
 

ZÁPISNICA Z I. RIADNEHO ZASADNUTIA  

MONITOROVACIEHO VÝBORU 
PRE OPERAČNÝ PROGRAM EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA 

 

 

 

Termín konania:  21.5.2015 

Miesto konania:  Historická budova NR SR, Župné námestie 12  

Účastníci:   podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program:  

9:00 – 9:30   Otvorenie podujatia 

9:30 - 17:00   Rokovanie monitorovacieho výboru 

Bod č. 1  Overenie uznášaniaschopnosti, voľba overovateľa, schválenie 

programu 

Bod č. 2  Návrh Komunikačnej stratégie  pre Operačný program Efektívna 

verejná správa 

Bod č. 3  Návrh Plánu hodnotení pre Operačný program Efektívna verejná 

správa 

Bod č. 4  Odpočet ex ante kondicionalít  

Bod č. 5  Schvaľovanie návrhov zámerov národných projektov   

Bod č. 6  Rôzne a záver 

 

 

Otvorenie podujatia 

Druhé zasadnutie monitorovacieho výboru otvorila Rut Erdélyiová, generálna riaditeľka 

Sekcie európskych programov (ďalej „GR SEP“) Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

(ďalej „MV SR“). Privítala prítomných členov, pozorovateľov monitorovacieho výboru 

(ďalej „MV“), ako i zástupcov Európskej komisie (ďalej „EK“), menovite pána Michaela 

Morassa, pani Miriam Toplanskú a pána Ivana Fecenka. 

 

Rut Erdélyiová z MV SR zdôraznila, že hlavným cieľom zasadnutia je schváliť potrebné 

dokumenty pre fungovanie OP EVS – komunikačnú stratégiu ako i plán hodnotení, spolu 

so  zámermi národných projektov.  

 

Príhovor Michaela Morassa, zástupcu vedúceho geografického oddelenia pre 

Poľskú republiku, Českú republiku a Slovenskú republiku na Generálnom 

riaditeľstve Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie Európskej komisie 

 

Michael Morass ako zástupca v EK v poradnej funkcii monitorovacieho výboru (ďalej len 

„MV“) spomenul, že skutočnosť, že sa už jedná už o druhé zasadnutie MV OP EVS je 

dobrým znakom pripravenosti OP na implementáciu a potvrdením jeho vodcovskej 

pozície medzi operačnými programami na Slovensku . Zdôraznil dôležitosť ex ante 

kondicionalít (ďalej „EAK“), ktoré boli dohodnuté so Slovenskou republikou a ktoré 

definujú základné podmienky reformy verejnej správy a súdnictva  a musia byť splnené 

do  konca roka 2016, inak bude program pozastavený.  EAK sa týkajú napr. zákona 

o štátnej službe, riadenia ľudských zdrojov, verejného obstarávania či protikorupčných 

opatrení.  



 
 

Dôkazom toho, že OP EVS napreduje rýchlo je i predložených 26 návrhov zámerov 

národných projektov  (ďalej „NZNP“), ale zároveň musí  byť zrejmý dôraz na kvalitu. Je 

preto dôležité dôkladne preskúmať, či NZNP adresujú podstatu OP a nebude to 

považované za slabosť, ak bude prehodnotené zameranie NZNP. Z pohľadu EK takéto 

znovu posúdenie bude nevyhnutné. Bude prínosom, ak NZNP dnes MV prerokuje. EK 

disponuje iba poradnou funkciou, MV je zodpovedný za prerokovanie NZNP a konečnú 

zodpovednosť má Riadiaci orgán. ( ďalej len „RO“). Nie je úlohou EK schvaľovať alebo 

zamietať NZNP, Slovenská republika je zodpovedná za implementáciu projektov a EK 

vstupuje do procesu neskôr v rámci auditu. Treba mať na pamäti konečnú perspektívu 

auditu OP pri prerokúvaní kvality NZNP, nakoľko je šanca predísť chybovosti a korekciám. 

Strávením viac času na začiatku pri príprave projektov môže pomôcť OP zostať 

priekopníkom medzi OP po celé programovacie obdobie, nie len na jeho začiatku.   

  

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

programu  

 

Na zasadnutí bolo prítomných 24 z 25 členov. Rut Erdélyiová, MV SR skonštatovala,  že 

výbor je uznášaniaschopný a že na schválenie návrhov je teda potrebných za 

súčasného stavu 15 hlasov.  

 

Voľba overovateľa 

 

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

Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. 

 

Hlasovanie k návrhu overovateľa zápisnice zo zasadnutia monitorovacieho výboru: 

Za: 23 členov 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1 

Martin Giertl  bol  schválený za overovateľa zápisnice.  

 

Schválenie programu 

 

Rut Erdélyiová, MV SR  predstavila program zasadnutia. Uviedla, že na základe vlastnej 

žiadosti bol z programu stiahnutý NZNP pre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych 

záležitostí SR Modernizácia systému rozvoja ľudských zdrojov ako súčasť budovania EVS 

v oblasti zahraničnej služby na ďalšie doplnenie. 

 

K programu neboli žiadne  pripomienky. 



 
 

Následne prebehlo hlasovanie k návrhu programu zasadnutia: hlasovalo: 21 členov 

Za: 24 členov 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Program bol  jednohlasne schválený 24 hlasmi.  

 

 

Bod 2. Návrh Komunikačnej stratégie pre Operačný program Efektívna verejná 

správa 

 

Podľa systému riadenia musí byť komunikačná stratégia schválená do 6 mesiacov od 

schválenia Operačného programu. Komunikačná stratégia bola odkonzultovaná s CKO 

a zastúpením EK na Slovensku. 

 

Rut Erdélyiová, MV SR odovzdala slovo Mgr. Lucii Repovej Weinbergerovej, manažérku 

pre informovanie a komunikáciu, aby stručne predstavila Návrh Komunikačnej stratégie 

pre Operačný program Efektívna verejná správa.  

 

Lucia Repová Weinbergerová, MV SR uviedla, že Komunikačná stratégia je koncepčný 

dokument, ktorý stanovuje koncept komunikácie na celé programové obdobie 2014-2020 

a slúži na zabezpečenie podpory čerpania čo najväčšej miery alokovaných prostriedkov 

z EŠIF. Stratégia bola vytvorená v súlade s príslušnými legislatívnymi pravidlami 

a usmerneniami Centrálneho koordinačného orgánu a pripomienky, ktoré boli zaslané 

členmi MV boli zhodnotené a zapracované do finálnej verzie Komunikačnej stratégie.  

Návrh Komunikačnej stratégie bol členom zaslaný dňa 6.5.2015 elektronicky 

s možnosťou pripomienkovania do 13.5.2015. Upravený návrh Štatútu spolu s tabuľkou 

zapracovaných zmien boli členom zaslané 19.5.2015. Oceňujeme, že ste ako členovia 

a pozorovatelia venovali tomuto dokumentu svoj čas, ďakujeme za návrhy a 

pripomienky, ktoré vo viacerých prípadoch prispeli k vylepšeniu. Pripomienky boli 

akceptované,  a teda dúfam, že v tejto chvíli už nebudú predmetom rozsiahlej diskusie a  

uvedený dokument bude možné schváliť. 

 

Kálmán Petöcz, Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné 

menšiny a rodovú rovnosť sa opätovne vrátil k problematike, ktorá bola riešená aj na 

minulom zasadnutí MV. MPSVR SR vo svojich pripomienkach vracia k formulácii, ktorá je 

uvedená v Partnerskej dohode. Pýtal sa, či je to iba formálna záležitosť, alebo sa jedná 

o zužujúcu záležitosť. Pri pohľade na Komunikačnú stratégiu je v časti o informovanosti, 

je tam vyzdvihnutá časť o zdravotnom postihnutí, ale nie sú tam iné dôležité 

nediskriminačné dôvody. Slovensko má v tomto smere špecifické postavenie, pretože 

dôležitú rolu hrajú aj iné dôvody diskriminácie, napr. na jazykovo alebo etnicky 

zmiešanom území. Implicitne to nie je uvedené v texte Komunikačnej stratégie, dokonca 

ani v návrhoch národných projektov.  



 
 

Lucia Repová Weinbergerová, MV SR reagovala, že z MPSVR SR bola pripomienka 

zmeniť formuláciu presne v znení Partnerskej dohody, ktorá je pre nás záväzná. 

Momentálne sú horizontálne princípy definované tak, ako sú uvedené v Partnerskej 

dohode. Čo sa týka nediskriminačných faktorov voči rôznym skupinám občanov, myslí sa 

na to, aj keď to nie je explicitne spomínané. Všetky aktivity v rámci komunikačnej 

stratégie budú vykonávané podľa všetkých inkluzívnych princípov pre všetky kategórie 

znevýhodnených občanov.  

 

Kálmán Petöcz,  Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné 

menšiny a rodovú rovnosť uviedol, že je dôležité, aby bola nediskriminácia občanov 

doplnená do projektov a skutočne realizovaná.  

 

Samuel Arbe, MV SR doplnil, že gestorom HP je MPSRV SR, s ktorým intenzívne 

komunikujeme. Medzi gestormi HP a RO sa dohodlo, že princípy sú povinné a musia sa 

preniesť do návrhov projektov. Obava sa teda môže rozplynúť pri prechode do realizačnej 

fázy projektov, pretože rešpektujeme požiadavky gestorov.  

 

Michael Morass, EK nemá v tejto súvislosti závažné pripomienky, ale považuje za 

potrebné uviesť, že je potrebné využiť všetku synergiu, aby sa dosiahlo spoločné 

stanovisko k tejto otázke. 

 

Marián Saloň, štátny tajomník MV SR doplnil, že na str. 6 Komunikačnej stratégie je 

uvedený rovnaký prístup k informáciám pre všetkých občanov. Zároveň dodal, že si nevie 

predstaviť, aby predkladateľ projektu zámerne pripravil diskriminačný projekt.   

 

Rut Erdélyiová, MV SR pristúpila k hlasovaniu k návrhu Komunikačnej stratégie.  

Prítomných: 24 členov,  

Za: 22,  

Proti: 0, 

Zdržal sa: 2.  

Komunikačná stratégia bola schválená počtom hlasov 22.  

 

 

 

Bod 3. Návrh plánu hodnotení pre OP EVS 

 

Plán hodnotení má byť schválený MV do 12 mesiacov od schválenia OP. Plán hodnotenia 

bol odkonzultovaný s CKO (zaslaný 16.4, pripomienky obdržané 27.4.2015).  



 
 

Rut Erdélyiová, MV SR odovzdala slovo Viere Gažíkovej, manažérke monitorovania 

a hodnotenia, ktorá predstavila Plán hodnotení OP EVS.  

 

Viera Gažíková, MV SR uviedla, že úlohou MV v oblasti hodnotenia je schválenie plánu 

hodnotenia aj jeho prípadné úpravy, ďalej sleduje plnenie tohto plánu, prípadne ročných 

plánov hodnotení a sleduje realizáciu odporúčaní v hodnotení. Sledovanie realizácie plánu 

hodnotenia bude minimálne raz ročne.  

Jednotlivé hodnotenia odrážajú povinnosti podávania správ RO voči CKO, a taktiež k EK. 

Plán bol prerokovaný s CKO, zároveň ďakujeme za pripomienky. Snažili sme sa 

zapracovať aj všetky ostatné pripomienky, ktoré boli hlavne z EK a tiež aj z MPSVR.  

Hlavnou pripomienkou EK bolo zabezpečiť nezávislosť hodnotenia, čo zabezpečíme 

realizáciou hodnotení externou formou. Počas realizácie OP sa budú vykonávať 3 druhy 

hodnotení, vzhľadom na to, že v tomto období je dôraz na hodnotenie dopadov. Tie sa 

však najlepšie hodnotia s časovým odstupom od realizácie, preto sú naplánované ku 

koncu programového obdobia. Sú naplánované hodnotenia prioritných osí, špecifických 

cieľov a taktiež prierezových tém. Na úvod bude hodnotené nastavenie vhodnosti 

samotného hodnotenia a taktiež hodnotenie plnenia špecifických cieľov. Plán hodnotenia 

je doplnený aj o rozpočet, čím sme zapracovali pripomienky CKO a EK.  

 

Rut Erdélyiová, MV SR dodala, že plán hodnotení je rozdelený na 3 časti, obsahuje a) 

ciele, rozsah a koordináciu, b) rámec hodnotenia a c) indikatívny zoznam hodnotení 

spolu. Jedná sa teda o komplexný plán, ako realizovať hodnotenie. Plán bol zaslaný dňa 

6.5.2015 elektronicky s možnosťou pripomienkovania do 13.5.2015. Upravený návrh 

Plánu hodnotení  spolu s tabuľkou zapracovaných zmien boli členom zaslané 19.5.2015. 

Poďakovala za pripomienky, prispeli k vylepšeniu tohto dokumentu. Väčšina pripomienok 

bola úplne alebo čiastočne zapracovaná.  

 

Miriam Toplanská, EK uviedla, že v minulom programovom období hodnotenia 

smerovali k hodnoteniu výsledkov programov, v novom období je potrebné sa viac 

sústrediť na hodnotenie dopadov, intervencií a taktiež orientácia na výsledok. Na konci 

programového obdobia má Komisia zámer zozbierať výsledky dopadov na jednotlivé 

segmenty politík a vytvoriť repozitár politík, ktoré mali dobré výsledky a dúfa, že to 

v budúcnosti prispeje k zlepšeniu implementovania a tvorby politík na základe faktov.  

 

Kálmán Petöcz, RVĽPNMRR sa zaujímal o pripomienku EK o funkčnej nezávislosti 

hodnotenia, podľa neho nie je problém v nezávislosti interného a externého hodnotenia. 

Podľa neho bude komplikované zabezpečiť všetky externé hodnotenia, pretože na trhu je 

málo kapacít špecializovaného hodnotenia. Naďalej sa však ráta so zvyšovaním kapacít 

interných hodnotiteľov, čo vytvára dojem nesúladu so zapracovanými pripomienkami.   

 

Samuel Arbe, MV SR doplnil, že hodnotenie programovej úrovne musí byť oddelené od 

úrovne implementácie, vzhľadom na to, že program je spravovaný na jednej sekcii, nie je 

to možné personálne a funkčne oddeliť. Posilňovanie kapacít na hodnotenie je potrebné 

najmä na úrovni projektového hodnotenia.  

 



 
Milan Muška, ZMOS sa vyjadril, že systém hodnotení je dostačujúci na to, aby bolo 

možné získať relevantné a jasné výsledky, ktoré budeme hodnotiť na monitorovacom 

výbore, ktorý je jedným z kontrolných orgánov. Nechce spochybňovať, či máme dostatok 

externých kapacít na Slovensku, podľa neho je hodnotenie samotné už dosť 

komplikované. Monitorovací výbor má dostať jasné, stručné a vypovedateľné 

monitorovacie kritériá.  

 

Miriam Toplanská, EK znovu zopakovala, že hodnotenia má byť vykonávané internými 

alebo externými hodnotiteľmi, ktorí sú funkčne nezávislí od orgánu, ktorý implementuje 

operačný program.  

 

Rut Erdélyiová MV SR pristúpila k hlasovaniu o Pláne hodnotení.  

Prítomných: 24 členov 

Za: 23 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

Plán hodnotení bol schválený s počtom hlasov 23.  

 

 

Bod č. 4 Odpočet ex ante kondicionalít 

 

Rut Erdélyiová, MV SR uviedla, že odpočet EAC bol zaslaný členov MV 6.5.2015 a 

odovzdala slovo Petre Vokánovej, z oddelenia metodiky a programovania, ktorá 

predstavila aktuálny stav plnenia ex ante kondicionality.   

 

Petra Vokánová, MV SR povedala, že implementácia operačného programu závisí aj od 

plnenia ex ante kondicionality pre tematický cieľ 11, ktorá predstavuje „Existenciu 

strategického politického rámca na posilňovanie efektivity VS členských štátov vrátane 

reformy VS“. Plnenie tejto EAC znamená plnenie 6 kritérií, momentálne je splnené jedno 

kritérium, plnenie ostatných kritérií prebieha v úzkej spolupráci s partnermi. Prvým 

kritériom je existencia analýzy a strategického plánu právnych, organizačných a/alebo 

procesných reformných opatrení, na tomto kritériu pracuje pracovná skupina a návrh 

stratégie by mal byť pripravený do konca júla 2015. Druhé kritérium je „Vývoj systémov 

riadenia kvality“, konkrétna forma bude známa po spustení implementácie operačného 

programu. Ďalšie kritérium č.4 je „Vývoj a vykonávanie stratégií a politík ľudských 

zdrojov, ktoré zahŕňajú hlavné nedostatky identifikované v tejto oblasti“, kde je 

najdôležitejšia príprava zákona o štátnej službe, ktorý je v gescii úradu vlády. Na plnení 

kritéria č. 5 „Rozširovanie zručností na všetkých úrovniach odbornej hierarchie v rámci 

orgánov VS“, pracuje priebežne pracovná skupina. Posledným kritériom je „Vývoj 

postupov a nástrojov na monitorovanie a hodnotenie“. K splneniu doteraz nesplnených 

kritérií je veľmi dôležité, aby sa implementácia národných projektov začala v čo 

najkratšom čase.  

 



 
Rut Erdélyiová, MV SR dodala, že k naplneniu kritérií do konca roku 2016 je potrebné 

v čo najkratšom čase začať s implementáciou opatrení, ktoré si naplnenie jednotlivých 

kritérií vyžaduje a projekty majú potenciál prispieť k naplneniu týchto kritérií.  

 

Michael Morass, EK podporil vyjadrenie, že MV môže zásadne prispieť k úspechu ex 

ante kondicionalít.  MV by mal pri každom svojom stretnutí zdôrazniť potrebu napĺňania 

akčných plánov, nakoľko existuje riziko pozdržania alebo prerušenia plánu v roku 2016. 

Pri každom stretnutí by mali kompetentné orgány zdôvodniť, prečo dochádza k zdržaniu, 

nakoľko riziko je veľké a treba mu predchádzať.  

 

 

Bod č. 5  Návrhy zámerov NP 

 

Rut Erdélyiová, MV SR uviedla, že implementácia časti OP EVS bude zabezpečená 

prostredníctvom národných projektov, v prípade, že účel projektu môže byť lepšie 

dosiahnutý implementáciou vybranou inštitúciou a nie pomocou výzvy na predkladanie 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok, čo si vždy bude vyžadovať racionálne 

zdôvodnenie. Takéto projekty budú realizované na návrh RO prijímateľmi, ktorých 

kompetencie vyplývajú priamo z osobitných predpisov a budú schválené monitorovacím 

výborom („MV“). Následne RO spolu s prijímateľmi navrhnú realizáciu implementácie 

národných projektov. RO bude proaktívne poskytovať súčinnosť na príprave národných 

projektov s prijímateľmi prostredníctvom zapojenia relevantných odborných partnerov, 

formou odborných diskusií alebo pravidelných výborov. RO bude pri príprave NP 

spolupracovať s gestormi HP s cieľom zabezpečenia súladu NP s HP. 

 

Je dôležité upozorniť, že RO predkladá na schválenie MV akékoľvek zmeny 

v osobe určeného prijímateľa, zmenu v rozsahu aktivít alebo finančnej výšky 

určenej na realizáciu národného projektu, v prípade ak odchýlka predstavuje 

viac ako 20% schválenej alokácie v čase keď bol schvaľovaný projektový 

zámer.  

 

Konflikt záujmov rieši v štatúte MV článok 5 bod 7. Členovia výboru sú pri vykonávaní 

úloh súvisiacich s činnosťou výboru povinní postupovať tak, aby nedochádzalo ku 

konfliktu záujmov v zmysle zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF, najmä v súvislosti 

s predkladaním žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, 

monitorovaním a hodnotením pomoci.  

Na zabezpečenie transparentnosti procesu schvaľovania návrhov NP, členovia MV, ktorí 

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

diskusii o daných projektoch a zdržia sa hlasovania o nich. 

 

RO obdržal 26 zámerov NP, obsah zámerov bol s každým partnerom prediskutovaný 

a odkonzultovaný. Návrhy zámerov NP  boli členom zaslané dňa 6.5.2015 elektronicky s 

možnosťou pripomienkovania do 13.5.2015. Upravené návrhy zámerov NP  spolu s 

tabuľkou zapracovaných zmien boli členom zaslané 19.5.2015. Každý projekt bol krátko 

predstavený jeho predkladateľom a hlasovanie prebehlo po jednotlivých blokoch, ale 

zámery projektov budú schvaľované jednotlivo.  



 
 

Rut Erdélyiová, MV SR odovzdala slovo Michaelovi Morassovi, ktorý doplnil, že 

požiadavky na národné projekty sú najmä dobré zameranie a kvalita. Čo sa týka 

zamerania, ocenil, že RO prehodnotil svoje stanovisko a jeden program bol vyčlenený. Je 

potrebné, aby sa zohľadnil relatívne nízky počet projektov s relatívne nízkym rozpočtom 

a je potrebné mať veľmi dobré zameranie projektov. Ďalej doplnil, že nesmie prísť 

k žiadnemu prekrývaniu medzi projektmi realizovanými cez ESF. Ak sa projekty budujú 

na predchádzajúcich projektoch, je potrebné špecifikovať, aké poučenia 

z predchádzajúcich projektov boli vyvodené, čo projekt dosiahol a prečo je nový projekt 

pridanou hodnotou, aby sa neinvestovali prostriedky opakovane do aktivít, ktoré už 

prebehli alebo prebiehajú. Chcel by ešte zdôrazniť dôležitosť výstupov projektu, čo sa 

týka najmä projektov, ktoré presahujú hodnotu 30 miliónov EUR.  

 

Ivan Fecenko, EK uviedol, že pripomienky boli zaslané na RO a verí, že pripomienky boli 

zapracované do projektových zámerov. Pri zámeroch boli viditeľné rozdiely v kvalite 

zámerov, RO by mal zabezpečiť harmonizovanie kvality informácií, ktoré sú v zámeroch. 

Projekty budú implementované ako „soft measuers“. Jedná sa o nákladné projekty, kde 

je pri každom projektovom zámere uvedená suma, bolo by však vhodné doplniť do 

projektového zámeru základnú kalkuláciu, resp. rozdelenie sumy na jednotlivé aktivity, 

napr. koľko je plánované na analýzy a koľko na rutinné fázy projektu. 

Každý projekt sa odvolával na niektorú stratégiu, ale nebolo jasné, ako jednotlivé 

projekty prispejú k ich napĺňaniu. Pozitívne sa však dá hodnotiť signalizovanie prepojenia 

OP EVS a OP Integrovaná infraštruktúra, kde budú komplementárne riešené „soft 

measures“ z ESF a „hard measures“ z ERDF. Na druhej strane MV SR predložilo projekt, 

kde sa predpokladá uplatňovanie elektronického verejného obstarávania, kde by malo 

byť spomenuté, že projekt bude riešený v synergii s MF SR a je potrebné to doplniť do 

projektového zámeru.  

Európska politika na obdobie 2014-2020 je výsledkovo orientovaná politika, 

z projektových zámerov teda musí byť jasné, aké sú očakávané ciele, dopady a výsledky, 

teda čo sa na konci realizácie projektu dosiahne a ako to prispeje k národnej stratégii. 

Bolo by teda vhodné uviesť merateľné výsledky, čo zvyšuje dôveryhodnosť projektu. Čo 

sa týka implementácie zdrojov, pri projektoch s vysokými čiastkami (napr. 34 miliónov 

EUR) je potrebné dôsledne zdôvodniť nákladovosť projektu.  

Pri projektoch, kde prevažujú tréningové aktivity, je potrebné zvážiť, či je potrebné 

zaradiť tieto projekty do realizácie, nakoľko európske zdroje nenahrádzajú finančné 

zdroje jednotlivých ministerstiev.  

 

Miriam Toplanská, EK dodala, že teraz sa nejedná o prvé programové obdobie, preto 

by bolo vhodné doplniť informácie o projektoch z minulého obdobia a projektov. Nový 

projekt má opísať, čo nové prinesie.  

 

Rut Erdélyiová , MV SR uviedla, že všetky pripomienky budú zohľadňované.  

 

 

Rut Erdélyiová, MV SR odovzdala slovo Romanovi Navrátilovi zo sekcie štátneho 

výkazníctva Ministerstva financií SR a predstavil projekt „Mapovanie a analýza stavu 



 
podporných a administratívnych procesov vo vybraných inštitúciách verejnej 

správy a návrh optimalizovaných a unifikovaných podporných a 

administratívnych procesov“.  

 

DĹŽKA PROJEKTU: 24 mesiacov 

INDIKATÍVNA ALOKÁCIA:  4 500 000 EUR 

HLAVNÉ CIELE:   

• centralizácia v oblasti štandardizácie a zjednocovania metodík, procesov 

a systémov zabezpečenia výkonu ekonomickej a podpornej agendy v subjektoch 

VS 

• zmapovanie a analýza stavu podporných a administratívnych procesov 

• návrh optimalizovaných a unifikovaných podporných a administratívnych 

 procesov 

• návrh funkčného, uceleného a jednotného systému podporných a 

administratívnych procesov plne podporujúceho hlavné činnosti inštitúcií 

HLAVNÉ AKTIVITY:  

• zmapovanie a katalogizácia „as is“ stavu výkonu a pokrytia výkonu informačnými 

systémami podporných a administratívnych činností vybraných inštitúcií verejnej 

správy, 

• spracovanie detailných procesných máp podporných a administratívnych činností 

podľa jednotlivých inštitúcií,  

• návrh nových unifikovaných a optimalizovaných podporných a administratívnych 

procesov s vyčlenením procesov vhodných na pokrytie CES a procesov vhodných 

na automatizáciu, 

• spracovanie nových detailných procesných máp podporných a administratívnych 

činností, 

• návrh úprav legislatívy a metodík s cieľom optimalizácie podporných 

a administratívnych procesov a znižovania nákladov na ich výkon. 

 

Podporné procesy sú často krát v organizáciách podceňované, ale v skutočnosti sú 

rovnako dôležité ako všetky ostatné procesy. Pre MF SR majú podporné systémy iný 

význam, sú dôležité z dôvodu že prinášajú informácie o organizácii. Informácie musia byť 

pravdivé, aby sa s ňou ďalej dalo pracovať. Najdôležitejšie nástroje sú legislatíva 

a metodika. Projekt bude prepojený s OP II.  

Indikatívna alokácia je 4 500 000 EUR, predpokladaná doba trvania je 24 mesiacov. 

Hlavné ciele projektu sú centralizácia v oblasti štandardizácie a zjednocovania metodík, 

procesov a systémov zabezpečenia výkonu ekonomickej a podpornej agendy 

v subjektoch VS, zmapovanie a analýza stavu podporných a administratívnych procesov, 

návrh optimalizovaných a unifikovaných podporných a administratívnych procesov a 

návrh funkčného, uceleného a jednotného systému podporných a administratívnych 

procesov plne podporujúceho hlavné činnosti inštitúcií. 

Hlavné aktivity projektu sú zmapovanie a katalogizácia „as is“ stavu výkonu a pokrytia 

výkonu informačnými systémami podporných a administratívnych činností vybraných 

inštitúcií verejnej správy, spracovanie detailných procesných máp podporných 

a administratívnych činností podľa jednotlivých inštitúcií, návrh nových unifikovaných a 

optimalizovaných podporných a administratívnych procesov s vyčlenením procesov 

vhodných na pokrytie centrálneho ekonomického systému a procesov vhodných na 

automatizáciu, spracovanie nových detailných procesných máp podporných 

a administratívnych činností, návrh úprav legislatívy a metodík s cieľom optimalizácie 

podporných a administratívnych procesov a znižovania nákladov na ich výkon. 



 
Na základe pripomienok, ktoré prišli k projektovému zámeru uviedol, že MF SR sa bude 

stretávať s niektorými programami MV SR, hlavne s tými, ktoré budú riešiť front a back 

officové procesy, kde bude MV SR riešiť podporné procesy ako verejné obstarávanie, 

archiváciu a procesy, ktoré nespadajú do rámca kompetencií MF SR a nebude tak 

dochádzať k prekrývaniu zámerov projektov. Očakávané výsledky sú optimalizované 

procesy, odporúčania pre zapojenie do centrálneho ekonomického systému, návrhy 

úpravy metodiky a legislatívy.  

 

 

Ďalej pán Martin Filko, riaditeľ Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR 

predstavil projekt „Špičkové vzdelanie pre zamestnancov analytických útvarov“.  

 

DĹŽKA PROJEKTU: 60 mesiacov 

INDIKATÍVNA ALOKÁCIA: 2 315 000 EUR 

HLAVNÉ CIELE:   

• budovanie odborných analytických kapacít pre tvorbu verejných politík 

prostredníctvom získavania odborných poznatkov a skúseností na medzinárodnej 

úrovni 

HLAVNÉ AKTIVITY:  

• výber účastníkov vzdelávania na základe analýzy potrieb  

• priebežná aktualizácia plánovaných stáží, kurzov, seminárov, konferencií a ďalších 

podujatí, ktorých sa bude zúčastňovať cieľová skupina zamestnancov  

• zabezpečenie účasti vybranej cieľovej skupiny zamestnancov na stážach, kurzoch, 

seminároch, konferenciách a ďalších podujatiach organizovaných, resp. 

poskytovaných renomovanými inštitúciami v krajinách EÚ a mimo EÚ na 

medzinárodnej úrovni 

 

Projekt je zameraný na zefektívnenie práce analytických kapacít na centrálnych úradoch 

štátnej správy, primárne na ministerstvách. Projekt sa zameriava na poskytovanie 

krátkodobých špičkových kurzov týkajúcich sa ekonómie, analytických metód 

a súvisiacich oblastí na špičkových medzinárodných vedeckých inštitúciách, ale aj stáží 

na zahraničných ministerstvách a iných inštitúciách, ktoré sa venujú príprave verejných 

politík. Projekt nadväzuje na veľmi úspešný projekt v minulom programovom období, 

v rámci ktorého poskytli možnosť zúčastniť sa na vzdelávacích kurzoch na prestížnych 

vzdelávacích inštitúciách v Európe a teraz je dôležité, aby sa aplikovali výsledky priamo v 

praxi, napr. v organizáciách ako OECD, Európska Komisia alebo vyspelé krajiny. 

Priemerné náklady na jednu krátkodobú stáž sú 4000 eur, čo predstavuje za celý projekt 

približne 500 kurzov a pobytov, čo zodpovedá približne 100 vzdelávacím jednotkám 

ročne, čo predstavuje 2/3 analytikov ročne, ktorí by sa zúčastnili takéhoto pobytu.  

Hlavným cieľom je dosiahnuť vysoko vzdelanú analytickú silu, ktorá bude poskytovať 

politickému vedeniu ministerstiev, rozpočtovým organizáciám ale aj verejnosti dobré 

podklady na vykonávanie dobrých rozhodnutí.  

 

Miriam Toplanská, EK odporúča definovanie prioritných oblastí vzdelávania a rozšíriť 

cieľovú skupinu. Projekt je určený pre pracovníkov analytických odborov, ale vhodné by 

to bolo aj pre pracovníkov odborov politík alebo implementácie politík na jednotlivých 



 
ministerstvách. Ďalšou vhodnou aktivitou sú študijné cesty alebo expertné cesty nielen 

do medzinárodných inštitúcií, ale aj ciest expertov na naše ministerstvá.   

 

Martin Filko, IFP uviedol, že bude potrebné zamerať sa na to, čo potrebujú ministerstvá, 

vzhľadom na získané skúsenosti je potreba poskytovať vzdelávanie, ktoré je 

špecializované vzdelávanie pre jednotlivé útvary alebo zamestnancov. Zamerajú sa preto 

na analýzu potrieb a porovnanie ponuky kurzov a dopytu nielen analytikov, ale aj 

ministerstiev, aby zodpovedali potrebám pri tvorbe politík. Súhlasí aj s návrhom 

študijných ciest, sú riešené v inej časti OP EVS aj v OP ĽZ, má sa dokonca vytvoriť 

program na slovenských vysokých školách spolu so zahraničným partnerom, ktorý bude 

poskytovať takéto vzdelávanie. Momentálne majú najväčší záujem o umiestnenie našich 

analytikov do Veľkej Británie, Švédska a Holandska. V tomto období už prebiehajú kurzy, 

kedy chodia zamestnanci na stáže do OECD, Medzinárodného menového fondu a tieto 

aktivity sa veľmi osvedčili.  

 

 

Martin Filko, IFP ďalej predstavil projekt „Hodnotenie efektívnosti verejných 

výdavkov (Spending review)“.  

 

DĹŽKA PROJEKTU: 60 mesiacov 

INDIKATÍVNA ALOKÁCIA: 5 734 000 EUR 

HLAVNÉ CIELE:   

• komplexné zhodnotenie efektívnosti výdavkov štátneho rozpočtu ako celku a 

rozpočtu kapitol štátneho rozpočtu 

• zvýšenie efektívnosti výdavkov štátneho rozpočtu 

• skvalitnenie procesu prípravy štátneho rozpočtu 

HLAVNÉ AKTIVITY:  

• vytvorenie metodiky hodnotenia efektívnosti výdavkových politík; 

• vykonanie hodnotenia efektívnosti výdavkových politík (spending review) na 

každom ministerstve; 

• napojenie výsledkov hodnotenia efektívnosti výdavkových politík na proces 

prípravy štátneho rozpočtu. 

 

Tento projekt je súčasťou skupiny projektov Zlepšovania analytických kapacít, netýka sa 

vzdelávania, ale toho, akým spôsobom sa rozhoduje o alokácii verejných výdavkov. 

V súčasnosti sú rozpočty tvorené na historickom princípe, alebo sú stanovené na základe 

politických priorít alebo vyjednávaní. Tieto princípy budú pokračovať aj v budúcnosti, ale 

cieľom projektu je zhodnotiť vynaložené verejné výdavky. Každé ministerstvo by malo na 

základe jednotnej metodiky minimálne každé dva roky zhodnotiť efektívnosť svojich 

výdavkových programov daňových výdavkov z hľadiska ich úspornosti, ich porovnania so 

zahraničím a v konečnom dôsledku na základe nákladovej efektívnosti. Zhodnotí sa tak, 

či vynaložené prostriedky zodpovedajú benchmarkom a čo sa týka verejných inštitúcií, či 

vynaložené výdavky prispievajú k stanoveným cieľom. V rámci projektu sa plánuje, aby 

výsledky boli súčasťou vyhodnotenia rozpočtu, projekt bude realizovaný vo veľmi úzkej 

súčinnosti s rozpočtovými útvarmi ministerstiev.  

 



 
Peter Molnár, RÚZ ako zástupca zamestnávateľov ocenil takýto projekt a víta iniciatívu. 

RÚZ už v minulosti otvoril otázku nakladania s verejnými zdrojmi, kde bol záujem odkryť 

štruktúru ministerstiev a rôznych útvarov a na základe toho oslovili ministerstvá, či je 

potrebné mať niektoré útvary a či nie je možné ich financovať z iných ako štátnych 

zdrojov. Zaujímal sa preto o to, či bude vykonaná inventúra všetkých orgánov štátnej 

správy, pretože je to predpokladom šetrenia štátneho rozpočtu, resp. aby sa navrhlo, 

akým spôsobom neefektívne organizácie zrušiť.  

 

Martin Filko, IFP reagoval, že úlohou projektu nie je urobiť procesný ani organizačný 

audit verejnej správy. V poslednej dobe sa toto uskutočnilo v rámci ESO. Plánuje sa 

preskúmať, či konkrétne verejné výdavky a či dosahujú tie ciele, ktoré si stanovujú. 

Počas tohto procesu sa môže ukázať, že niektoré organizácie by sa mali zlúčiť alebo zrušiť 

v rámci zefektívnenia ich činnosti, toto však nie je primárnym cieľom projektu.  

 

Marcel Zajac, KMNO uviedol, že by sa projekt presunul aj do samosprávy, nakoľko 

verejné financie sú aj rozpočty VÚC a samospráv, ktoré by sa tiež mali vnímať 

strategicky. Občania sú bližšie problémy, ktoré sú v samosprávach. Zároveň vníma ZMOS 

ako vhodného partnera projektu, aj vzhľadom na to, že bez partnerov sú vnímané 

projekty menej dôveryhodné aj z hľadiska korupcie. V tejto oblasti je veľmi veľa silných 

mimovládnych organizácií a rovnako majú aj samosprávy svoje vlastné organizácie, ktoré 

sa javia ako vhodný partner v projekte.  

 

Martin Filko, IFP uviedol, že projekt je zameraný na hodnotenie výdavkov centrálnej 

vlády, čo neznamená, že to budú iba ministerstvá. Projekty samosprávy však v tejto fáze 

nebudú súčasťou projektu. Je to z dôvodu, aby bola centrálna verejná správa dostatočne 

dôveryhodná pre partnerov.  

 

Milan Muška, ZMOS povedal, že ZMOS podporí tento projekt. Podľa neho bude projekt 

úspešný aj v prípade, ak nedosiahne svoj stanovený cieľ, aj keď ukáže, že nie je možné 

preukázať jeho úspešnosť a navrhne sa iný postup.  

 

Ladislav Šimko, ÚV SR uviedol, že v tomto projekte budú zahrnuté aj výdavky, ktoré sa 

netýkajú iba rozpočtu, ale aj fondov. Zároveň sa spýtal, či v projekte budú aj transfery, 

ktoré sa týkajú rozpočtov verejných vysokých škôl.  

 

 

Rut Erdélyiová, MV SR pristúpila k hlasovaniu.  

 

Za projekt: „Mapovanie a analýza stavu podporných a administratívnych 

procesov vo vybraných inštitúciách verejnej správy a návrh optimalizovaných a 

unifikovaných podporných a administratívnych procesov“ 

Prítomných: 23 členov 

Za: 22 



 
Proti: 0 

Zdržal sa: 1  

Návrh projektového zámeru je schválený počtom hlasov 22.  

 

Za projekt: „Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov (Spending review)“ 

Prítomných: 23 členov 

Za: 22 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1  

Návrh projektového zámeru je schválený počtom hlasov 22.  

 

 

Za projekt: „Špičkové vzdelanie pre zamestnancov analytických útvarov“ 

Prítomných: 23 členov 

Za: 22 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1  

Návrh projektového zámeru je schválený počtom hlasov 22.  

 

 

Projekt Finančného riaditeľstva  „Zefektívnenie výberu daní a cla“ predstavila Andrea 

Stoklasová 

 

DĹŽKA PROJEKTU: 48 mesiacov 

INDIKATÍVNA ALOKÁCIA:  15 015 000,00 € 

HLAVNÉ CIELE: 

• zvyšovanie úrovne boja proti daňovým a colným podvodom 

• dobudovanie analytických kapacít finančnej správy  

• zefektívnenie systému riadenia zmien a zlepšovania procesov  

• zefektívnenie internej a externej komunikácie vo finančnej správe 

• vybudovanie moderného a flexibilného systému vzdelávania 

• eliminácia korupcie a ďalších vnútorných rizík vo finančnej správe 

HLAVNÉ AKTIVITY :  

• vybudovanie centrálnej analytickej jednotky  

• zefektívnenie systému riadenia zmien a zlepšovania procesov   

• zefektívnenie internej a externej komunikácie finančnej správy 



 
• vybudovanie moderného a flexibilného systému vzdelávania  

• eliminovanie korupcie a ďalších vnútorných rizík vo finančnej správe 

 

Michael Morass, EK podotkol, že v rámci projektového zámeru je potrebné zobrať do 

úvahy, že projektový zámer má byť realizovaný v rámci ústredného orgánu štátnej 

správy, kde už jednotlivé procesy sú implementované a malo by byť na samotnej 

inštitúcii investovať do rozvoja týchto procesov. Aká je teda pridaná hodnota tohto 

národného projektu? Ako tento projekt nadväzuje na to, čo už bolo urobené? 

 

Andrea Stoklasová, FR SR podotkla, že daňová a colná správa sa spojili v roku 2012, 

takže v rámci finančnej správy sa stále konsolidujú už nastavené procesy. Okrem toho 

zdôraznila, že efektívny výber daní je predpokladom úspešnosti ďalších projektov. 

 

 

Projekt „Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie 

politík v kompetencii  MH SR“ prestavil Peter Ondrejka. 

 

DĹŽKA PROJEKTU:  72 mesiacov 

INDIKATÍVNA ALOKÁCIA:  4 841 000 EUR 

HLAVNÉ CIELE: 

• zvýšenie kvality podnikateľského prostredia 

• koordinácia procesu posudzovania vplyvov návrhov materiálov  

predkladaných na rokovanie vlády SR 

• zvýšenie povedomia o agende lepšej regulácie v SR v rámci verejnej správy 

• hodnotenie účelnosti politík v kompetencii MH SR s cieľom zvýšenia kvality 

podnikateľského prostredia a hospodárskeho rastu SR 

HLAVNÉ AKTIVITY: 

• vzdelávanie zamestnancov VS k posudzovaniu vplyvov regulačných rámcov  

• zabezpečenie fungovania národného koordinátora pre posudzovanie 

 vplyvov 

• hodnotenie efektivity koordinácie procesu posudzovania vplyvov 

• komplexné analýzy podnikateľského prostredia v SR  

• vytvorenie analytického modelu pre analýzy podnikateľského prostredia; 

• kontinuálne analyzovanie investičného prostredia v SR 

 

Jozef Rea, AZZZ vyjadril projektovému zámeru podporu, pretože je veľmi potrebné 

hodnotiť dopad regulačného rámca na podnikateľské prostredie.   

 

Michael Morass, EK podotkol, že sa jedná o veľmi dôležitý projekt aj v súvislosti  s 

odporúčaniami pre Slovensko, ako aj  s napĺňaním ex-ante kondicionality , ale zároveň je 

nesmierne dôležité, aby bol projekt udržateľný aj po ukončení projektu. Tiež je dôležité, 

aby sa hodnotenie dopadov týkalo všetkých politík, nielen tých kľúčových pre 

podnikateľských prostredie. Zaujímalo ho, na základe čoho boli definované náklady na 

projekt.  



 
 

Peter Ondrejka, MH SR podotkol, že budú hodnotené dopady  všetkých politík. 

Zámerom MH SR je však dobudovanie kapacít na hodnotenie politík v rámci MH SR, aby 

bolo schopné komplexne posudzovať dopady politík, ktoré sú v kompetencii MH SR. 

Očakávanými výstupmi projekt sú školenia zamestnancov v rámci VS, kde sa 

predpokladá preškolenie cca 400 zamestnancov VS ako aj školenia expertov, aby vedeli 

správne analyzovať posudzovanie vplyvov. Tým by mala byť zaistená aj udržateľnosť 

projektu. Komisia pre posudzovanie vplyvov si tiež vyžaduje administratívne 

zabezpečenie tejto Komisie. Rovnako sa plánujú aj hĺbkové analýzy podnikateľského 

prostredia a expertné analýzy dodatočného posúdenia vplyvov.  

 

Michael Morass, EK podotkol, že argumentácia ho dostatočne nepresvedčila. 

Fungovanie Komisie by mali zabezpečovať pracovníci štátnej správy, ktorí by to mali mať 

v popise práce. Zároveň položil otázku, kto bude realizovať spomínané expertné analýzy 

a ako bude zaistená udržateľnosť tohto projektu. 

 

Peter Ondrejka, MH SR podotkol, že členmi komisie budú aj externí pracovníci. Časť 

štúdií by malo byť realizované externe, ale zároveň by sa mali vyškoliť aj zamestnanci 

MH SR. 

 

Michael Morass, EK vyjadril pochybnosť, či odmena pre expertných členov komisie bude 

môcť byť považovaná ako oprávnený výdavok.  

 

Samuel Arbe, MV SR ubezpečil, že odmena pre členov Komisie nebude financovaná v 

rámci OP EVS, ak nebude predstavovať oprávnený výdavok. 

 

Rut Erdélyiová, MV SR požiadala všetkých prijímateľov o dodržiavanie pravidiel 

súvisiacich s efektívnosťou a s oprávnenosťou výdavkov na projekty. Tím metodikov OP 

EVS  bude k dispozícii pri zodpovedaní všetkých otázok týkajúcich sa oprávnenosti 

výdavkov. 

 

Marcel Zajac, KMNO položil otázku, či v rámci odsúhlasovania projektových zámerov 

členovia MV hlasujú aj za indikovanú sumu. 

 

Samuel Arbe, MV SR  spresnil, že členovia MV hlasujú za projektové zámery aj s 

indikatívnou alokáciou. Ak sa alokácia zmení o viac ako 20%, musí byť projektový zámer 

opätovne predložený na schválenie MV. 

 

Rut Erdélyiová, MV SR upozornila, že RO nesie spoluzodpovednosť za efektívnosť 

schválených projektov, preto RO bude aktívne spolupracovať na optimalizácii 

projektových zámerov. Každý projekt bude podrobený dôslednej analýze zo strany RO, 

proces finalizácie projektových zámerov  môže trvať ešte niekoľko týždňov či mesiacov. 



 
 

Ivan Fecenko, EK upozornil, že podobne ako pri tomto projektovom zámere, aj pri 

projekte zefektívnenie výberu daní a ciel v hodnote 15 mil. € nie je zdôvodnená 

alokovaná suma. Preto dal MV na zváženie, či vôbec má prebehnúť hlasovania o tomto 

projektovom zámere s takouto alokovanou sumou, pričom nie je načrtnutý časový 

rámec, aký efekt prinesie projekt, koľko ľudí bude do projektu zainteresovaných. Projekt 

má byť komplementárne riešený v rámci OP II, preto je potrebné zvážiť finančnú alokáciu 

pre tento projekt.  

 

Samuel Arbe, MV SR zdôraznil, že každý projektový zámer musí mať zdôvodnenú 

alokáciu a poskytovať pridanú hodnotu. Systém riadenia EŠIF definuje rozsah 

projektových zámerov v tom rozsahu, ako boli predložené na schválenie MV. V tejto 

úvodnej fáze je ťažko ešte diskutovať detailne, ale v ďalšej fáze prípravy projektov bude 

kladený veľký dôraz na detailné a hĺbkové rozpracovanie projektových zámerov. 

 

Rut Erdélyiová, MV SR zdôraznila, že národné projekty v  iných operačných programoch 

sú na úrovni zámerov prerokovávané v komisiách pri monitorovacích výboroch, RO pre 

OP EVS sa rozhodlo predložiť projektové zámery priamo na rokovanie MV, aby jeho 

členovia mali predstavu o smerovaní OP EVS a bola zabezpečená dostatočná 

transparentnosť.   

 

Ivan Fecenko, EK apeloval na to, aby v projektovom zámere boli jasne špecifikované 

základné informácie. 

 

Rut Erdélyiová, MV SR uistila, že OP EVS postupuje v súlade so Zákonom o EŠIF a so 

Systémom riadenia a uistila, že štruktúrované rozpočty budú súčasťou projektových 

zámerov, nie však v tejto fáze prípravy. 

 

Michael Morass, EK podporil p. Erdélyiovú v tom, že nie je množné ísť do detailov v 

rámci jednotlivých zámerov. Zdôraznil, že zodpovednosť ostáva na RO. Napriek tomu, 

zámer musí minimálne definovať rámec projektu. U niektorých projektov nie je celkom 

jasné, ako sa dosiahne 80% oprávnenosť projektov. Nie je negatívom ak dospejeme ku 

konštatovaniu, že je potrebné niektoré zámery dopracovať. 

 

Rut Erdélyiová, MV SR opätovne upozornila na možnosť schválenia projektového 

zámeru s požiadavkou na predloženie dopracovaných plánovaných aktivít a / alebo 

návrhov rozpočtov projektových zámerov. 

 

 

Projekt „Projekt vytvorenia analytickej jednotky pre RIA a MSP test – Centrum 

lepšej regulácie“ predstavil Daniel Pitoňák, vedúci oddelenia analýz podnikateľského 

prostredia Slovak Business Agency. 

 



 
DĹŽKA PROJEKTU: 48 mesiacov 

INDIKATÍVNA ALOKÁCIA:  6 867 000 EUR 

HLAVNÉ CIELE:  

• aplikovanie systematického hodnotenia dopadov regulácií na podnikateľské 

prostredie v rámci ktorého sa bude realizovať aj proces hodnotenia dopadov 

regulácií na malé a stredné podniky (tzv. MSP test) 

HLAVNÉ AKTIVITY: 

• tvorba, resp. revízia metodiky/metodík a postupov pre vykonávanie BIA a 

MSP testu  

• organizovanie konzultácií a získavanie spätnej väzby pre BIA/MSP test 

• meranie dopadov regulácií na podnikateľské prostredie ex ante a ex post a 

realizácia MSP testu 

• identifikovanie a príprava návrhov opatrení na optimalizáciu regulačného 

zaťaženia podnikateľského prostredia 

 

Michael Morass, EK podotkol, že očakával najmä vysvetlenie komplementarity s 

predchádzajúcim projektovým zámerom, keďže obidva zámery riešia hodnotenia dopadov 

regulačného rámcov. Je potrebné odôvodnenie nutnosti realizácie tohto projektu. 

 

Daniel Pitoňák, SBA  vysvetlil, že kým jedným projektom sa zavádza právny rámec a 

systém hodnotenia dopadov regulačného, druhým projektom je vytvorí ich aplikácia 

 

 

Projekt „Zlepšenie kvality služieb a riadenia ĽZ Úradu pre reguláciu 

elektronických komunikácií a poštových služieb“ predstavil Ivan Martyák 

 

DĹŽKA PROJEKTU: 18 mesiacov 

INDIKATÍVNA ALOKÁCIA:  385 000 € 

HLAVNÉ CIELE:  

• zavedenie moderného systému riadenia ĽZ 

• posilnenie analytických  schopností kľúčových zamestnancov 

• zníženie administratívnej záťaže zamestnancov 

HLAVNÉ AKTIVITY: 

• analýza súčasného stavu ľudských zdrojov  

• vzdelávanie štátnych zamestnancov Úradu  

• koučing, príklady dobrej praxe a zahraničná spolupráca 

 

 

Projekt „Budovanie proklientsky orientovaného ÚVO“ predstavila Júlia Štepánková. 

 

DĹŽKA PROJEKTU: 24 mesiacov 



 
INDIKATÍVNA ALOKÁCIA:  1 380 000 € 

HLAVNÉ CIELE:  

• rozšíriť a prehĺbiť odborné vedomosti zamestnancov úradu 

• zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných úradom 

• zvýšiť dostupnosť úradom poskytovaných služieb 

HLAVNÉ AKTIVITY: 

• praktická analýza problémových oblastí VO  

• odborné vzdelávanie zamestnancov ÚVO 

• vytvorenie nástrojov kvalitnejšej verejnej služby poskytovanej  Úradom pre 

verejné obstarávanie 

 

 

Projekt „Zriadenie a implementácia nových služieb a politík verejného 

obstarávania“ predstavila Tatiana Behrová, poradkyňa MV SR. 

 

DĹŽKA PROJEKTU: 50 mesiacov 

INDIKATÍVNA ALOKÁCIA : 28 300 000 € 

HLAVNÉ CIELE:  

• zjednodušenie procesov VO za účelom zvýšenia transparentnosti  

• elektronizácia procesov VO za účelom eliminácie možností korupčného 

správania 

• vytváranie príkladov dobrej praxe v oblasti zeleného, sociálneho a 

inovačného VO za účelom zvyšovania celospoločenského povedomia o 

správnom a efektívnom zadávaní a uchádzaní sa o verejné zákazky 

HLAVNÉ AKTIVITY :  

• zjednodušenie procesov VO za účelom zvýšenia transparentnosti  

• elektronizácia procesov VO za účelom eliminácie možností korupčného 

správania 

• vytváranie príkladov dobrej praxe v oblasti zeleného, sociálneho a 

inovačného VO za účelom zvyšovania celospoločenského povedomia o 

správnom a efektívnom zadávaní a uchádzaní sa o verejné zákazky 

 

Milan Muška, ZMOS podotkol, že by sa rád ubezpečil, že do projektového zámeru budú 

zahrnuté aj subjekty samosprávy a všetky subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti 

samosprávy. Podľa neho je potrebné lepšie školiť a informovať o oblasti VO. Rovnako 

položil otázku, či sa uvažuje sa o vylepšení súčasných nástrojov  elektronického VO?  

 

Tatiana Behrová, MV SR podotkla, že v blízkej budúcnosti bude implementovaných 

niekoľko typov nových elektronických nástrojov, z ktorých každý je určený pre konkrétny 

typ VO a pre iný okruh obstarávajúcich subjektov. Na implementáciu akýchkoľvek nových 

nástrojov je však potrebné zvyšovanie povedomia participujúcich subjektov, čo je aj 

predmetom tohto projektového zámeru. Zároveň zdôraznila, že všetky obstarávajúce 

subjekty budú zahrnuté do projektového zámeru 

 



 
Peter Molnár, RÚZ vyjadril podporu projektovému zámeru, a to najmä zavádzaniu 

elektronickej formy VO. Vyjadril presvedčenie, že konečné efekty projektového zámeru 

budú vyššie ako náklady na jeho realizáciu. 

 

Ladislav Šimko, ÚV SR položil otázku, či sa v rámci projektu budú riešiť aj tzv. 

„INHOUSE“ riešenia tak, aby bolo umožnených viac „INHOUSE“ riešení ako umožňuje 

Nariadenie, ale zároveň aby sa predišlo  konfliktom so štátnou pomocou? 

 

Tatiana Behrová, MV SR uviedla, že tento projekt má uviesť pilotné projekty v oblasti 

VO, ktoré následne by mali slúžiť ako príklad dobrej praxe na uplatňovanie všetkých 

horizontálnych priorít v rámci VO. V rámci elektronického trhoviska sa už teraz rokuje o 

zavádzaní niektorých pilotných obstarávaní v horizontálnych prioritách. 

 

Rut Erdélyiová, MV SR poďakovala za prezentácie a navrhla prejsť k hlasovaniu o 

prezentovaných projektových zámeroch. Z pozície predsedu MV navrhla zavedenie 

inštitútu schválenia projektu s ppžiadavkou na dopracovanie, čo vytvorí priestor pre 

zanechanie správy realizátorom projektu a vychádza zo závažných pripomienok 

vznesených EK alebo členmi. Keďže Systém riadenia takýto inštitút umožňuje, ale  

presne  nešpecifikuje, Rut Erdélyiová poprosila členov MV o vyjadrenie súhlasu s 

možnosťou schváliť v rámci OP EVS projektový zámer s pripomienkou, ktorá bude 

informovať prijímateľov o potrebe dopracovať niektorú z častí projektového zámeru. 

 

Milan Muška, ZMOS sa opýtal, či presné vymedzenie pojmu, ktorý má byť zavedený, 

bude členom MV zaslaný alebo bude formulovaný ad hoc pri každom konkrétnom prípade 

pri hlasovaní. 

 

Rut Erdélyiová, MV SR navrhla, že pripomienky k projektovým zámerom budú 

formulované ad hoc, pretože sa bude jednať o špecifické pripomienky ku konkrétnym 

projektom, ktorá môže mať rôzny charakter. Ak dôjde medzi členmi MV k dohode, bude 

možné vzniesť pripomienku voči schvaľovanému projektu bez toho, aby bol vyradený z 

hodnotenia. Forma pripomienky bude predmetom diskusie pri každom konkrétnom 

projekte. Rut Erdélyiová požiadala prítomných o vyjadrenie svojho súhlasu s týmto 

inštitútom zdvihnutím žltej kartičky. 

 

Na hlasovaní bolo prítomných 23 členov MV, všetci boli za zavedenie možnosti schválenia 

projektového zámeru s pripomienkou. Využitie tejto myšlienky bude vždy predmetom 

vzájomnej diskusie pri rozprave o jednotlivých projektoch.  

 

Rut Erdélyiová navrhla pokračovať v hlasovaní o prezentovaných projektových 

zámeroch. 

 

HLASOVANIE :  

 



 
Projekt „Zefektívnenie výberu daní a cla“ 

Prítomní: 23 

Za:  21, 

Proti: 0,  

Zdržal sa: 2. 

Návrh projektového zámeru je schválený počtom hlasov 21.  

 

Projekt „Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie 

politík v kompetencii  MH SR“ s pripomienkou potreby dopracovania investičnej 

štruktúry: 

Prítomní: 23 

Za:  22, 

Proti: 0,  

Zdržal sa: 1. 

Návrh projektového zámeru je schválený počtom hlasov 22.  

 

Projekt „Projekt vytvorenia analytickej jednotky pre RIA a MSP test – Centrum 

lepšej regulácie“  

Prítomní: 23 

Za:  20, 

Proti: 0,  

Zdržal sa: 3. 

Návrh projektového zámeru je schválený počtom hlasov 20.  

 

Projekt „Zlepšenie kvality služieb a riadenia ĽZ Úradu pre reguláciu 

elektronických komunikácií a poštových služieb“ 

Prítomní: 23 

Za:  23, 

Proti: 0,  

Zdržal sa: 0. 

Návrh projektového zámeru je schválený počtom hlasov 23.  

 

Projekt „Budovanie proklientsky orientovaného ÚVO“ 



 
Prítomní: 23 

Za:  23, 

Proti: 0,  

Zdržal sa: 0. 

Návrh projektového zámeru je schválený počtom hlasov 23.  

 

Projekt „Zriadenie a implementácia nových služieb a politík verejného 

obstarávania“  

Prítomní: 23 

Za:  22, 

Proti: 0,  

Zdržal sa: 1. 

Návrh projektového zámeru je schválený počtom hlasov 22.  

 

 

Projekty Sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR predniesol Matúš Šesták, riaditeľ 

analyticko – metodickej jednotky SVS.  

 

Meranie efektívnosti poskytovaných služieb VS, inštitucionálny rozvoj 

Klientských centier a integrácia spätnej väzby klientov 

 

DĹŽKA PROJEKTU: 57 mesiacov 

INDIKATÍVNA ALOKÁCIA: 9 900 000 EUR 

HLAVNÉ CIELE:   

 Zvýšenie kvality poskytovaných verejných služieb 

 Priblíženie poskytovaných služieb klientom VS (fyzickým a právnickým osobám) 

 Zlepšenie spokojnosti klientov VS s poskytovanými službami 

 Podpora efektívnosti, konkurencieschopnosti a udržateľného rastu hospodárstva 

prostredníctvom kvalitnejších služieb VS 

 

Sekcia verejnej správy v rámci podpory ESO vybudovala niekoľko klientskych centier 

a v rámci tohto projektu by chcela nadviazať na realizované aktivity. 

 

HLAVNÉ AKTIVITY: 

 Prieskum kvality služieb adresovaných subjektmi VS občanom a podnikateľom 

 Benchmark efektívnosti vybraných organizácií VS  



 
 Systémové nastavenie fungovania klientskych centier -  systém ich metodického 

riadenia a koordinácie, štandardy so zameraním na potreby občanov a 

podnikateľov 

 Monitorovanie poskytovaných služieb a hodnotenie efektivity 

 Rozvoj zručností zamestnancov zabezpečujúcich priamy kontakt s občanmi a 

podnikateľmi 

 Vytvorenie štruktúry na správu procesov a modelu zberu dát vrátane nástrojov na 

meranie spokojnosti občanov a podnikateľov 

 Podpora senzibilizačných aktivít 

 Vytvorenie riadiaceho výboru aj expertov, aj s účasťou 3. sektora 

 

Michael Morass, EK  sa informoval na štruktúru nákladov.  

 

Matúš Šesták, MV SR informoval, že rozpočet je rozdelený na 7 aktivít, ktoré sú 

koncipované na základe ESO a klientskych centier (ďalej „KC“) ;  na prieskum kvality je 

vyčlenených 3 000 000 Eur, na systémové nastavenie KC  880 000 Eur, monitorovanie 

služieb 2 400 000 EUR, náklady na cestovné, náklady na  pracovníkov tvoria zvyšok 

rozpočtu. 

 

Milan Muška, ZMOS sa informoval na účasť samospráv na projekte, navrhol špecifikovať 

ako cieľovú skupinu štátnu správu. 

 

Matúš Šesták, MV SR reagoval, že cieľovou skupinou je  miestna štátna správa, avšak 

aktivita č. 2 zahrňuje aj verejná správa, preto je takto definovaný aj názov projektu.  

 

 

Projekt „Optimalizácia procesov vo verejnej správe“ 

 

DĹŽKA PROJEKTU: 50 mesiacov 

INDIKATÍVNA ALOKÁCIA: 34 000 000 EUR 

HLAVNÉ CIELE: 

 Zníženie administratívnej záťaže pre občanov a podnikateľov prostredníctvom 

zavedenia systému procesného riadenia 

 Zvýšenie transparentnosti, dostupnosti a kvality procesov služieb 

 Podpora efektívnosti, konkurencieschopnosti a udržateľného rastu hospodárstva 

prostredníctvom optimalizácie procesov vo VS 

 Zníženie nákladov, skrátenie času dodania služby a priblíženie služieb potrebám 

občanov a podnikateľov 

HLAVNÉ AKTIVITY: 

 Analýza súčasného stavu v oblasti procesov, kompetencií a systému riadenia 

organizácií štátnej správy 

 Dizajn a implementácia inovovaných procesov 

 Meranie, vyhodnocovanie a zlepšovanie procesov 

 Realizácia odborných stáží a školení 



 
 Výmena skúseností (best practices) na národnej a medzinárodnej úrovni 

 Vzdelávanie zamestnancov VS pri zavádzaní inovovaných foriem práce 

 

Michael Morass, EK  spomenul, že nakoľko projekt tvorí  okolo 10 percent rozpočtu OP 

mali by sme využiť príležitosť projekt pripomienkovať. Aj podľa ministra Kaliňáka je NZNP 

kľúčový projekt, má dobrý účel priblížiť služby občanom, ale je otázka, kde ide rozpočet 

projektu. Buď MV SR poskytuje služby interne (predpokladáme, že projekt neplatí za 

mzdy štátnych zamestnancov), vrátane zefektívnenia procesov, alebo je voľba externých 

konzultantov. Ak je hlavný dôraz na externé zaobstaranie služieb, tak je otázka, či je NP 

vhodnou formou realizácie a nie radšej výzva na predkladanie žiadostí o NFP. Otáznou je 

financovanie rôznych služieb, ako napr. policajné služby, ktoré sú súčasťou štátnej moci 

a ktorých preplatenie z EÚ zdrojov môže byť neoprávnené.    

 

Matúš Šesták, MV SR reagoval, že štruktúra policajných služieb v SR je iná ako 

v ostatných členských krajinách. Polícia vydáva občianske preukazy, pasy, teda služby, 

ktoré majú reálny dopad na občana. Forma NP pre MV SR je vhodná, nakoľko zastrešuje 

75 % služieb v SR, je snaha o udržanie celistvosti a kontinuity. Kapacity plánujeme 

využiť kombinovane interne aj externe. Prevažná časť pôjde externe, nakoľko MV SR 

nemá dostatok interných kapacít. V projekte sú naplánované mikrotímy interných ľudí na 

zabezpečenie kontinuity projektu. 

 

Michael Morass, EK  sa informoval na interných expertov, ktorí sú štátni zamestnanci 

MV SR a na ich financovanie, nakoľko netreba platiť ich mzdy, nebudú financovaní z NP. 

Veľa času a nákladov si bude vyžadovať prepojenie procesov na  eGovernment a na OP 

II. Bolo by vhodné sa pozrieť na štruktúru nákladov v projekte s prepojením na OP II 

a projekt by mal byť riešený koordinačným mechanizmom. Bolo by vhodné premyslieť, 

kam pôjdu náklady.  

 

Matúš Šesták, MV SR  reagoval, že platy interných zamestnancov nebudú hradené 

z projektu. Dôvodom vysokej alokácie je hlavne početnosť procesov, je ich strašne veľa, 

len pri agende živnostenského podnikania hovoríme o 60 procesoch pri jednom type. 

Procesy sú synergicky naviazané na OP II, ako IT podporu na zautomatizovanie 

procesov, tieto náklady tvoria 90 % rozpočtu.  Chceme odbremeniť duplicity, 

s prepojením na koordinačný mechanizmus.  

 

Rut Erdélyiová z MV SR pripomenula prepojenie hlavných cieľov projektu v oblasti 

procesných opatrení na EAK OP EVS. 

 

Bruno Konečný, ZMOS  sa informoval, či projekt rieši aj samosprávne pôsobnosti 

územnej samosprávy. 

 

Matúš Šesták, MV SR  reagoval, že NP sa týka len preneseného výkonu územnej 

samosprávy. 

 

 



 
Projekt „Vybudovanie systému riadenia kvality vo VS v záujme podpory 

efektívnosti služieb a zvýšenia  výkonnosti organizácií VS prostredníctvom 

zavedenia komplexného manažérstva kvality“   

 

DĹŽKA PROJEKTU: 48 mesiacov 

INDIKATÍVNA ALOKÁCIA: 6 600 000 EUR 

HLAVNÉ CIELE:   

 Zavedenie systémov riadenia kvality (QMS) implementáciou najvhodnejšieho 

modelu a nástrojov riadenia kvality VS na národnej úrovni  

 Podpora  a rozvoj QMS a nástrojov riadenia kvality VS na národnej úrovni vrátane 

samohodnotenia a externých auditov 

HLAVNÉ AKTIVITY: 

 Postupné budovanie QMS a ukotvenie správnych manažérskych prístupov 

v riadení procesov VS 

 Identifikácia, plánovanie, realizácia a kontrola zlepšovacích aktivít v existujúcich a 

novozavedených modeloch QMS  

 Realizácia periodických auditov prostredníctvom samohodnotenia a externých 

auditov 

 

Rozpočet tvoria personálne výdavky metodikov ústrednej štátnej správy, podporné 

balíčky na každom ústrednom orgáne, podpora pre mikrotímy v organizáciách. 

 

 

Ďalší projekt Ministerstva vnútra SR „Národný projekt implementácie systému 

ďalšieho vzdelávania zamestnancov VS“ predniesol pán Ondrej Varačka, generálny 

riaditeľ Sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného úradu MV SR. 

 

DĹŽKA PROJEKTU: 12 mesiacov 

INDIKATÍVNA ALOKÁCIA:  1 300 000 EUR 

HLAVNÉ CIELE:   

 vypracovanie a zavedenie jednotnej Koncepcie ďalšieho vzdelávania 

zamestnancov VS, ktorá je predpokladom rozvoja ľudských zdrojov vo VS a 

kvalitného a profesionálneho poskytovania služieb občanom 

HLAVNÉ AKTIVITY:  

 Tvorba metodík optimalizácie systému 

 Analýza súčasného stavu  

 Návrh strategického rámca a metodík pre vzdelávanie vo vybraných segmentoch 

VS 

 Tvorba koncepcie ďalšieho vzdelávania zamestnancov VS 

 Vytvorenie komplexného vzdelávacieho programu s ohľadom na špecifiká 

jednotlivých segmentov VS 

 Pilotné projekty vo vybraných segmentoch 

 



 
Miriam Toplanská, EK sa informovala na implementáciu koncepcie vzdelávania, ako 

bude zabezpečená, aká bude udržateľnosť výstupov projektu. 

 

Ondrej Varačka, MV SR vysvetlil, že výsledkom projektu bude vytvorenie minimálnych 

garantovaných rámcov pre vzdelávanie pre jednotlivé segmenty, rámcové programy, 

tematické okruhy, min. garantovaná hranica kvality vzdelávania. 

 

Peter Muška, ZMOS uviedol, že projekt je veľmi dôležitý po rozpade centrálneho 

vzdelávacieho systému štátnej správy (ďalej len „ŠS“) a absencie metodickej podpory. 

V projekte bude treba určiť demarkačné línie medzi originálnymi a prenesenými 

kompetenciami ŠS.  V SR by sa uživila aspoň jedna vzdelávacia inštitúcia štátu.  

 

Ondrej Varačka, MV SR doplnil, že uvíta participáciu ZMOS na projekte. 

 

Marcel Zajac,  Komora MNO poznamenal, že v NZNP chýba presnejšia špecifikácia, kto, 

kde a čo bude vzdelávať a tiež prepojenie na existujúcu legislatívu zamestnávania v ŠS a 

inštitútu vzdelávania, nakoľko projekt nestavia na zelenej lúke.  

 

Rut Erdélyiová z MV SR doplnila, že sa jedná o koncept, strategický dokument, proces 

lícuje s koncepciou zákona o ŠS a VS. NP obsahuje analýzu súčasného stavu a v kontexte 

súčasnej legislatívy bude vypracovaná stratégia dlhodobého zámeru. Predkladateľ by mal 

doplniť širší kontext do NZNP. 

 

Kálmán Petöcz,  Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné 

menšiny a rodovú rovnosť sa pýtal na  legislatívne  zabezpečenie, hlavne zamestnancov 

verejnej správy a volených zástupcov na miestnej a regionálnej úrovni, na ich 

kompetentnosť .  

 

Rut Erdélyiová z MV SR informovala, že tému vzdelávania na miestnej úrovni rieši 

NZNP, ktorý predkladá ZMOS a bude predstavený neskôr.  

 

 

Projekt Ministerstva vnútra SR/PZ NAKA „Zvyšovanie efektivity preventívnych a 

represívnych opatrení v boji proti korupcii“ predniesol pán Stanislav Šišolák z PZ 

NAKA.  

 

DĹŽKA PROJEKTU: 36 mesiacov 

INDIKATÍVNA ALOKÁCIA:  3 100 000 EUR 

HLAVNÉ CIELE:   



 
 Zavádzanie opatrení smerujúcich k prevencii, odhaľovaniu a eliminácii korupčného 

správania vo VS 

 Monitorovanie korupčného správania a zvyšovanie právneho vedomia 

zamestnancov štátnej a VS v oblasti boja proti korupcii 

 Vytvorenie a implementácia metodiky a podporných nástrojov pre zvýšenie 

efektivity protikorupčných opatrení vo VS 

 Urýchlenie reakčného času pre posúdenie kriminalisticky relevantných 

operatívnych informácií o podozrení z korupcie 

HLAVNÉ AKTIVITY:  

 Vypracovanie sektorových analýz, koncepcie a manuálu 

 Nastavenie procesov spolupráce  

 Implementácia akčného plánu 

 Príprava plánu odborného a ďalšieho vzdelávania  

 Zabezpečenie expertov a realizácia odborného vzdelávania  v špecializovaných 

oblastiach 

 Praktické cvičenia zamerané na boj proti korupcii 

 Workshopy 

 

Marcel Zajac, KMNO požadoval zakomponovať do projektu princíp partnerstva v oblasti 

boja proti korupcii, nakoľko prevláda nedôvera občanov napr. v oblasti inšpekcie 

policajtov. Nemyslí si, že projekt bude dôveryhodný ak organizácia kontroluje sama seba. 

Projekt obsahuje zložky ako NAKA, ktoré by mali byť kontrolované.  

 

Stanislav Šišolák, MV SR reagoval, že komunikácia s občanmi je rôzna pri inšpekčnej 

službe a v oblasti boja proti korupcii v oblasti celej VS. Na stránke MV SR je uvedená 

medzirezortná pracovná skupina odborníkov boja proti korupcii, kde okrem orgánov ŠS 

participujú aj zástupcovia MNO. Projekt nie je zameraný na oblasť inšpekcie, rieši 

prierezovú tému.  

 

Marián Saloň, MV SR objasnil postavenie inšpekcie v rámci MV SR, ktorá nie je  

podriadená Prezídiu policajného zboru, ale obe zložky sú priamo podriadené ministrovi.  

Policajti sú v súčasnosti priamo kontrolovaní verejnosťou. 

 

Rut Erdélyiová z MV SR zdôraznila, že z pozície RO partnerstvo je základným princípom 

OP EVS a bude pri každom projekte podporované.  

 

 

Skarlet Ondrejčáková, riaditeľka kancelárie  Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj 

občianskej spoločnosti predniesla projekt „Podpora partnerstva a dialógu medzi 

verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami na 

národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v oblasti participatívnej tvorby 

verejných politík“. 

 

DĹŽKA PROJEKTU: 36 mesiacov 

INDIKATÍVNA ALOKÁCIA:  2 000 000 EUR 



 
HLAVNÉ CIELE:   

 posilnenie spolupráce a vzájomného dialógu medzi VS, občanmi a  MNO v 

procese tvorby verejných politík na národnej, regionálnej a  lokálnej úrovni 

 navrhnutie inovácie existujúcich mechanizmov vo VS 

HLAVNÉ AKTIVITY:  

 Analýza východiskového stavu participácie zainteresovaných skupín na tvorbe 

verejných politík v SR a v zahraničí   

 Vytvorenie inovatívnych metodických rámcov efektívneho zapájania 

zainteresovaných skupín 

 Realizácia pilotných projektov tvorby verejných politík v partnerstve v súlade 

s metodickým rámcom 

 

Miriam Toplanská, EK potvrdila, že sa jedná o dobrú iniciatívu, avšak absentuje 

presnejšie sformulovanie  výsledkov projektu,  viac konkrétnych aktivít, podpora MNO pri 

dohľade orgánov pri tvorbe verejných politík,  transparentom  hospodárení, chýba 

podpora MNO ktoré sa venujú boji proti korupcii;  výsledok NP by mal byt jasnejšie 

formulovaný, resp. návrh programu. 

 

Skarlet Ondrejčáková, ÚSVROS: spomenula, že pri výbere pilotných projektov, projekt 

zameraný na boj proti korupcii môže byť jedným z nich. Aktivity MNO sú rôzne – životné 

prostredie, práca s deťmi, justícia, je veľa tém, je otázne, ktoré si vyberieme, chceme, 

aby boli po celej  SR, na 3 úrovniach a tematicky čo najširšie, aby bola čo najlepšia 

spätná väzba. 

 

HLASOVANIE 

 

Na začiatku hlasovania bolo prítomných 23 členov MV. 

 

Projekt „Zriadenie a implementácia nových služieb a politík verejného 

obstarávania“  

Prítomní: 23 

Za:  22, 

Proti: 0,  

Zdržal sa: 1. 

Návrh projektového zámeru bol schválený počtom hlasov 22.  

 

Projekt „Meranie efektívnosti poskytovaných služieb VS, inštitucionálny rozvoj 

KC a integrácia spätnej väzby klientov“ 

Prítomní: 23, 

Za: 21, 

Proti: 0 



 
Zdržal sa: 2.  

Návrh projektového zámeru bol schválený počtom hlasov 21.  

 

Projekt „Optimalizácia procesov vo verejnej správe“ 

Prítomní: 23, 

Za: 19, 

Proti: 2 

Zdržal sa: 2.  

Návrh projektového zámeru bol schválený počtom hlasov 19 s požiadavkou na doplnenie, 

že je potrebné verifikovať/modifikovať štruktúru nákladov na zabezpečenie efektívnosti 

nákladov, najmä náklady na expertov (na podnet EK)..  

 

Projekt „Vybudovanie systému riadenia kvality vo VS v záujme podpory 

efektívnosti služieb a zvýšenia výkonnosti organizácií VS prostredníctvom 

zavedenia komplexného manažérstva kvality“ 

Prítomní: 23, 

Za: 18, 

Proti: 0 

Zdržal sa: 5.  

Návrh projektového zámeru bol schválený počtom hlasov 18. 

 

Projekt „Národný projekt implementácie systému ďalšieho vzdelávania 

zamestnancov“ 

Prítomní: 23, 

Za: 21, 

Proti: 0 

Zdržal sa: 2.  

Návrh projektového zámeru bol schválený počtom hlasov 21. 

 

Projekt „Zvyšovanie efektivity preventívnych a represívnych opatrení v boji proti 

korupcii“ 

Prítomní: 23, 

Za: 23, 

Proti: 0 



 
Zdržal sa: 0.  

Návrh projektového zámeru bol schválený počtom hlasov 23. 

 

Projekt „Podpora partnerstva a dialógu medzi verejnou správou, občanmi a 

mimovládnymi neziskovými organizáciami na národnej, regionálnej a lokálnej 

úrovni v oblasti participatívnej tvorby verejných politík“ 

Prítomní: 23, 

Za: 22, 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1.  

Návrh projektového zámeru bol schválený počtom hlasov 22. 

 

 

Rut Erdélyiová, MV SR privítala vedúcu služobného úradu Ministerstva spravodlivosti 

SR, pani Ľubomíru Kubišovú, ktorá predstavila zámery národných projektov 

Ministerstva spravodlivosti, ktoré budú realizované v oblasti súdnictva.  

 

Projektový zámer „Procesno-organizačný audit Ministerstva spravodlivosti SR, 

súdov a organizácií rezortu spravodlivosti“ 

 

DĹŽKA PROJEKTU: 48 mesiacov 

INDIKATÍVNA ALOKÁCIA:  5 000 000 EUR 

HLAVNÉ CIELE:   

• optimalizácia procesov jednotlivých organizácií s akcentom na ich  efektivitu a 

účinnosť; 

• zvýšenie kvality výkonu zamestnancov súdov a nimi poskytovaných služieb. 

HLAVNÉ AKTIVITY:  

• posúdenie východiskového stavu - identifikácia organizácií relevantných pre 

realizáciu auditu, analýza súčasného východiskového  stavu, identifikácia zistení 

(procesné duplicity, absentujúce procesy, nesúlad v organizačnom 

zabezpečení...); 

• návrh budúceho stavu - návrh budúceho stavu procesného zabezpečenia na 

úrovni hlavných, riadiacich a podporných činností organizácií; 

• implementácia - premietnutie zmien do legislatívy a interných noriem organizácií, 

akčný plán implementácie; 

• evaluácia - hodnotenie pokroku, efektivity a účinnosti realizovaných zmien. 

 

Snahou Ministerstva spravodlivosti je premietnutie zmien do legislatívnych procesov, 

právnych predpisov, aj do procesu interných noriem a zároveň ustanovenie akčného 

plánu pre implementáciu.  



 
 

 

Projektový zámer „Budovanie a posilnenie analytických kapacít v rezorte 

spravodlivosti a zavedenie kľúčových znalostných systémov rezortu“ 

 

DĹŽKA PROJEKTU: 60 mesiacov 

INDIKATÍVNA ALOKÁCIA:  7 200 000 EUR 

HLAVNÉ CIELE:   

• prostredníctvom vybudovania analytickej kapacity MS SR poskytovať kvalitné 

analytické vstupy pre tvorbu stratégií a politík, ako aj celkovú podporu 

rozhodovania a riadenia rezortu spravodlivosti; 

• zaviesť kľúčové znalostné systémy rezortu súvisiacich s agendou rezortu 

HLAVNÉ AKTIVITY:  

• analýza súčasného stavu s návrhom riešení; 

• definovanie kapacitných potrieb, kompetencií a rozsahu činnosti organizačnej 

jednotky; 

• príprava plánu rozvoja a odbornej prípravy zamestnancov; 

• nastavenie procesov spolupráce s internými útvarmi resp. externými partnermi; 

• nastavenie funkčného systému zberu kvalitných údajov, ich vyhodnocovanie, 

následná príprava a tvorba analýz, koncepcií, stratégií, návrhov opatrení a riešení.  

 

Tento projekt predstavuje celkové vybudovanie analytických kapacít v rezorte 

spravodlivosti, zároveň aj o obsadenie vyškolenými pracovníkmi, ktorí budú schopní 

spracovávať kvalitne analytické poznatky, ako aj spracovávať strategické a koncepčné 

materiály na základe vyhodnocovania jednotlivých politík. Sústredí sa najmä na justičnú 

politiku. Preto je potrebné adekvátnym spôsobom upraviť justičnú štatistiku a kľúčovým 

je zavedenie znalostných systémov. Súčasný stav vo vzťahu k analytike je takmer 

nulový.  

 

 

Ďalším projektom je „Zavedenie Spoločného systému hodnotenia kvality (model 

CAF)“. Tento projekt bude realizovaný nie len na MS SR, ale aj v ďalších civilných 

organizáciách rezortu. Zároveň podotkla, že tento projekt už prebieha a v najbližších 

dňoch je očakávaná externá spätná väzba, týkajúcu sa hodnotenia modelu CAF v rámci 

MS SR. 

 

DĹŽKA PROJEKTU: 64 mesiacov 

INDIKATÍVNA ALOKÁCIA:  2 400 000 EUR 

HLAVNÉ CIELE:   

• zvyšovanie efektívnosti, výkonnosti a kvality služieb poskytovaných MS SR a 

organizáciami rezortu spravodlivosti prostredníctvom implementácie modelu CAF; 

• zavedenie integrovaného systému riadenia pracovného výkonu a zlepšenie 

stratégie riadenia ľudských zdrojov; 



 
• optimalizácia zefektívnenia fungovania VS; 

• zvýšenie transparentnosti a rastu kvality poskytovania verejných služieb 

HLAVNÉ AKTIVITY:  

• iniciácia projektu - identifikácia organizácií pre pilotnú fázu implementácie CAF, 

posúdenie aktuálneho systému merania výkonnosti, hodnotenia a odmeňovania, 

vytvorenie plánu samohodnotenia, návrh procesnej mapy, návrhy na zmenu, 

zostavenie kompetenčného modelu; 

• hodnotiaci proces - vytvorenie samohodnotiacich tímov, príprava hodnotiaceho 

formuláru, realizácia samohodnotenia, vypracovanie správy z hodnotenia; 

• realizácia opatrení (zlepšenie) - Návrh akčného plánu implementácie opatrení, 

implementácia opatrení, plánovanie ďalších hodnotiacich aktivít; 

• vyhodnotenie pilotnej fázy -  Vyhodnotenie realizácie pilotnej fázy projektu a 

zapracovanie zistení a návrhov na zlepšenie; 

• implementačná fáza - aktivity spojené s iniciáciou, hodnotiacim procesom a 

realizáciou opatrení modelu CAF.  

 

Peter Janičina, ZMOS uviedol, že mestská časť Petržalka má skúsenosť 

s implementáciou CAF a podporuje MS SR, pretože je to veľmi komplikovaný proces 

a bude potrebné vzbudiť záujem samotných zamestnancov o CAF. Zaujímal sa o to, či by 

sa projekt realizoval aj v tom prípade, ak by nebol k dispozícii operačný program.  

 

Ľubomíra Kubišová, MS SR povedala, že čo sa týka zavedenia modulu CAF, súčasné 

vedenie ministerstva malo záujem o zavedenie tohto modulu, preto sa mu už začali 

venovať, keď ešte nevedeli o operačnom programe. Vzhľadom na túto možnosť plánujú 

využívať tento modul aj v ďalších organizáciách rezortu.  

 

Miriam Toplanská, EK uviedla, že aj vzhľadom na finančnú náročnosť tohto projektu sa 

javí ako duplicitný k projektu, ktorý bol prezentovaný cez ministerstvo vnútra, v ktorom 

sú zahrnuté všetky orgány štátnej správy. Bolo už zároveň uvedené, že projekt už 

prebieha.  

 

Ľubomíra Kubišová, MS SR doplnila, že vo vzťahu k MS SR sa to môže javiť ako 

duplicitné, ale poukázala na to, že nezávislosť súdnej moci vo vzťahu k ostatným 

orgánom, že je nevyhnutné, aby sa hodnotenie kvality procesov vykonávalo oddelene.  

 

 

Ďalší projekt je „Vzdelávanie zamestnancov rezortu spravodlivosti“ 

 

DĹŽKA PROJEKTU: 60 mesiacov 

INDIKATÍVNA ALOKÁCIA:  9 600 000 EUR 

HLAVNÉ CIELE:   

• zvyšovanie kvality a efektivity práce zamestnancov rezortu spravodlivosti; 

• nastavenie nového systému vzdelávania;  

• realizácia vzdelávacích aktivít určená pre zamestnancov rezortu spravodlivosti.  



 
Vzdelávanie by zabezpečilo samotné MS SR. Projekt je určený takmer pre 5 000 

zamestnancov rezortu. Vzdelávacie aktivity budú nastavené tak, aby sa neustále 

zvyšovala odbornosť zamestnancov.  

HLAVNÉ AKTIVITY:  

• vytvorenie katalógu školení zohľadňujúceho vzdelávacie potreby jednotlivých 

pracovných pozícií; 

• príprava modulu vzdelávania pre riadiacich zamestnancov; 

• vytvorenie obsahovej časti vzdelávacieho e-learningového portálu pre 

zamestnancov rezortu; 

• príprava pilotných 15 e-learningových modulov; 

• príprava min. 70 e-learningových modulov na vybrané témy v zmysle programu 

vzdelávania navrhnutého v rámci projektu; 

• príprava a realizácia vzdelávacích programov, seminárov a školení. 

 

Miriam Toplanská, EK sa opýtala, či sa bude jednať o vzdelávanie pre zamestnancov 

a nie pre sudcov.  

 

Ľubomíra Kubišová, MS SR odpovedala, že vzdelávaniu sudcov sa bude venovať ďalší 

projekt, kde bude žiadateľom Justičná akadémia. Tento projekt je určený pre 

zamestnancov súdov, MS SR a iných zamestnancov v civilnej časti.  

Miriam Toplanská, EK uvidela, že sa tento projekt môže javiť ako duplicitný 

s predchádzajúcim projektom.   

 

Daniela Piskáčková, MS SR uviedla, že nejde o duplicitu, cieľom je vzdelávanie 

všetkých zamestnancov. Čo sa týka analytických kapacít, je to v súlade so stratégiou OP 

EVS. V tematickej časti definovala, že je potrebné vybudovať  analytické kapacity aj za 

účelom zberu, monitoringu a vyhodnocovania údajov.  

 

Michael Morass, EK zdôraznil, že v prípade, že ide o dva odlišné projekty, je potrebné 

už v zámere týchto projektov veľmi jasne načrtnúť, v čom sa odlišujú, či je rôzna cieľová 

skupina či rôzny obsah.  

 

Ľubomíra Kubišová, MS SR odpovedala, že aj doteraz mali záujem o zdôraznenie 

rozdielov. Vzdelávanie analytických kapacít bude iba pre malú skupinu zamestnancov, 

ktorá sa bude venovať analytike, ale vzdelávanie zamestnancov je vzdelávanie vo vecnej 

kompetencii, ktorá sa týka výkonu súdnictva, väzenstva, probácie, mediácie a iných 

v rámci súdnej moci.  

 

Milan Muška, ZMOS mal procedurálny návrh na schválenie projektu s pripomienkou, aby 

sa jasne oddelilo, že bude vylúčená duplicita projektov.  

 

Marcel Zajac, KMNO navrhol, aby sa rozlíšili aj rozpočty jednotlivých projektov a aby 

nebola duplicita projektov. Vzhľadom na to, že vzdelávanie je excelentné pre jednotlivých 



 
zamestnancov, niektoré vzdelávania sú celoživotné a musí byť pre každého zamestnanca 

iný typ vzdelávania.  

 

Ľubomíra Kubišová, MS SR doplnila, že vo vzťahu k projektu Vzdelávanie 

zamestnancov  ide o vzdelávanie, ktoré je celoživotné, je to príprava na jednotlivé oblasti 

tak, ako sa vyvíja slovenský právny poriadok, aby sa vyvíjala ich odborná úroveň v rámci 

vzdelanosti podľa činností, ktoré vykonávajú v rámci rezortu. Podpora tohto systému je 

momentálne spracovávaná v osobitnom zákone o štátnej službe na súdoch, bude určitým 

spôsobom zabezpečovať aj kariérny rast zamestnancov.  

 

Rut Erdélyiová, MV SR zopakovala, že schválenie projektu s pripomienkou je vtedy, keď 

majú členovia závažnú pripomienku k návrhu projektu. Takéto projekty budú doplnené 

o synergie, demarkačné línie a zároveň doplnenie štruktúry nákladov projektu.  

 

 

Projektový zámer „Zavádzanie alternatívnych nástrojov riešenia sporov“  

 

DĹŽKA PROJEKTU: 60 mesiacov 

INDIKATÍVNA ALOKÁCIA:  1 700 000 EUR 

HLAVNÉ CIELE:   

• prostredníctvom zavedenia nástrojov pre riešenie sporov mimosúdnou cestou 

odľahčiť súčasný súdny systém a tým zvýšiť kapacity súdov pre riešenie súdnych 

konaní, zlepšiť kvalitu súdnych rozhodnutí a urýchliť súdny proces; 

• identifikácia bariér pre mimosúdne riešenie sporov, návrh a zavádzanie 

alternatívnych nástrojov riešenia sporov. 

HLAVNÉ AKTIVITY:  

• analýza využívania alternatívnych metód riešenia sporov (ďalej aj ADR) v SR; 

• analýza právnych úprav umožňujúcich mimosúdne riešenie sporov; 

• identifikácia bariér pre využívanie alternatívnych riešení sporov; 

• návrh opatrení pre zavedenie alternatívnych riešení sporov, vrátane opatrení pre 

zvýšenie právneho povedomia a úprav právnych predpisov; 

• nastavenie systému kvalifikácie osôb poverených riadením ADR; 

• analýza možností riešenia sporov elektronickou cestou; 

• zber údajov o využívaní ADR, ich vyhodnocovanie a analýza; 

• vytvorenie akčného plánu pre implementáciu navrhovaných opatrení a 

implementácia opatrení. 

 

Martin Giertl, ÚSVROS sa pýtal, či sa uvažuje o spolupráci s mimovládnymi 

organizáciami, keďže agenda mimosúdneho riešenia sporov, najmä mediácia je agenda, 

ktorá bola do slovenského právneho poriadku prinesená hlavne prostredníctvom 

mimovládnych organizácií.  

 



 
Ľubomíra Kubišová, MS SR odpovedala, že o spolupráci sa uvažuje s MVO, MS SR má 

záujem o spolupráci na riešení takýchto projektov. Rovnako je to aj pri zabezpečovaní 

pomoci obetiam trestných činov, kde im nechávame veľký priestor na spoluprácu.  

 

 

Ďalší projekt „Posilnenie a dobudovanie kapacít v oblasti poskytovania právnej 

pomoci“ 

 

DĹŽKA PROJEKTU: 60 mesiacov 

INDIKATÍVNA ALOKÁCIA:  1 410 000 EUR 

HLAVNÉ CIELE:   

• zefektívniť poskytovanie právnej pomoci občanom v špecifických životných 

situáciách; 

• dobudovanie kapacít Centra právnej pomoci vo vzťahu k novým činnostiam 

týkajúcich sa špecifických skupín fyzických osôb. 

HLAVNÉ AKTIVITY:  

• analýza súčasného stavu poskytovania právnej pomoci osobám v hmotnej núdzi 

na Slovensku a porovnanie so situáciou vo vybraných krajinách EÚ; 

• identifikácia primárnych potrieb právnej pomoci obyvateľstvu, posúdenie 

požiadaviek EÚ na poskytovanie právnej pomoci špecifickým skupinám fyzických 

osôb; 

• návrh koncepcie poskytovania právnej pomoci; 

• príprava akčného plánu implementácie;  

• realizácia akčného plánu vrátane prípravy legislatívy a transpozície právnych 

aktov Európskej únie. 

 

Martin Giertl, USVROS sa pýtal, či sa počíta s tým, že právna pomoc v centrách bude 

poskytovaná prostredníctvom advokátov, alebo či sa uvažuje aj o spolupráci s MVO. 

V akom rozsahu sa uvažuje o spolupráci s mimovládnym sektorom.  

 

Ľubomíra Kubišová, MS SR uviedla, že právna pomoc bude poskytovaná dobudovanými 

kapacitami centra právnej pomoci a spolupracovali by aj s mimovládnymi organizáciami. 

MVO by poskytovali pomoc zo zákona, rozsah je momentálne predmetom ďalších analýz.  

 

Peter Janičina, ZMOS doplnil, že bezplatnú právnu pomoc poskytujú aj mnohé 

samosprávy. V MČ Petržalka poskytuje pomoc tiež, občania ich využívajú a preto sa pýta, 

či je možné počítať so spoluprácou.  

 

Ľubomíra Kubišová, MS SR dodala, že MS SR vidí priestor na spoluprácu aj so 

samosprávami.  

 

 



 
Projekt „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných 

zamestnancov“, žiadateľom je Justičná akadémia Slovenskej republiky. JA je osobitná 

vzdelávacia inštitúcia, ktorá vzdeláva sudcov, prokurátorov, právnych čakateľov, vyšších 

súdnych úradníkov a právnické profesie. Z tohto dôvodu sa nejedná o duplicitu 

s predchádzajúcimi projektovými zámermi.  

 

DĹŽKA PROJEKTU: 60 mesiacov 

INDIKATÍVNA ALOKÁCIA:  8 000 000 EUR 

HLAVNÉ CIELE:   

• zefektívňovanie súdnych konaní a s tým spojené zvyšovanie kvality súdnych 

rozhodnutí prostredníctvom skvalitnenia vzdelávacích aktivít v systéme 

vzdelávania sudcov, prokurátorov a justičných zamestnancov a tým zvýšenie 

vymáhateľnosti práva; 

• vzdelávacie aktivity. 

HLAVNÉ AKTIVITY:  

• vzdelávacie aktivity na regionálnej úrovni; 

• vzdelávacie aktivity s celoslovenskou pôsobnosťou; 

• e-learningové moduly; 

• vytvorenie databázovej platformy zahraničných lektorov v špecifických oblastiach 

a ich lektorská účasť na vzdelávaní;  

• rozšírené vzdelávanie vyšších súdnych úradníkov; 

• odborné aktivity (vedecké, publikačné a pod.). 

 

Marcel Zajac, KMNO pripomenul, že projekt má byť schválený s pripomienkou a musí 

byť k nemu dopracovaný rozpočet, určenie synergií a duplicít s ostatnými projektmi.  

 

 

Projekt „Posilňovanie analytických kapacít Ústavného súdu Slovenskej 

republiky“, žiadateľom je Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky. Analytické 

centrum ÚS už dnes funguje, ale zámerom projektu je zvýšiť kapacity tohto centra.  

 

DĹŽKA PROJEKTU: 60 mesiacov 

INDIKATÍVNA ALOKÁCIA:  350 000 EUR 

HLAVNÉ CIELE:   

• efektívnejšie pôsobenie analytického oddelenia Ústavného súdu SR; 

• vypracovanie analýzy činnosti analytického oddelenia ÚS SR; 

• identifikácia oblastí, v ktorých možno zefektívniť a posilniť činnosť   analytického 

oddelenia ÚS SR; 

• zavedenie konkrétnych opatrení na vytvorenie systému dlhodobého 

systematického vzdelávania pracovníkov analytického oddelenia; 

• zavedenie nástrojov vyhodnocovania udržateľnosti a efektivity opatrení. 

HLAVNÉ AKTIVITY:  

• analýza súčasného stavu s návrhom riešení na dosiahnutie stanoveného cieľa; 

• príprava plánu rozvoja a odbornej prípravy pracovníkov analytického oddelenia; 



 
• zabezpečenie vzdelávacích programov pracovníkov analytického oddelenia formou 

odborných právnických a jazykových školení a na odborných konferenciách, 

prednáškach a seminároch; 

• zavedenie nástrojov vyhodnocovania udržateľnosti a efektivity. 

 

 

Rut Erdélyiová odovzdala slovo Barbare Gindlovej, zástupkyni Združenia miest a obcí 

Slovenska, ktorá predstavila projekt „KOMPETENČNÉ CENTRUM ZMOS / nástroj 

budovania kapacít miestnej územnej samosprávy a zvyšovania kvality 

poskytovaných služieb občanom“.  

 

DĹŽKA PROJEKTU: 48 mesiacov 

INDIKATÍVNA ALOKÁCIA: 10 489 000 EUR 

HLAVNÉ CIELE:   

• posilnenie inštitucionálnych kapacít miestnej územnej samosprávy 

• podpora reformných procesov, ktoré smerujú k optimalizácii a modernizácii 

výkonu služieb, ako aj k efektívnej implementácii verejných politík, ktoré sú 

v kompetencii miest a obcí 

• založenie Kompetenčného centra ZMOS 

KC ZMOS: 

 zabezpečuje potrebné inštitucionálne a odborné kapacity, poskytujúce služby pre 

MÚS a v mene MÚS  

 poskytuje služby pre MÚS a v mene MÚS, 

 má charakter klientskeho centra pre mestá a obce 

 v krátkom čase obojsmerne poskytovať široké spektrum služieb na osi štátna 

správa – ZMOS – členská základňa ZMOS (mestá a obce) a ich klienti (občania - 

komunita – špecifické skupiny občanov – občan/jednotlivec) 

HLAVNÉ AKTIVITY: 

• založenie analyticko-výskumnej sekcie Kompetenčného centra ZMOS a 

samostatná analyticko – výskumná činnosť centra 

• dizajnovanie a testovanie nových služieb KC ZMOS pre členskú základňu ZMOS  

• budovanie kapacít zástupcov MÚS 

• legislatívna činnosť a participatívna príprava  a tvorba politík  

• príprava a realizácia pilotných schém na lokálnej úrovni  

• komunálna reforma – aktivita je prierezová a je realizovaná v rámci vyššie 

uvedených aktivít  

 

Projekt nadväzuje na činnosť ZMOS, cieľom je podpora reformných procesov a je 

naviazaný na tému komunálnej reformy. Centrum bude mať charakter klientskeho centra 

a má vytvoriť ústredný bod smerom k štátnej správe, ale hlavne k občanom.  

 

Miriam Toplanská, EK uviedla, že sa jedná o veľkorozpočtový projekt, ktorý by mal byť 

ďalej dopracovaný, aby bolo jasne vidieť jeho výstupy a výsledok a aby boli jeho aktivity 

jasne sformulované a naplniteľné. Legislatívne zmeny sa javia ako bežné činnosti ZMOS 

a aktivity v oblasti vzdelávania treba ďalej rozvíjať. ZMOS mal podobný projekt 

v Operačnom programe Zamestnanosť a sociálna inklúzia, kedy sa po audite EK 

odporúčalo vyňatie niektorých aktivít. Zároveň upozornila, že v projekte nie sú 



 
zohľadnené získané skúsenosti  a nesmie prísť k prekrývaniu aktivít projektu 

s predchádzajúcimi.  

 

Barbara Gindlová, ZMOS uviedla, že hlavná výhrada bola voči minulému projektu bola 

neakceptácia kľúčového vzdelávania, išlo o nástroj nového systému vzdelávania, malo sa 

jednať o videokonferenčné vzdelávanie. Špecifické prostredie ZMOS vytvára veľké 

množstvo tém, v ktorých je potrebné sa vzdelávať.  

 

Miriam Toplanská, EK odporúča, aby bol projekt rozdelený na viac častí.  

 

Barbara Gindlová, ZMOS nevidí prínos v rozdelení, pretože potreby sa môžu v čase 

meniť v súlade so spoločenskými objednávkami.  

 

Michael Morass EK dodal, že podporuje rozdelenie projektu, lebo momentálne je ťažké 

určiť témy, ktorým sa má presne venovať. V prvej fáze sa bude dať veľmi veľa naučiť 

a v ďalšej časti bude projekt efektívnejší. Keby sa projekt rozdelil, bolo by možné 

vypracovať prvú časť už teraz a druhá by bola rozpracovaná neskôr. Je to však iba 

odporúčanie, ale je to plne  v kompetencii RO a MV a taktiež to vyplýva zo skúseností EK 

aj z iných oblastí, v ktorých to fungovalo.  

 

Ladislav Šimko, ÚV SR podporuje ZMOS, pretože v návrhu je aktivita, ktorá vyplýva 

z komunálnej reformy. Momentálne Slovensko nedotiahlo reformu delenia kompetencií, 

teraz je na Slovensku neudržateľný systém veľkého počtu malých obcí a to je veľká výzva 

nie len pre ZMOS, ale aj všetkých zainteresovaných.  

 

Barbara Gindlová, ZMOS povedala, že ZMOS zváži toto rozhodnutie na základe 

rozhodnutia MV a tiež ďalších diskusií ZMOS.  

 

Rut Erdélyiová, MV SR opakovane vysvetlila, že projekt bude schválený s pripomienkou.  

 

 

Posledný projekt predstavil Andrej Belánik, výkonný riaditeľ DEUS  s názvom „DEUS - 

koordinačné centrum informatizácie miestnej územnej samosprávy“.  

 

DĹŽKA PROJEKTU: 48 mesiacov 

INDIKATÍVNA ALOKÁCIA: 5 478 000 EUR 

HLAVNÉ CIELE:  

Zvýšiť úroveň riadenia procesu informatizácie miestnej územnej samosprávy (MÚS)  

prostredníctvom: 



 
1) koordinácie a optimalizácie riadenia procesu informatizácie, 

2) zavedenia systému kontinuálneho zlepšovania procesu informatizácie   

    vytvorením a posilnením odborných IT kapacít, 

3) implementácie a adaptácie optimalizovaného procesu informatizácie. 

HLAVNÉ AKTIVITY:  

 Dizajn procesu riadenia informatizácie samosprávy 

•  analýza a optimalizácia riadenia procesu informatizácie MÚS 

•  spracovanie stratégie informatizácie MÚS 

•  spracovanie predpisov, metodík a postupov v oblasti informatizácie MÚS 

 Implementácia procesu riadenia informatizácie samosprávy  

•  vytvorenie odborných koordinačných skupín pre informatizáciu MÚS 

•  zavedenie systému strategického plánovania a riadenia 

•  overenie inovovaných procesov na pilotných obciach 

 Adaptácia procesu koordinácie informatizácie samosprávy  

•  adaptácia procesu na ďalších obciach 

•  meranie a vyhodnocovanie zavedených procesov riadenia IT v MÚS 

 

Jednotlivé obce a mestá sú plne autonómne v informatizácii, ale aj o vyčlenených 

zdrojoch. Projekt plánuje zosynchronizovať tieto aktivity a účelom je vybudovať systém, 

ktorý bude následne implementovaný. Modely riadenia sa odskúšajú, budú sa ďalej 

aplikovať a vyhodnotí sa ich úspešnosť.  

 

Rut Erdélyiová, MV SR pristúpila k schvaľovaniu zámerov národných projektov.  

 

Projekt „Procesno-organizačný audit Ministerstva spravodlivosti SR, súdov a 

organizácií rezortu“ 

Prítomní: 22 

Za: 21 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

Projekt bol schválený s počtom hlasov 21. 

 

Projekt „Budovanie a posilnenie analytických kapacít  v rezorte spravodlivosti a 

zavedenie kľúčových znalostných systémov rezortu“ 

Prítomní: 22 

Za: 19 

Proti: 0 



 
Zdržal sa: 3 

Projekt bol schválený s počtom hlasov 19 s požiadavkou na doplnenie informácií k 

projektu. 

 

Projekt „Zavedenie Spoločného systému hodnotenia kvality“ 

Prítomní: 22 

Za: 20 

Proti: 0 

Zdržal sa: 2 

Projekt bol schválený s počtom hlasov 20. 

 

Projekt „Vzdelávanie zamestnancov rezortu spravodlivosti“ 

Prítomní: 22 

Za: 19 

Proti: 0 

Zdržal sa: 3 

Projekt bol schválený s počtom hlasov 19 s požiadavkou na doplnenie informácií k 

projektu. 

 

Projekt „Zavádzanie alternatívnych nástrojov riešenia sporov“ 

Prítomní: 22 

Za: 21 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

Projekt bol schválený s počtom hlasov 21. 

 

Projekt „Posilnenie a dobudovanie kapacít v oblasti poskytovania právnej 

pomoci“ 

Prítomní: 22 

Za: 21 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

Projekt bol schválený s počtom hlasov 21. 



 
 

Projekt „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných 

zamestnancov“ 

Prítomní: 22 

Za: 18 

Proti: 0 

Zdržal sa: 4 

Projekt bol schválený s počtom hlasov 18 s požiadavkou na doplnenie informácií k 

projektu. 

 

Projekt „Posilňovanie analytických kapacít Ústavného súdu Slovenskej republiky“  

Prítomní: 22 

Za: 21 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

Projekt bol schválený s počtom hlasov 21. 

 

Milan Muška uviedol, že sa cíti byť v konflikte záujmov, preto nebude hlasovať za 

posledné projekty.  

 

Projekt „KOMPETENČNÉ CENTRUM ZMOS“ 

Prítomní: 21 

Za: 20 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

Projekt bol schválený s počtom hlasov 20 s požiadavkou na doplnenie informácií k 

projektu. 

 

Projekt „DEUS - koordinačné centrum informatizácie miestnej územnej 

samosprávy“ 

Prítomní: 21 

Za: 19 

Proti: 0 

Zdržal sa: 2 



 
Projekt bol schválený s počtom hlasov 19. 

 

Bod č.6 Rôzne a záver 

 

Miriam Toplanská, EK uviedla, že EK pracuje na príručke ku kvalite štátnej  a verejnej 

správy spolu s členskými štátmi. V priebehu jesene, v septembri a októbri plánuje prísť 

na Slovensko prezentovať túto príručku.  

 

Marián Saloň, MV SR sa poďakoval podpredsedníčke MV za vedenie rokovania, 

poďakoval zástupcom EK a zároveň aj za schválenie všetkých projektov, ktoré boli na 

rokovanie predložené.  

 

Rut Erdélyiová, MV SR dodala, že ďalšie rokovanie MV bude v septembri 2015. Do toho 

času budú predložené aj rokovania per rollam a predpokladáme tiež ďalšie návrhy 

projektových zámerov. Poďakovala sa všetkým  členom, pozorovateľom a poradcom za 

účasť na zasadnutí monitorovacieho výboru a oficiálne ukončila zasadnutie.  

 

 

 

Prílohy:  

 

1. Prezenčná listina 

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

Efektívna verejná správa 

3. Komunikačná stratégia OP EVS 2014 -2020 

4. Plán hodnotení OP EVS 2014 – 2020 

5. Zoznam schválených zámerov národných projektov OP EVS 

6. Uznesenia Monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa 

 

 

Zápisnicu vypracoval: sekretariát monitorovacieho výboru 

 

 

Tajomník výboru: Viera Lorencová, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

 

 

Zápisnicu overil: Martin Giertl, splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rozvoj 

občianskej spoločnosti 



 
 

 

 

 

 

 

          Martin Giertl, v.r. 

        Overovateľ zápisnice 

 

 

 

Predseda výboru svojim podpisom potvrdzuje pravdivosť zápisnice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave 21.5.2015       

            Robert Kaliňák, v.r.  

             Predseda monitorovacieho výboru  

 


