapacity pre informačné systémy a aj vlastné 
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analytické kapacity, ktoré sú schopné posúdiť výsledky a výstupy dodávateľov alebo 

priebežných aktivít, ktoré sa budú v rámci projektu realizovať. MPSVaR SR však nedokáže 

zabezpečiť priebeh mapovania a optimalizácie procesov. Pre mapovanie NIP navrhuje 

metodiku Business Process Model and Notation (ďalej BPMN), ktorej súčasťou bude 

zmapovanie všetkých procesov v jazyku UML s cieľom následne zaviesť optimalizáciu do 

automatizovanej praxe. Na vybranú metodiku nadväzuje ďalší krok, ktorým je zavedenie 

informačných systémov. Agenda inšpektorátu práce sa od doby zavedenia súčasného IS 

obohatila o multiodborové a multisektorové procesy (procesná spolupráca s ÚPSVaR, ÚVZ, 

Inšpekciou životného prostredia, Banským úradom.....) Z tohto dôvodu je potrebné 

zmapovať existujúce procesy, ktoré NIP musí zo zákona dodržiavať, následne sa pokúsi ich 

optimalizovať, aby v prípade elektronizácie bolo možné automatizovať efektívne riešenia.  

 

Tereza Steinhüblová, EK, sa opýtala na rozpočet, v ktorom je veľká časť určená na 

externé služby. Z čoho vychádzal výpočet a koľko firiem už NIP oslovil? Spýtala sa, či chcú 

pri modernizácii inšpektorátu práce využiť skúsenosti aj z iných štátov. Keďže sa 

Inšpektorát práce zúčastňuje aj ďalšieho modelu CAF, vyvstáva otázka, či nedôjde 

k prekrývaniu, keďže aj v tomto projekte sa má urobiť systém manažmentu kvality. 

 

Jozef Snopko, MPSVaR, uviedol, že sa jedná o odhad rozpočtu a skutočnú realitu ukáže 

až proces verejného obstarávania. Odhad nákladov na jednotlivé aktivity bol stanovený 

podľa dvoch kľúčov. Prvá metóda vychádzala z predchádzajúcich skúseností – rozsah 

„mandays“ pre jednotlivé výkony agendy. Druhý spôsob určenia výšky nákladov vychádzal 

z rámcovej zmluvy Ministerstva vnútra, ktorá je uzavretá a bola zameraná práve na tento 

druh aktivít (vychádzalo sa z cien, ktoré boli stanovené v realizačných zmluvách na základe 

rámcovej zmluvy). Rozsiahla časť nákladov bude zabezpečená dodávateľským spôsobom, 

keďže MPSVaR SR, ako systémový a metodický správca, disponuje iba 2 certifikovanými 

osobami BPMN. MPSVaR SR metodicky koordinuje a systémovo riadi 14 000 zamestnancov 

a niekoľko podriadených inštitúcií. Ľudská a odborná kapacita zamestnancov MPSVaR SR 

je síce postačujúca na posúdenie kvality, rozsahu a užitočnosti výstupov od dodávateľov, 

ale v rámci navrhovaného harmonogramu nie je možné urobiť tak rozsiahlu analýzu s dvomi 

pracovníkmi. MPSVaR SR je zaradené do projektu, kde sa CAF realizuje, ale p. Snopko 

nevidí spomínané riziko prepojenia alebo duplicity, prípadné krížové financovanie, nakoľko 

CAF je systém riadenia administratívnej agendy, avšak prezentovaný projekt sa týka 

optimalizácie odborných agendových procesov bez ohľadu na administratívne 

zabezpečovanie procesu.  

 

Hlasovanie k zámeru národného projektu: „Optimalizácia procesov Národného 

inšpektorátu práce“  

Prítomných: 15 členov 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 4  

 

Zámer národného projektu: „Optimalizácia procesov Národného inšpektorátu 

práce“ bol členmi MV schválený.  

 

VII.) Za žiadateľa Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby (NASES)  

zámer národného projektu „Posilnenie schopností NASES za účelom poskytovania 

kvalitných digitálnych služieb prostredníctvom ústredného portálu verejnej 

správy (VS)”  predstavili p. Peter Garaj.  

 

Peter Garaj, NASES uviedol, že NASES je príspevková organizácia Úradu vlády SR (ďalej 

ÚV), ktorá plní niektoré úlohy ÚV, najmä v oblasti ústredného portálu VS. Alokácia 
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projektu je 1,2 miliónov EUR a realizácia rozdelená na 24 mesiacov. Predstavil hlavné ciele 

a  aktivity projektu. 

 

Michael Morass, EK konštatoval, že všetky výstupy projektu mali byť už súčasťou 

zavedenia centrálneho portálu VS. Pri spustení IT projektu vrátane jeho prípravy, by malo 

byť zrejmé, kto bude zapojený, ako sa bude merať spokojnosť a ako budú digitálne služby 

manažované, čo je predmetom predloženého zámeru.  

 

Peter Garaj, NASES reagoval, že najprv boli realizované projekty z OPIS-u, ktoré 

obsahujú aj analýzy, ale sú zamerané len  na technické poznatky. V súčasnosti NASES 

potrebuje zdokonaliť procesy. Keďže sa mení zákon o eGovernmente, je potrebné 

reagovať na legislatívne zmeny a zefektívniť systém. 

 

Michael Morass, EK: uviedol, že efektívnosť je veľmi vágny pojem a vysvetlenie NASES 

veľmi všeobecné. Legislatívne zmeny môžu vyžadovať zmeny v technológiách. Projekt 

však obsahuje veľa infraštruktúry a vysokú alokáciu na mzdy. Nie je ale jasné, na čo budú 

prostriedky konkrétne použité.  

 

Peter Garaj, NASES reagoval, že zmenu možno popísať, napr. pri kľúčovej integrácii pre 

VS je tento proces  administratívne náročný a trvá až 6 mesiacov. Výsledkom projektu by 

mala byť výrazne skrátená doba a rovnako prenesenie výhod z projektov smerom na 

občanov. 

 

Vladimír Bednár, NASES dodal, že sa jedná o klasický soft projekt, ktorý dopĺňa OPII 

projekty o neinvestičnú časť – soft charakter v rámci reformného zámeru. NASES chce 

poskytovať kvalitné digitálne služby VS. 

 

Michael Morass, EK uviedol, že navrhnuté aktivity sú súčasťou mnohých iných projektov. 

Je potrebné posúdiť, či je projekt naozaj potrebný, príp. ho prepracovať a prezentovať  na 

ďalšom MV. 

 

Marcel Zajac, KMNO zdôraznil, že by projekt nemal byť financovaný z EÚ fondov, 

nakoľko musia existovať zdroje na upgrade systému. Štát musí byť schopný upgrade 

zaplatiť, nakoľko sa nejedná o inováciu. Nebolo by preto vhodné pokračovať vo financovaní 

projektu z prostriedkov EÚ. Ďalej konštatoval, že nie je stotožnený s filozofiou projektu, 

nakoľko jeho podstatou nie sú inovácie.  

 

Tereza Steinhüblová, EK pripomenula, že niekoľko projektov s porovnateľnou 

problematikou už bolo financovaných. Obsah projektu a jeho pridaná hodnota nie je 

efektívna. 

 

Vladimír Bednár, NASES reagoval, že sa jedná o výkon procesu integrovania rôznych 

(asi 900) subjektov. NASES vykonáva úlohu koordinačného orgánu. Prínosy sa prejavujú 

na strane IT VS. Služby nie sú spoplatnené.  

 

Adela Danišková, MV: na základe diskusie  navrhla  žiadateľovi,  aby zvážil stiahnutie 

projektu a jeho prepracovanie v zmysle vznesených pripomienok. 

 

Vladimír Bednár, NASES súhlasil s návrhom pani Daniškovej a stiahol návrh. Projekt 

bude predložený nanovo a pripomienky z MV budú integrované do návrhu zámeru NP.  

 

VIII.) Za žiadateľa Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 

republiky (ÚNMS) zámer národného projektu „Podpora manažérstva kvality v 

organizáciách verejnej správy “ prezentovala  p. Katarína Verešová. 
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Katarína Verešová, ÚNMS predstavila cieľ projektu, jeho nadväznosť na koncepciu 

rozvoja manažérstva kvality, hlavnú aktivitu a jej časti so zameraním na problematiku 

riadenia manažérstva kvality. 20 organizácií bude partnermi NP. Z nich 14 je ústredných 

orgánov štátnej správy, 6 je príspevkových a rozpočtových organizácií. Rovnako 

predstavila činnosť CAF centra a ostatné podaktivity, ako vzdelávanie manažérov kvality 

v celej SR, zvýšenie povedomia o manažérstve kvality vo VS, či poskytovanie poradenskej 

činnosti. 

 

Tereza SteinhÜblová, EK sa informovala na cenu web portálu a na nástroj na 

samohodnotenie; či neexistujú ako open source, napr. z iného štátu. Ocenila nástroj 

manažérstva  boja proti korupcii a opýtala sa, prečo bude pilot iba v 5 organizáciách a ako 

boli tieto organizácie vybrané. 

 

Katarína Verešová, ÚNMS reagovala, že s návrhom na pilotné projekty oslovili najskôr 

ÚV a Úrad podpredsedu vlády pre informatizáciu a investície SR (ÚPVII), nerobili  široký 

výber, nakoľko sa jedná o novú oblasť a ÚNMS vytýčil len 5 inštitúcií.  Pre samohodnotenie  

existujú v súčasnosti nástroje v 2 krajinách, a to v Rakúsku a v Holandsku – EÚ inštitút 

pre VS, ale snahou projektu je pridať určité špecifiká a funkcionality. Cena Web portálu 

vychádza z prácnosti a predpokladanej hodnoty podobných zákaziek. Kvalifikovaný 

prieskum trhu bude realizovaný až pri podávaní žiadosti.  

 

Marcel Zajac, KMNO ocenil partnerský princíp projektu, zároveň však upozornil na úlohu 

RO pri zabezpečení neprekrývania sa s inými projektmi v tejto oblasti v rámci jednotlivých  

inštitúcií, a to aj vzhľadom na pomerne vysoký rozpočet projektu.  

 

Samuel Arbe, MV reagoval, že všetky projekty z OP EVS majú zvýšiť kvalitu a efektívnosť 

VS. Vysvetlil, že rozpočet odráža prácu s množstvom partnerov a náročnosť  koordinácie.  

Inštitúcie, v ktorých už bolo podporené zavedenie CAF, ISO, príp. iné štandardizované 

nástroje manažérstva kvality nie sú súčasťou predloženého projektu. 

 

Hlasovanie k zámeru národného projektu: „Podpora manažérstva kvality v 

organizáciách verejnej správy “.  

Prítomných: 16 členov 

Za: 15 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

 

Zámer národného projektu: „Podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej 

správy “ bol členmi MV schválený.  

 

Adela Danišková, MV upozornila na nové opatrenie, a to, že do 30 dní musí žiadateľ 

predložiť na RO finálnu verziu opisu a rozpočtu projektu, t.j. do 15.4.2018  

 

IX.) Za žiadateľa Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO)  zámer národného projektu 

„Budovanie Inštitútu verejného obstarávania“ prezentoval  p. Jozef Daňko. 

 

Jozef Daňko, ÚVO informoval o 3 hlavných cieľoch projektu pri budovaní Inštitútu 

verejného obstarávania (IVO), ktorý má prepájať teóriu s praxou a hlavné oblasti VO, 

ktorými sa projekt zaoberá, vrátane sekundárnych politík, digitalizácie, zavedenie princípu 

hodnoty za peniaze, pilotných projektov, profesionalizáciu subjektov (cca 50) a zeleného 

VO.  
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Ladislav Šimko, ÚPVII ocenil projekt, zároveň poukázal na správu o pokroku EK z 

07.03.2018, kde EK konštatuje, že  SR dosiahlo len obmedzený pokrok vo VO, a preto 

navrhol rozšíriť zámer projektu o boj proti korupcii - najmä sledovanie konfliktu záujmov. 

Do bodu 3. odporučil doplniť prípravné trhové konzultácie a rýchlu aplikáciu na skracovanie 

lehôt. 

 

Jozef Daňko, ÚVO reagoval, že v rámci zákona o VO, ÚVO počíta s prepojením na mnohé 

oblasti. Projekt sa bude venovať napr. určovaniu predbežnej hodnoty zákazky. Na 

predlžovanie lehôt VO má vplyv hlavne predkladanie neúplnej dokumentácie zo strany 

obstarávateľov.   

 

Ladislav Šimko, ÚPVII zdôraznil potrebu elektronizácie VO (všetkých modulov). Je 

potrebné, aby veci išli just in time. Pozornosť je potrebné upriamiť aj na korupciu a konflikt 

záujmov. 

 

Jaroslav Lexa, ÚVO ubezpečil, že ÚVO robí všetko pre elektronizáciu procesu, 

spolupracuje s SK8 a ZMOS-om. V súčasnosti je na SR 10 000 obstarávateľov. Vyše roka 

existuje plne elektronizovaný nákupný proces. ÚVO plánuje nastaviť procesy pre 40-50 

najčastejších komodít, a tak uľahčiť ich nakupovanie. Komodita je obstaraná za 30 dní. 

Zavedením elektronizácie nastáva zjednodušenie procesu: komisia sa nemusí stretávať na 

jednom mieste, je zamedzený konflikt záujmov a neuniknú informácie. 

 

Tereza Steinhüblová, EK, vyzdvihla význam boja proti korupcii. Zároveň upozornila na 

potrebu zvýšenia povedomia verejnosti o fungovaní VO, ktoré je v súčasnosti nízke 

a doplniť do projektu relevantné aktivity na zvyšovanie informovanosti.   

 

Jaroslav Lexa, ÚVO informoval, že od roku 2014 v rámci boja proti korupcii ÚVO pristúpil 

k zverejňovaniu všetkých súťažných podkladov na portáli ÚVO. Verejnosti sú dostupné aj 

zmluvy, objednávky a register partnerov VS. ÚVO, v rámci zvyšovania povedomia, školí 

napr. vysoké školy a obce. Kvôli značným obmedzeným kapacitám by vznik IVO mohol byť 

riešením zvyšovania informovanosti. Inštitút môže zabezpečiť ľudí, ktorí budú realizovať 

školenia. 

 

Jozef Daňko, ÚVO upozornil na online platformu, ktorá má zvýšiť efektivitu vzdelávania  

v oblasti VO. 

 

Hlasovanie k zámeru národného projektu: „Budovanie Inštitútu verejného 

obstarávania“.  

Prítomných: 16 členov 

Za: 12 

Proti: 0 

Zdržali sa: 4 

 

Zámer národného projektu: „Budovanie Inštitútu verejného obstarávania “ bol 

členmi MV schválený.  

 

 

Adela Danišková, MV požiadala zapracovať do projektu boj proti korupcii a upozornila, 

že s účinnosťou od 15.03.2018 platí nové opatrenie, že do 30 dní, t. j. do 15.04.2018, musí 

žiadateľ predložiť na RO finálnu verziu opisu a rozpočtu. 

 

X.) Za žiadateľa Úrad vlády SR zámer národného projektu „Zefektívnenie systému 

centrálnej koordinácie plánovania a riadenia ľudských zdrojov v štátnej správe“ 

predstavila pani Adriana Lužicová a Katarína Števove.  
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Tento zámer NP bol predložený a schválený na 6. zasadnutí Monitorovacieho výboru. 

Platnosť pôvodného zámeru NP, z dôvodu nesplnenia podmienky vyhlásenia výzvy do 12 

mesiacov od schválenia zámeru skončila, preto bol zámer NP revidovaný a opätovne 

predložený Monitorovaciemu výboru na schválenie. Cieľ projektu sa nezmenil, ale projekt 

je kvalitnejší, výrazne ambicióznejší a prepracovanejší. Zároveň boli rozšírené oblasti a 

činnosti, čo by malo dopomôcť k naplneniu cieľov projektu. Mali by byť dosiahnuté 

implementáciou optimálneho systému odmeňovania a motivácie zamestnancov v štátnej 

službe, zavedením efektívnejšieho plánovania a podporou výmeny medzinárodných 

skúseností v oblasti ľudských zdrojov v štátnej službe. Cieľmi projektu sú: zlepšenie a 

zefektívnenie plánovania a koordinácie ľudského kapitálu, nastavenie minimálnych 

štandardov pre všetky oblasti štátnej služby a vytvorenie mechanizmov centrálnej 

koordinácie a plánovania. Ich naplnením a zrealizovaním hlavnej aktivity by sa mal 

zefektívniť súčasný stav štátnej služby a malo by sa nastaviť systémové a na poznatky 

orientované plánovanie ľudských zdrojov. Národný projekt prispeje k vytvoreniu 

jednotnejšieho a spravodlivejšieho systému, ktorý následne prispeje k vyššej spokojnosti, 

motivácii, kariérnemu rastu a hlavne stabilite štátnych zamestnancov, keďže v súčasnosti 

je v štátnej službe veľmi vysoká fluktuácia.  

 
Tereza Steinhüblová, EK požiadala o vysvetlenie ako zámer projektu súvisí so Zákonom 

o štátnej službe a Stratégiou pre riadenia ĽZ v štátnej službe, ktoré boli podmienkou  pre 

splnenie ex-ante kondicionality pre TC 11.  Zákon o štátnej službe mal podľa informácií 

tiež nastaviť aj systém odmeňovania, a teda nie je jasné, či toto už nie je dané zákonom.  

 

Zuzana Dzurendová, ÚV SR skonštatovala, že prijatý Zákon o štátnej službe výrazne 

posunul štátnu správu vpred. Jeho hlavným účelom bolo odpolitizovanie štátnej správy. 

Zákon zaviedol napríklad služobné hodnotenie, ale napr. odmeňovaniu nebola venovaná 

dostatočná pozornosť, pretože v tak krátkom čase nebolo možné kvalifikovane zmeniť celý 

systém odmeňovania. Tento projekt by mal byť preto pokračovaním zefektívňovania 

štátnej služby v nadväznosti na nový Zákon o štátnej službe. Odmeňovanie bolo možné 

zmeniť buď formou zmeny tabuľky alebo komplexnou zmenou systému. Pre tento projekt 

bola vybraná druhá možnosť, a preto je jedným z cieľov projektu vypracovanie systému 

odmeňovania. Po prijatí koncepcie systému odmeňovania by mala nasledovať legislatívna 

zmena. Súčasný systém má určité nedostatky nielen čo sa týka výšky platov, ale 

neumožňuje ani kariérny rast a napríklad v oblasti eurofondových zamestnancov nie je 

systém dostatočne pružný a vyžaduje si razantnejšiu zmenu. Výstupom z projektu by mala 

byť úprava časti Zákona o štátnej službe. Okrem toho bol do projektu zahrnutý aj systém 

stáží, prioritne zameraný na oblasť ľudských zdrojov, kde by zo stáží bolo na Slovensko 

prinesené know-how zo zahraničia. Najskôr by bola urobená analýza krajín, ktoré sú 

vhodné a následne by bola s nimi uzavretá zmluva o medzinárodnej spolupráci. Pre systém 

stáží by bola pripravená metodika, ktorá by sa týkala aj iných úradov pre štátnu službu, 

nielen ÚV SR.  

 

Tereza Steinhüblová, EK požiadala o informáciu, koľkých ľudí by sa tieto stáže týkali.  

 

Zuzana Dzurendová, ÚV SR odpovedala, že počet ešte nie je stanovený. Najskôr sa budú 

hľadať krajiny s vhodným systémom a potom sa uvidí aké budú kapacity zo strany týchto 

krajín a aký bude o stáže na Slovensku záujem.  

 

Michael Morass, EK uviedol, že tento projekt má stále dosť slabých stránok, napríklad aj 

to, že nie je známy počet stáží a preto navrhol, aby zámer projektu bol ďalej 

dopracovaný, boli uvedené konkrétnejšie čísla, bolo jasnejšie povedané aká je pridaná 

hodnota projektu v rámci Stratégie pre riadenie ĽZ a Zákona o štátnej službe, ktoré 
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predstavujú ex-ante kondicionalitu pre TC 11  a následne bol zámer projektu opätovne 

predložený na schválenie na niektorom z ďalších Monitorovacích výborov.  

 

Zuzana Dzurendová, ÚV SR k otázke stáží uviedla, že sa nejedná o hlavnú aktivitu 

v rámci tohto projektu. Dôležitejší je systém nastavenia odmeňovania, centrálneho 

plánovania a koordinácie. Skutočnosť, že neuviedli konkrétne počty je menej dôležitá než 

nastavenie samotného systému a metodiky pre stáže.   

 

Ladislav Šimko, ÚV SR uviedol, že bez systémového nastavenia nového odmeňovania sa 

nedá splniť ďalšia kľúčová oblasť, ktorou je líderstvo v štátnej službe, čo by malo prispieť 

k odstraňovaniu takých problémov ako je korupcia, rodinkárstvo a pod. Navrhol preto, aby 

projekt bol uvedený do života čím skôr, pretože novú mzdovú politiku a líderstvo je 

potrebné riešiť súrne.  

 

Michael Morass, EK považuje argument p. Šimka za správny, a potvrdil, že EK vždy bude 

podporovať všetky aktivity na boj s korupciou, ale toto samo osebe nelegitimizuje tento 

projekt, pretože v podstate tohto projektu stále chýbajú niektoré dôležité prvky. Považuje 

za dôležité, aby identifikované nedostatky projektu boli odstránené už v tomto štádiu, 

pričom kompletná dokumentácia projektu môže byť pripravovaná a kompletizovaná 

paralelne, aby sa ďalej nestrácal čas.  

 

Marcel D. Zajac, KMNO uviedol, že projekt nemôže byť postavený na zákone z roku 2001, 

keď v súčasnosti existuje Zákon 55/2017. V zmysle § 12 tohto zákona sa zriaďuje Rada 

pre štátnu službu ako nezávislý koordinačný a monitorovací orgán, čo je dôležité aj pre boj 

s korupciou. Uvedeným zákonom boli takto oddelené určité kompetencie a presunuté na 

nezávislý orgán, ale týmto projektom by sa časť oddelených aktivít vrátila späť na ÚV SR. 

Ide predovšetkým o pravidlá odmeňovania. Rada pre štátnu službu nebola v projekte 

pritom uvedená ani ako partner. Navrhol preto, aby bol projekt prepracovaný tak, aby bol 

založený na aktuálnej právnej úprave. Navrhol, aby Rada pre štátnu službu bola súčasťou 

projektu.  

 

Zuzana Dzurendová, ÚV SR potvrdila, že Zákonom 55/2017 bola zriadená 

Rada  pre  štátnu službu, ale jednou z kompetencií Rady je napríklad aj vypracovať aj 

etický kódex, pričom vydávať ho bude ÚV SR. I keď Rada pre štátnu službu nie je uvedená 

v projekte ako partner, určite bude v projekte spolupracujúcim subjektom a ÚV s ňou už 

aj v súčasnosti intenzívne spolupracuje. Rada vznikla iba 1. januára 2018, pričom zámer 

tohto národného projektu bol pôvodne schválený už v roku 2016. Doplnila, že Rada pre 

štátnu službu nemá právnu subjektivitu, jedná sa o 5-členný tím a organizačne a technicky 

zabezpečuje pre nich všetky služby ÚV SR. Nezávislosť Rady je zabezpečená tým, že jej 

jednotliví členovia sú nominantmi z rôznych subjektov.  

Ďalej uviedla, že pripomienku týkajúcu sa počtu stáží vedia zapracovať napríklad v opise 

projektu.  

 

Hlasovanie k zámeru národného projektu: „Zefektívnenie systému centrálnej 

koordinácie plánovania a riadenia ľudských zdrojov v štátnej správe“  

 

Prítomných: 16 členov 

Za:6 

Proti:1 

Zdržali sa:9 

 

Adela Danišková, MV SR, konštatovala, že zámer NP nebol schválený, ale môže byť 

opätovne predložený na schválenie na ďalšie zasadnutie MV OP EV. 
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Adela Danišková, MV SR, poďakovala prítomným za účasť a oficiálne ukončila 11. 

zasadnutie MV OP EVS. Uviedla, že termín ďalšieho zasadnutia MV OP EVS je plánovaný na 

22.mája 2018.  

 

Prílohy:  

 

1. Prezenčná listina 

2. Program 11. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre operačný program 

Efektívna verejná správa 

3. Uznesenie Monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa 

4. Zoznam schválených zámerov národných projektov 

5. Zoznam neschválených zámerov národných projektov 

 

Zápisnicu vypracoval: sekretariát Monitorovacieho výboru 

 

Tajomník výboru: Ján Kollárčik, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

 

Zápisnicu overil : Martin Giertl, Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre 

rozvoj občianskej spoločnosti 

 

 

 

 

            Martin Giertl 

        overovateľ zápisnice 

 

 

 

 

Predseda výboru svojim podpisom potvrdzuje pravdivosť zápisnice.  

 

 

V Bratislave         

             Adela Danišková  

                                                                                        generálna riaditeľka SEP 

  poverená zabezpečením vedenia MV OP EVS  

 


