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Zápisnica z III. riadneho zasadnutia Monitorovacieho 

výboru 
pre operačný program Efektívna verejná správa 

 
 
Termín konania: 24.9.2015 

Miesto konania: Historická budova NR SR, Župné nám.12  

Účastníci: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

 

Program:  

09:00 – 09:30 Privítanie a úvod 

09:30 – 13:45 Rokovanie monitorovacieho výboru 

 

Bod č. 1 Overenie uznášaniaschopnosti monitorovacieho výboru, voľba overovateľa 

a schválenie programu 

Bod č. 2 Informácia o stave rozpracovania zámerov NP a o koordinačnom mechanizme 

s OP II 

Bod č. 3 Návrh úpravy kritérií pre výber projektov OP EVS 

Bod č. 4 Odpočet ex-ante kondicionalít – EAK 

Bod č. 5 Schválenie návrhov zámerov národných projektov 

Bod č. 6 Rôzne a záver 

 

Privítanie a úvod 

 

Tretie zasadnutie monitorovacieho výboru otvorila Rut Erdélyiová, generálna riaditeľka 

Sekcie európskych programov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej „MV SR“). 

Privítala vedúcu služobného úradu MV SR, členov, pozorovateľov a expertov 

monitorovacieho výboru (ďalej „MV“) operačného programu Efektívna verejná správa 

(ďalej „EVS“). Za Európsku komisiu (ďalej „EK“) menovite privítala pána Michaela 

Morassa a pani Miriam Toplanskú, zástupcov Generálneho riaditeľstva Zamestnanosť, 

sociálne záležitosti a začlenenie (DG EMPL). 

 

Rut Erdélyiová, MV SR, ospravedlnila neúčasť podpredsedu vlády SR a ministra vnútra 

SR a predsedu MV, pána Róberta Kaliňáka, z dôvodu iných neodkladných pracovných 

povinností, ktorý splnomocnil svojím zastupovaním na 3. riadnom zasadnutí MV člena MV 

a štátneho tajomníka MV SR, pána Mariána Saloňa. Informovala, že v zmysle platného 

štatútu a rokovacieho poriadku MV bola ona poverená vedením schôdze.  

 

Rut Erdélyiová, MV SR, zdôraznila, že hlavným účelom 3. zasadnutia MV je schválenie 

zámerov národných projektov, ako aj aktualizovanie znenia kritérií pre výber projektov. 

Zároveň požiadala pána Michaela Morassa, zástupcu EK o krátky príhovor.  

 

Michael Morass, EK, vo svojom príhovore vyjadril, že považuje za efektívne, že sa MV 

pre OP EVS stretáva už na svojom treťom zasadnutí. Považuje OP EVS za jeden 

z vedúcich programov Európskeho sociálneho fondu („ďalej ESF“), a preto je dôležité 

dostať sa veľmi rýchlo do implementačnej fázy programu. Dôležitým signálom                 

je skutočnosť, že RO sa posúva rýchlo vpred do fázy akreditácie. Zároveň nastolil 

niekoľko otázok. Prvou bola skutočnosť, že na predchádzajúcom zasadnutí MV bolo 

niekoľko z vyše 20 prejedávaných zámerov národných projektov (ďalej „NP“) prijatých iba 
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podmienečne s tým, že MV prevzal zodpovednosť za úpravu zámerov týchto projektov. 

Požiadal preto o informáciu o tom, ako boli odporúčania MV zapracované do výslednej 

podoby zámerov.  

 

Druhou otázkou, ktorú nastolil je proces zjednodušeného financovania a plánovania 

nákladov, čo je extrémne dôležité pre EK a v konečnom dôsledku aj pre riadiace orgány    

a príjemcov, keďže sa zjednodušuje celý proces implementácie tým, že sa pracuje 

s určitými stanovenými paušálnymi sumami. Cieľom je, aby 50% nákladov všetkých ESF 

programov bolo implementovaných prostredníctvom tejto zjednodušenej nákladovej 

možnosti. Zatiaľ nevidno vývoj v tejto oblasti v OP EVS, ale keďže sa jedná o dobrý, 

efektívny a fungujúci program, očakáva, že sa vo vývoji zjednodušeného financovania 

dosiahne čo najrýchlejšie posun vpred a to tak, aby sa táto možnosť dala zakomponovať 

do väčšiny projektov.  

 

Po tretie, veľký dôraz sa kladie na koordináciu tohto operačného programu s OP 

Integrovaná infraštruktúra (ďalej „OP II“). V dnešnom zozname, minimálne 2 zo 6 

projektov úzko súvisí s tým, čo sa rozvíja v rámci OP II. a  otázka teda je, do akej miery 

táto koordinácia funguje.  

 

Po štvrté, tento program má podporovať reformu VS, ale na to musí byť vytvorený 

v prvom rade dostatočný základ, teda musí byť najskôr vytvorená príslušná politika 

a príslušný zákon. V tomto prípade je kostrou reformy verejnej správy nový zákon 

o štátnej službe a stratégia ľudských zdrojov, čo tvorí ex-ante kondicionalitu tohto 

programu. Keďže bol termín prijatia tohto zákona bol posunutý zo začiatku tohto roka 

smerom ku koncu roka, požiadal o informáciu, ako sa v tejto veci napreduje, hoci je to 

samozrejme politická otázka. Pritom sa nejedná iba o rýchlosť, ale je to hlavne o kvalite 

tejto reformy, pretože sa jedná o vytvorenie transparentných procesov prijímania nových 

pracovníkov, systém odmeňovania naviazaný na výkony, transparentný systém 

kariérneho postupu. Úspech reformy preto bude synonymom úspechu implementácie 

tohto operačného programu. Ak teda nebudú v konečnom dôsledku ex-ante kondicionality 

správne implementované do konca roku 2016, hrozí, že program bude zrušený. Preto sa 

v tomto prípade nesleduje len pokrok v oblasti implementácie OP, ale aj pokrok v oblasti 

prijímania zákona o štátnej službe a stratégie ľudských zdrojov.  

 

Rut Erdélyiová, MV SR, poďakovala Michaelovi Morassovi za prínosné slová a podporu 

zo strany EK nielen pre OP EVS ale aj pre celý proces reformy VS.  

 

Bod č.1 Overenie uznášaniaschopnosti monitorovacieho výboru, voľba 

overovateľa a schválenie programu 

 

Na zasadnutí bolo prítomných 20 riadnych členov z celkového počtu 25 členov. Rut 

Erdélyiová, MV SR, konštatovala, že MV je uznášaniaschopný. V zmysle čl. 5                

od 5.rokovacieho poriadku je na schválenie návrhu potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 

prítomných členov, t.j. za daných okolností minimálne 11 hlasov.  

 

Voľba overovateľa  

 

V zmysle čl. 4 ods. 4 rokovacieho poriadku MV bola za overovateľku zápisnice 

navrhnutá Danica Hullová, z Komory mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády 

SR pre mimovládne neziskové organizácie, riaditeľku Centra vzdelávania neziskových 

organizácií. K návrhu na overovateľku zápisnice neboli žiadne pripomienky.  
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Hlasovanie k návrhu overovateľky zápisnice zo zasadnutia MV: 

Za: 19 členov 

Proti: 0 členov 

Zdržal sa hlasovania: 1 člen 

 

Schválenie programu 

 

Rut Erdélyiová, MV SR, predstavila program zasadnutia. Uviedla, že na žiadosť EK bol 

program doplnený o bod 2 „Informácia o stave rozpracovania zámerov NP 

a o koordinačnom mechanizme s OP II“. K návrhu programu zasadnutia MV nemal nikto 

pripomienky.  

 

Hlasovanie k návrhu programu zasadnutia MV: 

Za: 20 členov 

Proti: 0 členov 

Zdržal sa hlasovania: 0 členov 

 

 

Bod č.2 Informácia o stave rozpracovania zámerov NP a o koordinačnom 

mechanizme s OP II 

 

Informáciu o pokroku v predmetných oblastiach predniesol Samuel Arbe, MV SR. 

 

V odpovedi na otázku Michaela Morassa, zástupcu EK, informoval, že OP EVS v súčasnosti 

pracuje na nastavení využívania inštitútu zjednodušeného vykazovania výdavkov.     

V tejto oblasti prebieha spolupráca s  OP Ľudské zdroje. Mechanizmus by mal byť 

nastavený v jednotnej línii s ďalšími OP ESF. V rámci OP EVS, najväčší priestor na využitie 

tohto mechanizmu by mal byť v prioritnej osi č.2, venovanej reforme justície.  

 

V reakcii na požadovanú informáciu o stratégii riadenia ľudských zdrojov a nového návrhu 

zákona o štátnej službe informoval, že stratégia by mala byť v budúcom týždni 

predložená na Radu hospodárskej a sociálnej dohody a následne na schválenie do vlády. 

 

K rozpracovanosti zámerov NP schválených na zasadnutí MV v máji t.r. uviedol, že sa 

v súčasnosti pracuje na ich rozpracovaní do podoby žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok, pričom RO poskytuje súčinnosť všetkým žiadateľom. RO požiadal všetkých 

žiadateľov o vypracovanie prvých návrhov rozpočtov jednotlivých projektov a o opisy 

jednotlivých projektov.  

 

K súčasnému stavu prípravy NP informoval, o úkonoch predchádzajúcich vyhláseniu 

vyzvaní. Uviedol, že MV SR ako RO pre OP EVS ako prvý uzavrel audit pripravenosti. 

V súčasnosti sa zapracovávajú navrhované opatrenia a odporúčania, ktoré vyplynuli 

z tohto auditu. Finálne verzie riadiacej dokumentácie by mali byť pripravené v polovici 

novembra 2015. Na CKO bola zaslaná požiadavka na doplnenie merateľných ukazovateľov 

týkajúcich sa OP EVS do spoločného číselníka, čo predstavuje technický krok 

predchádzajúci  ďalšej práci s projektovými zámermi.  

 

Ďalej predstavil koordinačný mechanizmus ako nástroj na koordináciu medzi dvomi 

operačnými programami, v tomto prípade medzi OP EVS a OP II, a načrtol spôsob jeho 

fungovania. Koordinačný mechanizmus je aplikovaný prostredníctvom Reformného 

zámeru. RO pre OP EVS má pripravený formulár Reformného zámeru, ktorý vypĺňajú 

všetci žiadatelia z jedného, alebo druhého OP. V rámci neho sa na úrovni Ministerstva 
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vnútra SR posudzuje možná nadväznosť na projekty OP II. Reformný zámer sa stáva 

vstupom pre OP EVS a vstupom do štúdie uskutočniteľnosti pre OP II. Zároveň bola 

prezentovaná štruktúra Reformného zámeru, spôsob jeho aplikácie a posudzovania. 

V rámci Reformného zámeru sa posudzuje predovšetkým východiskový stav, obsah 

reformy v danom segmente, ciele reformného zámeru a ich prepojenie na špecifické ciele 

OP EVS a OP II, realizovateľnosť zámeru, spôsob naplánovania realizácie reformy 

a udržateľnosť reformného zámeru. 

 

K štyrom subjektom, ktorých zámery národných projektov boli na zasadnutí MV v máji 

schválené s pripomienkou (Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo hospodárstva SR, 

Združenie miest a obcí Slovenska, Ministerstvo vnútra SR) uviedol, že pripomienky boli 

zapracované. Informácia o spôsobe ich zapracovania bola zaslaná členom, pozorovateľom 

a poradcom MV dňa 9.9.2015. K jednotlivým zámerom NP uviedol nasledovné informácie: 

- V prípade NP Ministerstva spravodlivosti SR so zámermi: „Budovanie               

a posilnenie analytických kapacít v rezorte spravodlivosti a zavedenie kľúčových 

znalostných systémov rezortu“; „Vzdelávanie zamestnancov rezortu 

spravodlivosti“; „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných 

zamestnancov“, pripomienka obsahovala požiadavku na doplnenie špecifikácie 

s cieľom preukázania neprekrývania sa projektov.  

 

Spôsob zapracovania pripomienky: 

Žiadateľ vysvetlil, že každý z uvedených zámerov NP je zameraný na vzdelávanie 

inej cieľovej skupiny, preto nemôže dôjsť k prekrývaniu v rámci uvedených 

zámerov NP.  

 

 

- V prípade NP Ministerstva hospodárstva SR so zámerom „Zlepšovanie 

podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii MH 

SR“ bola v rámci pripomienok vznesená požiadavka na dopracovanie investičnej 

infraštruktúry. 

 

Spôsob zapracovania pripomienky: 

Žiadateľ prepracoval zámer NP – spresnenie popisu aktivít. V rámci aktivít 

dopracoval nasledovné: „zavedenie, implementácia a aktualizácia hodnotenia 

jednotnej metodiky komplexného posudzovania vplyvov (RIA), ako aj vytvorenie 

analytického modelu RIA v SR a metodiky BIA so zameraním na veľké podniky, 

vrátane ex-ante a ex- post hodnotenia“ a „systémové analýzy a metodiky v oblasti 

problematiky procesov komplexného posudzovania vplyvov v SR (regulačných 

rámcov a nelegislatívnych návrhov v súlade s jednotnou metodikou) pre potrebu 

vytvorenia komplexnej IT platformy (ako vstupný dokument pre spracovanie 

projektu cez koordinačný mechanizmus z OP II) 

Zámer nepodlieha opätovnému schváleniu MV.  

 

- Pripomienka k zámeru NP „Kompetenčné centrum ZMOS/nástroj budovania kapacít 

miestnej územnej samosprávy a zvyšovania kvality poskytovaných služieb 

občanom“ Združenia miest a obcí Slovenska vyžadovala návrh na rozdelenie, 

resp. ďalšie dopracovanie s cieľom jasnej definície výstupov a výsledkov aktivít 

projektu.  

 

Spôsob zapracovania pripomienky: 

ZMOS v súčasnosti pracuje na rozpracovaní zámeru NP v zmysle požiadaviek EK. 

Akonáhle bude zámer dopracovaný, bude poslaný členom MV. 
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- Pripomienka k zámeru NP „Optimalizácia procesov vo verejnej správe“ 

Ministerstva vnútra SR obsahovala požiadavku verifikovať/modifikovať štruktúru 

nákladov na zabezpečenie efektívnosti nákladov, najmä náklady na expertov.  

 

Spôsob zapracovania pripomienky: 

Žiadateľ doplnil vysvetlenie efektívnosti nákladov predložením indikatívneho 

rozpočtu projektu a predloženou štruktúrou rozpočtu nákladov na expertov 

vrátane prepojenia jednotlivých položiek rozpočtu na jednotlivé aktivity. 

 

K predneseným informáciám v rámci  bodu 2. neboli vznesené žiadne otázky ani 

pripomienky.  

 

 

Bod č. 3. Návrh úpravy kritérií pre výber projektov OP EVS 

 

1. verzia kritérií pre výber projektov bola schválená na 1. zasadnutí MV dňa 24.2.2015. 

K  ich úprave sa pristupuje z dôvodu optimalizovania ich nastavenia z pohľadu 

praktického uplatňovania v procese odborného hodnotenia. Kritériá boli odkonzultované 

s EK a zaslané členom MV 9.9.2015 s možnosťou pripomienkovania do 17.9.2015. 

Upravený dokument spolu s tabuľkou zapracovania zmien bol zaslaný členom MV 

23.9.2015.  

 

Aktualizácia kritérií pre výber projektov OP EVS bola odprezentovaná Milanom 

Matovičom z oddelenia programovania a metodiky SEP. Zároveň objasnil dôvody 

návrhov zmien, spôsob akým sa pri tom postupovalo a prezentoval obsah zmien.  

 

Impulzom pre aktualizáciu kritérií bola príprava príručky pre odborných hodnotiteľov 

s cieľom odstrániť niektoré nejasnosti a prekážky pri aplikácii niektorých kritérií. 

Navrhnuté zmeny pritom celkovo nemenia kritériá schválené na 1. zasadnutí MV.         

Hoci všetky zmeny boli navrhnuté z rovnakého dôvodu, odlišujú sa svojím charakterom 

a podľa toho boli zoradené do jednotlivých skupín. Pre jednotlivé skupiny boli uvedené 

príklady, čo by malo uľahčiť orientáciu v jednotlivých zmenách. K tomu bol dňa 9.9.2015 

zaslaný sprievodný materiál „Zdôvodnenie zmien“. Zmeny boli zoradené podľa charakteru 

do nasledovných skupín: 

 

- Zjednodušenie stupnice z 0–4 (5 stupňov) na 5-3-1 (3 stupne) a zavedenie 

zjednocujúceho slovného opisu k jednotlivým skupinám kritérií,  

 

- Odstránenie, zlúčenie, nahradenie, doplnenie kritérií alebo rozdelenie jedného 

kritéria na dve, 

 

- Zavedenie inštitútu posúdenia relevantnosti hodnotiaceho kritéria pri vybraných 

kritériách vzhľadom na charakter výzvy/vyzvania, 

Dôvodom zavedenia tejto možnosti je skutočnosť, že v niektorých prípadoch môže 

nastať situácia, že budú pri určitých výzvach/vyzvaniach niektoré kritériá 

irelevantné a teda objektívne nehodnotiteľné. V snahe predísť takýmto nežiaducim 

situáciám, RO dostáva možnosť preskúmať túto situáciu vopred a  takto 

identifikované kritérium neuplatniť v príslušnej výzve/vyzvaní. 

 

- Spresnenie textu, odstránenie chýb v písaní, doplnenie sumarizačných prehľadov 
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Novo doplnené kritérium: 

Za účelom zabezpečenia prenosu informácií zo schváleného reformného zámeru do ŽoNFP 

overením ich súladu bolo doplnené nové vylučovacie kritérium: 

 

- Súlad projektu s reformným zámerom.  

V prípade tohto kritéria sa posudzuje súlad projektu so schváleným reformným 

zámerom. Súvisí to s povinnosťou vyhodnotiť reformný zámer, ktorý sa následne 

stáva vstupom do projektov OP II aj OP EVS. Ako už bolo povedané v bode 2., 

túto povinnosť ukladá MV SR koordinačný mechanizmus medzi OP EVS a OP II.  

 

Rut Erdélyiová, MV SR, konštatovala, že medzičasom sa počet prítomných zvýšil na 22. 

 

Kálmán Petöcz, Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú 

rovnosť (RVĽPNMRR), požiadal o uvedenie konkrétneho príkladu, kedy by mohlo byť 

niektoré kritérium irelevantné a preto suspendované pri niektorej výzve/vyzvaní.  

 
Milan Matovič, MV SR, uviedol ako príklad kritérium udržateľnosti projektu, kedy 

napríklad aj pri niektorých národných projektoch nebude udržateľnosť požadovaná podľa 

článku 71. všeobecného nariadenia. 

 

Danica Hullová, Komora mimovládnych neziskových organizácii Rady vlády SR 

(KMNORVSR), pripomenula, že vo svojej pripomienke za KMNORVSR navrhovali, aby sa 

do návrhu aktualizácie kritérií pre výber projektov doplnilo pre národné projekty 

vylučujúce hodnotiace kritérium „Príspevok projektu k prierezovým témam OP EVS“. 

Tento návrh vyplynul z prezentovania zámerov národných projektov na predchádzajúcom 

zasadnutí. Súhlasia s odpoveďou, že: „Pripomienka nebola akceptovaná z dôvodu, že v 

OP EVS sú definované tri prierezové témy, ktoré sú súčasťou všetkých relevantných 

špecifických cieľov tohto operačného programu, a teda hodnotenie projektu k 

prierezovým témam je súčasťou posudzovania súladu projektu so špecifickými cieľmi (vo 

vylučovacom kritériu 1.1. Súlad projektu s programovou stratégiou OP EVS) a 

akceptovaním tejto pripomienky by došlo k duplicite. Na úrovni dopytovo orientovaných 

projektov (ďalej len „DOP“) je preto kritérium príspevku k prierezovým témam OP EVS 

definované len ako bodované a nie vylučovacie kritérium, čo samozrejme vylučuje 

uplatniť rovnaký postup aj pre NP. Navyše, všetky tri prierezové témy OP EVS sú 

rovnocenné a nie je možné nadradiť prierezovú tému "Podpora partnerstva a sociálneho 

dialógu prostredníctvom budovania kapacít a spolupráce VS so sociálnymi a 

ekonomickými partnermi a subjektmi MNO" zvyšným dvom prierezovým témam OP EVS.“  

Vzhľadom na to, že všetky NP sa prierezovými témami zaoberať budú a vzhľadom         

na jedinečnosť tohto OP čo sa týka prierezovosti, by radi navrhli, aby sa prierezovosť 

objavila v príručke pre hodnotiteľov, aby bolo zrejmé, že hodnotitelia budú pri NP 

prioritnej osi 1 a 2 sledovať nielen súlad so špecifickými cieľmi, oprávnenými aktivitami, 

výsledkami, ale aj prierezovými témami.  

 
Milan Matovič, MV SR  uviedol, že po dlhej diskusii na túto tému sa došlo k záveru,       

že by toto mohlo byť problematické. Jednak preto, že v NP sa prierezové témy                

už napĺňajú v každom špecifickom cieli. Vzhľadom na charakter NP sa však nie vždy 

musia jednoznačne objaviť. Keďže, sa jedná o vylučovacie kritérium a nedokázalo by sa 
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jednoznačne identifikovať niektorú z prierezových tém, NP by musel byť vylúčený. Súlad 

projektu s prierezovými témami je posudzovaný už ako súčasť súladu projektu                

so špecifickými cieľmi a teda riešiť túto oblasť ešte aj na nižšej úrovni by mohlo viesť 

k určitému formalizmu a ťažko by sa to uplatňovalo. Zdôraznil, že rozhodujúce je, ako sa 

k tomu postavia jednotliví členovia MV, ale z pohľadu metodiky RO to nebolo považované 

za dobrý krok.  

 
Samuel Arbe, MV SR, potvrdil, že prierezové témy boli považované za dôležité a pri 

príprave OP bolo vyvinuté maximálne úsilie, aby všade tam, kde to je možné                  

sa v programe prierezové témy stali súčasťou jednotlivých projektov. Toto sa podarilo. 

Prebehli  diskusie na národnej úrovni aj negociácie s EK. V súčasnosti sú témy dobre 

nastavené a preto by sa nemalo začať vylučovať podľa toho, či projekty majú alebo 

nemajú súlad s časťou prierezových tém, prípadne so všetkými. Súlad so všetkými 

prierezovými témami je v podstate technicky nemožný, pretože tieto témy sú rôznorodé. 

Hlavnou snahou bolo vytvoriť priestor na zmysluplnú inkorporáciu tém všade tam, kde sú 

jednotlivé témy relevantné. Ale nemalo by sa to otočiť ako zbraň voči samotným 

projektom.   

 

Milan Muška, ZMOS, uviedol, že požiadavka sledovať prierezové témy je samozrejme 

legitímna a určite sa to bude aj diať. Zároveň vyjadril obavy, že do budúcnosti by sa 

mohli nastaviť zbytočné pasce, keď by projekty, ktoré ináč spĺňajú všetky kritériá mohli 

vypadnúť len preto, lebo nie sú v súlade so všetkými, alebo veľkou časťou prierezových 

tém. Rovnako vyjadril obavy, že by to mohlo viesť k formalizmu. Dôležité je, že je 

vytvorený priestor pre prierezové témy. Ďalej vyjadril obavy, že aj po skončení 

úspešného projektu by mohla byť táto otázka otvorená pri audite a aj tie najlepšie            

a najúspešnejšie projekty by mohli byť spochybňované. Takže prierezové témy by nemali 

byť favorizované takým spôsobom, aby mali vplyv na celkové hodnotenie projektov a už 

vôbec by nemali byť vylučujúcim kritériom.  

 

Kálmán Petöcz, RVĽPNMRR, poznamenal, že jeho poznámka je všeobecného 

charakteru a týka sa všetkých NP. Ocenil, že tento MV funguje veľmi dobre a kultivovane, 

je tu dobrá a konštruktívna diskusia. Na druhej strane však zmysel prierezových tém je aj 

v tom, že zabezpečujú, aby projekt bol národný. Týka sa to všetkých OP, nie iba tohto, 

NP má byť niečo, čo je naozaj národné, čo je naozaj prierezové a prinesie nejakú pridanú 

hodnotu vo väčšom rozmere. Využijúc priestor na konštruktívnu diskusiu, ktorú poskytuje 

práve tento MV uviedol, že veľa národných projektov cez všetky operačné programy 

nepovažuje za národné. Je pritom ťažké predstaviť si, ako môže byť vynechané 

v národnom projekte nejaké prierezové kritérium, ktoré je zároveň ex-ante 

kondicionalitou EK.   

 

Samuel Arbe, MV SR, spresnil, že sa nejedná o prierezové kritériá, ale o prierezové 

témy, ktoré nie sú kritériami. V OP sú 3 prierezové témy, jedná sa o „boj proti korupcii 

a podpora transparentnosti“, „podpora partnerstiev a sociálneho dialógu“ a „meranie 

dopadov regulácie, tzv. Regulatory Impact Assessment (RIA)“. Tieto témy sú naozaj 

veľmi prierezové a pri boji s korupciou a podpore partnerstiev by sa naozaj mali stať 

integrálnou súčasťou, ale téma RIA je ťažšie aplikovateľná napríklad pri vzdelávaní 

zamestnancov kde to navyše,  nie je ani potrebné. Prierezové témy by sa nemali vnímať 

ako kritériá, nie sú to 1:1 ex-ante kondicionality, sú to dva rôzne pojmy. Preto by sa 

nemali stať kritériom pre vylúčenie projektu.   

 

Danica Hullová, KMNORVSR , spresnila, že akceptujú odpoveď, ktorú dostali na svoju 

pripomienku v prípravnom konaní MV a netrvajú na tom, aby dané kritérium bolo 
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zaradené, ale do inštrukcií pre hodnotiteľov by malo byť uvedené ako aplikovať dané 

kritérium. Teda, okrem toho, že sa bude sledovať súlad s cieľmi, aktivitami, výsledkami 

sa posúdi aj naplnenie prierezových tém, pretože sa jedná o jedinečnú vec v OP, iné OP 

toto neriešia.  

 

Samuel Arbe, MV SR, v odpovedi uviedol, že toto sa dá doplniť do príručky                  

pri vyhodnocovaní prvého kritéria, pretože rovnako aj RO považuje prierezové témy        

za dôležité. 

 

Marcel Zajac, KMNORVSR, pripomenul, že už na prechádzajúcom zasadnutí MV bol 

s týmto problém, a je zrejmé, že napríklad pri vzdelávacom projekte môže byť ťažké 

zapracovať partnerský dialóg, alebo korupciu, pokiaľ sa tam nebude jednať o verejné 

obstarávanie. Na druhej strane sú projekty na antikorupčné opatrenia s pomerne veľkými 

finančnými čiastkami, kde sa priam žiada, aby zámer obsahoval nejaký návrh toho, ako 

zabrániť kontrolovaniu iba seba samého pri antikorupčných opatreniach. Princíp 

partnerstva nie je nový. Je tu od začiatku ŠF, je preto potrebné predísť situáciám, k akým 

v minulosti dochádzalo, a ktoré mimovládne organizácie kritizovali, a teda sledovať 

napĺňanie tohto princípu. Nemalo by to byť tvrdé vyraďovacie kritérium ani mix, ale mali 

by sme vedieť, že toto nezostane zabudnuté. Keď to bude v príručke pre hodnotiteľov, 

bude to upozornením, že aj toto je treba sledovať.  

 

Samuel Arbe, MV SR, vyjadril súhlas s touto legitímnou požiadavkou a uviedol, že RO 

v tých prípadoch, kde je partnerstvo benefitom toto plne podporuje už pri 

výzvach/vyzvaniach.  

 
Rut Erdélyiová, MV SR, poďakovala za všetky podnety a uistila, že RO pracuje             

so všetkými z nich, či už deklarovanými na MV alebo doručené externou cestu a bude        

sa snažiť poskytovať spätnú väzbu o tom, ako boli jednotlivé podnety inkorporované        

do práce s prijímateľmi ako aj do systému riadiacej dokumentácie OP. 

 

Hlasovanie k bodu č. 3. Návrh úpravy kritérií pre výber projektov OP EVS: 

Ruth Erdélyiová, MV SR informovala, že počet prítomných členov bol v tomto momente 

21. 

 

Za: 20 členov 

Proti: 0 členov 

Zdržal sa hlasovania: 1 člen 

 
Verzia 2. kritérií pre výber projektov OP EVS bola dňom 24.9.2015 schválená. 
 

Bod č.4 Odpočet ex-ante kondicionalít - EAK 

 

Odpočet EAK bol členom MV zaslaný dňa 9.9.2015 v elektronickej forme.  

Problematiku EAK odprezentovala Petra Vokánová z  oddelenia programovania 

a metodiky SEP. V úvode pripomenula, že podmienkou schválenia OP EVS bolo splnenie 

ex-ante kondicionality pre tematický cieľ 11 (TC 11), ktorý bol definovaný na úrovni EK. 

Táto ex-ante kondicionalita obsahuje 6 kritérií, pričom pre splnenie celej kondicionality        

je potrebné splnenie každého kritéria. Keďže v čase schvaľovanie OP sa ex-ante 

kondicionalita nenapĺňala, bol definovaný akčný plán, v rámci ktorého sú upresnené 

konkrétne aktivity, ktoré je potrebné realizovať na splnenie ex-ante kondicionality.         

RO v spolupráci s partnermi koordinuje realizáciu všetkých aktivít definovaných v akčnom 

pláne. Oproti stavu z mája t.r. došlo k posunu pri plnení akčného plánu v podobe prijatia 
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dvoch dokumentov, ktoré sú podstatné nielen v kontexte OP EVS, ale aj v kontexte celej 

reformy VS. Jedná sa o „Koncepciu modernizácie a stabilizácie súdnictva“ a „Koncepciu 

rozvoja verejného obstarávania“. 

Prezentovala 6 kritérií obsiahnutých v ex-ante kondicionalite TC 11 a aktivity ktoré je 

potrebné v rámci plnenia akčného plánu ešte realizovať: 

- Analýza a strategický plán právnych, organizačných a/alebo procesných 

reformných opatrení – obsahuje dôležitú aktivitu „schválenie Stratégie reformy 

VS“ a „Akčného plánu pre reformu VS“. Obidva dokumenty sú vo finálnej fáze 

prípravy a v krátkom čase by mali byť predložené Riadiacemu výboru pre 

koordináciu reformy VS. 

 

- Vývoj systémov riadenia kvality – tu je potrebné predložiť „Koncepciu 

implementácie systému riadenia kvality“, ako aj „zoznam opatrení“, ktoré majú 

viesť k zavádzaniu nových a využívaniu už zavedených systémov riadenia kvality 

v inštitúciách VS.  

 

- Integrované opatrenia na zjednodušenie a racionalizáciu administratívnych 

postupov - kritérium je splnené. 

 

- Vývoj a vykonávanie stratégií a politík ľudských zdrojov, ktoré zahŕňajú hlavné 

nedostatky identifikované v tejto oblasti – kritérium súvisí s prijatím nového 

zákona o štátnej službe, a s prijatím jednotnej stratégie rozvoja ľudských zdrojov 

v štátnej správe, o čom už hovoril pán riaditeľ Arbe. 

 

- Rozširovanie zručností na všetkých úrovniach odbornej hierarchie v rámci orgánov 

VS – kritériu súvisí s prijatím nového zákona o štátnej službe, v rámci prípravy 

tohto zákona bola zriadená pracovná skupina, ktorá sa zaoberá vzdelávaním 

zamestnancov VS. Táto pracovná skupina má zadefinovať potreby v oblasti 

vzdelávania a rozširovania zručností a rozvoja kompetencií zamestnancov VS. 

 

- Vývoj postupov a nástrojov na monitorovanie a hodnotenie – v tejto oblasti          

sa spolupracuje s Ministerstvom financií SR, ktoré má zadefinovať koncept 

hodnotenia výkonnosti verejných politík v naviazanosti na verejné financie a teda 

na štátny rozpočet. 

 

V závere uistila, že plnenie akčného plánu ex-ante kondicionality jej jednou z hlavných 

priorít RO a poďakovala partnerom , ktorí spolupracujú na plnení akčného plánu. 

O dôležitosti a snahe splniť všetky kritériá ex-ante kondicionality v čo najkratšom 

časovom horizonte, ako o jednej z priorít RO a participujúcich parterov ubezpečila Rut 

Erdélyiová, MV SR. Uviedla, že je to nesmierne dôležité nielen pre implementáciu 

samotného OP ale aj pre reformu VS na národnej úrovni a v súčasnosti sa veľmi 

intenzívne pracuje spolu s partnermi na dosiahnutí progresu v jednotlivých oblastiach 

priorít.  

 

Michael Morass, EK, zdôraznil potrebu rýchleho napredovania pri napĺňaní kritérií ex-

ante kondicionality. Upozornil, že neboli uvedené nové termíny, pričom potreba prijatia 

nového zákona o štátnej službe a súvisiacej stratégie ľudských zdrojov by mala byť 

zosúladená s plnením akčného plánu. Toto by malo byť dosiahnuté do konca roka. 

Vyjadril obavu, či sa dosiahne očakávaný progres. Existuje množstvo ďalších činností, 

ktoré je potrebné zrealizovať v októbri, takže EK očakáva vlastné hodnotenie RO,             

na základe ktorého bude potom EK konať.  
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Jeho posledná pripomienka sa týkala metodológie hodnotenia verejných politík. Dôležitosť 

tejto problematiky pre zlepšenie implementácie verejných politík bola zdôraznená          

už začiatkom roka v špecifickom odporúčaní pre krajinu. Tu je vidieť odklad termínu o 1,5 

roka, čo pripadá na 30. novembra 2016, a to je už veľmi neskoro. Očakáva teda viac 

pozitívnych správ o dosahovaní progresu v oblasti metodológie hodnotenia verejných 

politík. Ak by došlo k výraznému omeškaniu v porovnaní s pôvodne stanovenými 

termínmi, EK by musela zaslať oficiálny list.  

 
Rut Erdélyiová, MV SR, požiadala o stanovisko k pripomienke týkajúcej sa  reformy 

manažmentu ľudských zdrojov p. Šimka z Úradu vlády SR.  

 
Ladislav Šimko, ÚV SR, uviedol, že ako už povedal p. Arbe, stratégia ľudských zdrojov 

bude nasledujúci týždeň na Rade hospodárskej a sociálnej dohody. Zámerom je, aby 

v prvej polovici októbra bola schválená Vládou SR. Zákon je spracovaný do finálnej 

verzie, pričom vzhľadom na jeho zložitosť a význam je posunutý termín na jeho prijatie 

do konca 1. polroka 2016. 

 

Ľudovít Moravčík, ÚV SR, uviedol, že CKO ako národný koordinátor pre plnenie ex-ante 

kondicionalít pripravil na základe rizikovej analýzy správu o stave plnenia ex-ante 

kondicionalít, ktorá je vypracovaná k stavu k 30.6.2015. Správa je vo finálnej fáze 

a v októbri 2015 bude predložená na rokovanie vlády. Tematický cieľ č. 11 bol zaradený   

k tým najrizikovejším, ale netreba to považovať za úplnú katastrofu. Je to z toho dôvodu, 

aby vláda venovala maximálnu pozornosť jednak plneniu termínov, ako aj plneniu 

samotných ex-ante kondicionalít. Vzhľadom na množstvo aspektov je TC11 veľmi 

komplexný, je tam množstvo úloh, ale malo by sa napredovať.  

 

Miriam Toplanská, EK, požiadala, aby v aktualizácii, ktorú obdržala EK z Úradu vlády 

SR k návrhu zákona o štátnej službe bol updatovaný akčný plán z dôvodu, že vo verzii 

ktorú EK obdržala sa uvádza, že zákon vstúpi do platnosti v januári 2016, pričom práve 

bola uvedená informácia, že zákon bude iba prijatý do 1. polroka 2016.  

 

Rut Erdélyiová, MV SR, informovala, že plán plnenia ex-ante kondicionalít je 

updatovaný v pravidelných intervaloch presne podľa harmonogramu a pri najbližšej 

aktualizácii bude toto zohľadnené a aktualizované.  

 

 

Bod č. 5  Návrhy zámerov NP 

 

Rut Erdélyiová, MV SR, privítala Mariána Saloňa, štátneho tajomníka Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky.  

 

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

prostredníctvom NP, 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. 
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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 OP EVS prijal 6 zámerov NP, obsah zámerov bol s každým partnerom prediskutovaný 

a odkonzultovaný. Návrhy zámerov NP  boli členom zaslané dňa 9.9.2015 elektronicky      

s možnosťou pripomienkovania do 17.9.2015. Upravené návrhy zámerov NP spolu          

s tabuľkou zapracovaných zmien boli členom zaslané 23.9.2015. Každý projekt bol krátko 

predstavený jeho predkladateľom a hlasovanie prebehlo po jednotlivých blokoch, ale 

zámery projektov boli schvaľované jednotlivo.  

 

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

výkazníctva Ministerstva financií SR a predstavil projekt „Podpora aplikácie 

optimalizovaných a unifikovaných podporných procesov“.  

 

DĹŽKA PROJEKTU: 30 mesiacov 

 

INDIKATÍVNA ALOKÁCIA:  5 000 000,00 EUR 

 

HLAVNÉ CIELE:   

• Poskytnúť vybraným inštitúciám verejnej správy intenzívnu odbornú podporu pri 

prechode a aplikácii optimalizovaných a unifikovaných ekonomických podporných 

procesov.  

 

HLAVNÉ AKTIVITY:  

• Konzultácie a poradenstvo pre vybrané inštitúcie VS pri procese, organizácii 

prechodu a pri prechode na unifikované a optimalizované ekonomické podporné 

procesy a Centrálny ekonomický systém, 

• Podpora pri aplikácii, úpravách, implementácii a zapracovaní optimalizovaných 

ekonomických podporných procesov do návrhu organizačných štruktúr,              

do interných riadiacich aktov vybraných inštitúcií VS, 

• Školenia a vzdelávanie zamestnancov vybraných inštitúcií VS v oblasti 

optimalizovaných ekonomických podporných procesov, v oblasti legislatívy            

a prijímaných legislatívnych zmien súvisiacich s optimalizovanými ekonomickými 

podpornými procesmi, 

• Školenia tímu „technickej asistencie“, ktorý bude zabezpečovať podporu vo vyššie 

uvedenom rozsahu, 

• Vypracovanie školiacich príručiek a dokumentácie potrebnej k zabezpečeniu 

podpory 
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Na predchádzajúcom zasadnutí MV bol predložený projekt, ktorý bol zameraný              

na mapovanie a návrh procesov, jeho cieľom je zanalyzovať stav všetkých procesov 

rozpočtových a príspevkových organizácií štátneho sektoru a navrhnúť nové procesy, 

ktoré chcú optimalizovať a unifikovať do jednotného modelu. Zároveň v rámci 

Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pracujú na príprave procesu 

Centrálneho ekonomického systému, ktorý bude z časti elektronizovať tieto procesy 

a poskytovať elektronickú podporu pri výkone týchto agend.  

Predložený projekt prináša do praxe výsledky dvoch spomínaných projektov, jeho cieľom 

je jednotným a unifikovaným procesom dostať do praxe výsledky projektov a zároveň 

zabezpečiť ochranu investovaných prostriedkov do týchto procesov do prinášaných 

zmien.  

V rámci projektu MF SR poskytne subjektom, ktoré budú prechádzať na tieto procesy, 

veľmi intenzívnu podporu v rozsahu 6 mesiacov pred prechodom (v prípravnom období) 

a 6 mesiacov po prechode (v adaptačnom období).  

V rámci prípravy projektu MF SR obdržalo štyri pripomienky, ktoré zapracovali              

do upravenej verzie zámeru. V rámci nich bola požiadavka lepšie popísať schválený 

projekt, kde žiadateľ rozpísal ciele prvého projektu. Ďalej bola požiadavka lepšie 

vysvetliť, čo si predstavuje pod pojmom „aplikácia procesov“, kde uviedli detailne, aké 

činnosti budú pri realizácii tohto projektu. Požiadavka bola tiež na lepšiu synergiu medzi 

OP EVS a OP II, v texte je vysvetlené, kde sú hranice medzi projektmi a ako budú 

projekty na seba nadväzovať. Posledná požiadavka bola na detailný popis rozpočtu, 

jednotlivé aktivity boli rozpísané podľa človekodní, ktoré sa predpokladajú, že budú 

vykonávané pri realizácii projektu. 

 
Michael Morass, EK, si váži, že zapracovali tieto pripomienky, ktoré zaslala EK. Je veľmi 

dôležité, aby nedochádzalo k náhrade už prebiehajúcich procesov, aby bolo jasné,         

že projekt je pridanou hodnotou projektov, ktoré už prebiehajú, prípadne projektov z OP 

II. Pýta sa však, či bolo potrebné iba vysvetlenie, alebo či nebolo potrebné predefinovať 

nejaké časti tohto projektu, aby nedochádzalo k prekrývaniu s tým, čo sa už zrealizovalo. 

K pridanému vysvetleniu k rozpočtu pripomenul, že by bolo vhodné poukázať na to,        

čo bolo doplnené a vo všeobecnosti, zámer projektu by mal jasne popisovať, aké            

sú jednotlivé nákladové položky daného projektu. Diskusii by pomohlo, ak by zámer 

projektu špecifickejšie popisoval jednotlivé náklady.  

 
Roman Navrátil, MF, odpovedal, že nedochádza k prekrývaniu aktivít s jednotlivými 

predkladanými projektmi. Prvý projekt, ktorý budú realizovať, má trvanie 2 roky (od roku 

2016 do 2017), tento predkladaný projekt sa začne realizovať až v roku 2018 a bude 

trvať 30 mesiacov. Čo sa týka OP II, tento projekt je cielený na technologické riešenia 

a vytvorenie informačného systému, nebudú tam teda aktivity, ktoré by súviseli 

s implementáciou procesov ako takých. K prekrývaniu teda nebude dochádzať.  

Rozpis rozpočtu je doplnený o výšku nákladov na zamestnancov Ministerstva financií SR, 

ktorí sa budú zúčastňovať projektu a doplnil sa tiež rozpis nákladov na dodávky služieb, 

ktoré budú rozčlenené medzi aktivity projektu.  

 

Pán Štefan Tóth, generálny riaditeľ sekcie informatiky Štatistického úradu SR predstavil 

projekt „Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe“.  

 

DĹŽKA PROJEKTU: 48 mesiacov 

 

INDIKATÍVNA ALOKÁCIA: 2 400 000,00 EUR 

 

HLAVNÉ CIELE:   
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• zefektívnenie a inovácia systému získavania a vyhodnocovania údajov pre 

štatistické účely, 

• analýza možností centralizácie výkonu štatistického zisťovania, 

• zníženie administratívnej záťaže podnikateľov a VS, 

• transformácia vertikálne budovaných a rezortne riadených procesov na model 

horizontálne integrovaných služieb. 

  

HLAVNÉ AKTIVITY:  

• Analýza procesov: analýza Programu štátnych štatistických zisťovaní a návrh 

možností pre jeho zlepšenie. 

• Nastavenie rámca pre optimalizáciu a modernizáciu procesov štatistických 

zisťovaní vo verejnej správe. 

• Výkon a realizácia úloh spojených s podporou realizácie zmien procesov                

v štatistických zisťovaniach. 

• Budovanie a posilňovanie inštitucionálnych kapacít: zriadenie expertného tímu pre 

inováciu štatistického zisťovania. 

• Vzdelávanie zamestnancov VS: v oblasti nových metód štatistických zisťovaní 

Štatistický úrad Slovenskej republiky je v zmysle zákona o štátnej štatistike                    

ústredným orgánom pre výkon štátnej štatistiky, kontaktným bodom pre európsky 

štatistický systém a má za úlohu koordinovať výkon štátnej štatistiky v Slovenskej 

republike.  

Predložený národný projekt bude podporným nástrojom pre realizáciu výstupov z analýz 

a navrhnutých nových procesov, ktoré budú realizované v rámci OP II.  

 

Milan Muška, ZMOS, povedal, že konsolidácia zberu štatistických údajov                       

je chvályhodná. Štatistických hlásení a výkazov je však veľa, preto sa pýtal, či nastane 

redukcia hlásení, aby bola administratívna záťaž pre verejnú správu čo najnižšia.   

 
Štefan Tóth, ŠÚ SR, uviedol, že znižovanie administratívnej záťaže je trvalou úlohou 

Štatistického úradu, vyplýva to aj z požiadaviek medzinárodných organizácií, 

predovšetkým Európskeho štatistického systému. Jedným z hlavných cieľov projektu        

je evidentné znižovanie záťaže a optimalizácia štatistického výkazníctva. Dnes však 

zisťovanie vykonáva 10 ďalších organizácií štátnej správy, najmä ústredné orgány 

verejnej správy. Štatistický úrad je v pozícii koordinátora, ktorý metodicky koordinuje     

na centrálnej úrovni zostavenie týchto zisťovaní na 3 roky dopredu. Jeden z cieľov 

projektu je podrobne zmapovať procesné, organizačné, finančné, či ľudské vzťahy 

v týchto zisťovaniach a vytvoriť optimalizovaný model, ktorý ma priniesť redukciu 

administratívnej záťaže, buď znižovaním počtu formulárov alebo počtu požadovaných 

atribútov v rámci zisťovaní, resp. aby bola záťaž rovnomernejšie rozdelená medzi 

jednotlivé úrady.  

 
Marcel Zajac, KMNO, očakával od OP EVS, že bude znižovať administratívnu náročnosť, 

rovnako to očakával aj od Štatistického úradu. Chýba mu však naplnenie zásadného 

cieľa, že subjekty by mali poskytnúť informáciu úradom iba raz a štátne organizácie by si 

mali vedieť túto informáciu získať a následne ju spracovávať. Podľa neho nové metodiky 

a formuláre môžu čiastočne znížiť záťaž, ale v projektovom zámere to nie je dostatočne 

popísané. Očakáva tiež zahrnutie partnerov, ako Daňový úrad, pretože títo informácie 

získavajú na základe iných zákonov, ďalej chýba analýza zákonov, kedy subjekty musia 

poskytovať isté dáta v rámci týchto zákonov.  

 
Miriam Toplanská, EK, uviedla, že EK zaslala sériu pripomienok k návrhu projektu. 

V návrhu sa spomína súvisiaci projekt z OP II, tak aby bolo vhodné lepšie popísať 
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synergiu medzi týmito projektmi. Taktiež by uvítali, aby boli lepšie vysvetlené ciele 

zníženia administratívneho zaťaženia pre podnikateľov, hlavne jeho praktický prínos. 

Rovnako podľa nej nie je dostatočne rozpísaný indikatívny rozpočet.  

 
Štefan Tóth, ŠÚ SR, uviedol, že okrem znižovania štatistických zisťovaní, keďže ich 

vykonávajú rôzne organizácie, bude eliminovaná duplicita žiadostí o údaje. Pre štatistické 

účely sa však využívajú aj iné zdroje údajov a jedným z nich sú aj administratívne zdroje 

údajov, ktorými disponuje napr. sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne a tieto údaje sú 

zbierané na iné účely. Aby sa mohli tieto údaje využívať pre štatistické zisťovanie, je 

potrebné nastaviť nové vzťahy medzi týmito inštitúciami, aby sa nemuseli údaje zbierať 

duplicitne, resp. inou formou. Pripomienky budú podrobnejšie rozpísané v ďalšej fáze 

prípravy projektu. 

 

Projekt Úradu vlády Slovenskej republiky „Rada pre štátnu službu a Hodnotiace, 

testovacie a metodické centrum pre ľudské zdroje“ predstavili Lívia Richterová 

z odboru štátnej služby a verejnej služby a Tatiana Palková, riaditeľka osobného úradu.  

Pani Lívia Richterová predstavila časť projektu Rada pre štátnu službu a pani Tatiana 

Palková predstavila časť Hodnotiace centrum.  

 

DĹŽKA PROJEKTU: 36 mesiacov 

 

INDIKATÍVNA ALOKÁCIA: 2 560 000,00 EUR 

 

HLAVNÉ CIELE:   

• vybudovať nový, nezávislý a nestranný orgán, Radu pre štátnu službu, ktorej 

cieľom je zabezpečiť fungovanie stabilnej, profesionálnej a politicky neutrálnej 

štátnej služby v Slovenskej republike 

• vybudovať a prevádzkovať hodnotiace, testovacie a metodické centrum pre ľudské 

zdroje, ktorého úlohou bude zabezpečiť systém na podporu efektívneho riadenia 

ľudských zdrojov na inštitucionálnej úrovni 

 

HLAVNÉ AKTIVITY:  

• Zriadenie Rady pre štátnu službu 

• Zriadenie hodnotiaceho, testovacieho a metodického centra pre ľudské zdroje 

• Profesionálny, transparentný a efektívny výber štátnych zamestnancov 

• Metodická podpora pre služobné úrady v oblasti získavania a výberu štátnych 

zamestnancov 

• Vzdelávacie a školiace aktivity pre štátnych zamestnancov 

 

Zámerom je, aby Rada pre štátnu službu fungovala ako nezávislý, koordinačný                

a monitorovací orgán na ochranu základných princípov štátnej služby. Bude to kolektívny 

orgán konajúci na základe spolurozhodovacieho princípu. Rada sa bude skladať z 1 

predsedu Rady a 4 členov Rady, jej činnosť zabezpečí 6 zamestnancov v štátnej službe, 

ktorí budú zhromažďovať a pripravovať odborné podklady pre členov Rady                      

a administratívne zabezpečovať chod Rady. Predsedu a členov Rady bude voliť                   

a odvolávať Národná rada SR nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov, 

rovnako bude Rada za svoju činnosť zodpovedať Národnej rade SR.  

Národná rada bude voliť: predsedu Rady na návrh Výboru pre verejnú správu                    

a  regionálny rozvoj, jedného člena Rady na návrh verejného ochrancu práv, jedného 

člena Rady na návrh predsedu najvyššieho kontrolného úradu, jedného člena Rady          

na návrh Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie a 

jedného člena Rady na návrh Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky. 
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Členom Rady bude môcť byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý má spôsobilosť    

na právne úkony v plnom rozsahu, dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, 

získal najmenej sedem rokov praxe v štátnej správe a päť rokov praxe v riadiacej funkcii,        

je bezúhonný; za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený            

za úmyselný trestný čin.  

Rada bude vykonávať dohľad nad dodržiavaním princípov štátnej služby a Etického 

kódexu štátnych zamestnancov, vypracúvať a predkladať Národnej rade SR správu           

o stave a vývoji štátnej  služby za predchádzajúci rok, správu o zistení závažného 

protiprávneho konania vo veciach štátnej služby, vypracúvať návrh Etického kódexu  

štátnych zamestnancov a predkladať ho Úradu vlády, vypracúvať odborné štúdie k 

aplikovaniu princípov štátnej služby a  princípov a ustanovení obsiahnutých v Etickom 

kódexe štátnych zamestnancov, predkladať z vlastnej iniciatívy Úradu vlády návrhy na 

zmenu a doplnenie právnych predpisov upravujúcich výkon štátnej služby, vybavovať 

písomné podnety občanov a štátnych zamestnancov na porušenie princípov štátnej 

služby služobným úradom, môcť odporučiť služobnému úradu prijatie nápravného 

opatrenia, ak zistí z vlastného podnetu alebo na základe podnetu uchádzača o štátnu 

službu alebo štátneho zamestnanca porušenie princípov štátnej služby, prešetrovať 

výpoveď danú štátnemu zamestnancovi úradu vlády. 

Rada bude mať pri výkone svojej pôsobnosti právo vyžadovať súčinnosť od iných orgánov 

verejnej správy.  

Ďalšou aktivitou je Zriadenie hodnotiaceho, testovacieho a metodického centra pre 

ľudské zdroje. Jeho cieľom bude zabezpečiť proces výberu štátnych zamestnancov, 

vypracovávať metodiky a postupy za účelom overenia a hodnotenia zručností a 

kompetencií štátnych zamestnancov, poskytnúť podporu služobným 

úradom prostredníctvom školení už existujúcich zamestnancov, zabezpečí sa 

vybudovanie Hodnotiaceho centra, materiálno-technické vybavenie kancelárií vybavenie 

priestorov Hodnotiaceho centra, dátové a komunikačné systémy, výpočtová technika pre 

zamestnancov a pre priestory Hodnotiaceho centra.  

Cieľom aktivity Profesionálny, transparentný a efektívny výber štátnych zamestnancov je 

zabezpečovať aplikáciu metódy hodnotiaceho centra, aplikáciu psychodiagnostických 

metód overenia schopností a osobnostných vlastností uchádzača, hromadné výberové 

konania na obsadenie väčšieho počtu štátnozamestnaneckých miest.  

V tejto súvislosti sa bude vypracovávať aj metodická a podporná dokumentáciu na  
overenie a hodnotenie kompetencií a výkonu štátnych zamestnancov, čo je cieľom 

aktivity Metodická podpora pre služobné úrady v oblasti získavania a výberu štátnych 

zamestnancov. Metodicky sa budú podporovať služobné úrady najmä pri aplikácii metódy 

riadeného rozhovoru, metódy hodnotiaceho centra, psychodiagnostických metód, pri 

vypracovaní analýzy štátnozamestnaneckého miesta, opisu činností 

štátnozamestnaneckého miesta, psychologického profilu štátneho zamestnanca 

vypracovaného na základe špecifikácie štátnozamestnaneckého miesta. Hodnotiace 

centrum bude tieto aktivity zabezpečovať aj prostredníctvo externých spolupracovníkov.  

V neposlednom rade bude Hodnotiace centrum zabezpečovať aj vzdelávacie a školiace 

aktivity pre štátnych zamestnancov. Bude najmä realizovať školenia členov výberových 

komisií zameraných na osvojenie si metód riadeného rozhovoru, realizovať školenia s 

cieľom osvojenia si metód hodnotiaceho centra a psychodiagnostických metód, realizovať 

školenia pre služobné úrady v oblasti získavania a výberu štátnych zamestnancov  najmä 

pri vypracovaní analýzy štátnozamestnaneckého miesta, opisu činností 

štátnozamestnaneckého miesta a psychologického profilu štátneho zamestnanca  

 

Michael Morass, EK, poďakoval za informácie, myslí si, že zriadenie tejto inštitúcie má 

podporu aj EK. Podľa neho, Rada bude mať kľúčovú rolu v zabezpečovaní procesov 

zabezpečovania pracovníkov pre celé Slovensko a preto nepochybuje, že to bude 
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užitočné aj pre ostatné činnosti, ktoré tento program podporuje. Hlavnou otázkou však 

je, či by sa to malo financovať zo zdrojov, ktoré sú pre OP určené. V tomto vidí zásadnú 

otázku, pretože Rada predstavuje vrcholnú úroveň riadenia pre potreby vlády. Niektoré 

služby, ktoré sa týkajú tejto Rady, zapadajú do operačného programu, napr. rôzne 

vzdelávacie aktivity, príprava metodológie hodnotenia. Je tu však 5 ľudí, ktorí budú 

zostavovať Radu a budú jej jadrom a vzniká tak otázka, ako sa predpokladá financovanie 

týchto členov a jej administratívneho fungovania. Toto by bolo vhodné vyňať z projektu 

a zamerať sa na financovanie hlavných aktivít, ktoré má Rada koordinovať a riadiť. 

Vznikajú však aj ďalšie otázky. Rada pre štátnu službu sa ocitne medzi špičkovými 

úradníkmi, čo je vládna funkcia a preto by sa nemala financovať z týchto prostriedkov. 

V prípade, že Rada bude iniciovať aj legislatívu, nemalo by to spadať do financovania, 

nakoľko sa jedná o úlohu vlády. Zaujímala by ho tiež otázka, ako bude ukotvená táto 

Rada do vládnych štruktúr a akým spôsobom sa budú vyberať jej členovia, aby sa 

zabezpečila jej nestrannosť aj odbornosť. Všetko sa zdá byť previazané na nový Zákon 

o štátnej službe, ktorý sa má prijať. Preto by bolo zaujímavé, ako sa bude tvoriť Rada 

ešte pred prijatím tohto zákona.  

 
Lívia Richterová, ÚV SR, odpovedala, že členovia Rady budú vyberaní z osôb, ktoré 

okrem všeobecných predpokladov (vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, prax v štátnej 

službe a v riadiacej funkcii) a budú nominovaní organizáciami, napr. Úrad verejného 

ochrancu práv, Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Najvyšší kontrolný úrad, 

atď. Tým by sa sledovalo zabezpečenie objektívnosti a politickej nestrannosti 

a neutrálnosti. Rada bude mať najmä odporúčacie právomoci. Čo sa týka legislatívnej 

činnosti, Úrad vlády je gestorom Zákona pre štátnu službu a Rada pre štátnu službu ako 

orgán dohľadu a monitorovania bude môcť Úradu vlády navrhnúť zmenu Zákona 

o štátnej službe, najmä oblasti, pri ktorých predpokladá, že by mohli byť upravené lepšie. 

K financovaniu Rady sa vyjadril Ladislav Šimko, Úrad vlády SR.  

 
Ladislav Šimko, ÚV SR, uviedol, že kľúčovým opatrením je vybudovanie assessment 

centra, teda metodiky pre hodnotenie výberu, testovania úradníkov, hlavne s tým, čo je 

v stratégii, teda zameranie sa na vyšších štátnych úradníkov a riadiace pozície. Rada 

nebude predstavovať prvok výkonnej štátnej služby, ale má plniť funkciu určitého 

Ombudsmana pre sektor štátnej správy. Čiže má nezávislú monitorovaciu činnosť nad 

dohľadom ako hlavný gestor, Úrad vlády a nad tým, ako ostatní stakeholderi zabezpečujú 

plnenie dikcie zákona. Má mať poradnú a odporúčaciu právomoc a určité iniciatívne 

právomoci, ale nemôže priamo vstupovať do riadiaceho procesu. Je to práve pokus 

minimalizovať politizáciu výkonu štátnej služby. Vzhľadom na to, že to nie je výkon 

štátnej správy, je to financovateľné z ESF, nakoľko sa jedná o vytvorenie určitého 

mechanizmu.  

 
Marcel Zajac, KMNORVSR, povedal, že v projektovom zámere je uvedené, že sa 

vytvorí Rada ako nestranný a nezávislý orgán, ktorý bude zložený z piatich členov. 

Zaujímalo ho, či má Úrad vlády aspoň predstavu, ktoré inštitúcie budú zastúpené v tejto 

Rade a akým kľúčom budú zastúpené. Aj v projektoch, ktoré boli schvaľované na 

minulom zasadnutí, aj v dnešných projektoch, sa spomína vzdelávanie štátnych 

úradníkov. V rámci projektov však nie sú uvedení žiadni partneri, podľa neho by bolo 

efektívne komunikovať s nimi, aby sa v rámci efektívnosti jeden zamestnanec 

nevzdelával príliš veľa, opakovane, nákladne a bez výrazného efektu. Je teda 

presvedčený, že minimálne pri vzdelávaní je potrebná spolupráca medzi inštitúciami 

a preto by mali byť zahrnutí ako partneri projektu, nakoľko Úrad vlády spolupracuje so 

všetkými úradmi a nie je to uvedené v projekte.  
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Lívia Richterová, ÚV SR, odpovedala, že pôvodne mal byť projekt rozdelený na dva 

projekty, ale kvôli efektivite riadenia projektu bol spojený do jedného.  

 
Tatiana Palková, ÚV SR, doplnila, že hlavnou úlohou Hodnotiaceho centra je metodická 

činnosť v oblasti overovania osobnostných predpokladov hlavne v procese prípravy 

riadeného pohovoru. Nakoľko bude vypracovávať metodiku k metódam overenia 

schopností, druhým krokom bude jej vysvetľovanie a vzdelávanie v týchto oblastiach. 

Hodnotiace centrum bude mať na starosti obmedzený okruh vzdelávacích aktivít, 

tematika vzdelávacích aktivít je ohraničená procesom výberu štátnych zamestnancov. 

Neznamená to však, že ostatné vzdelávacie aktivity budú prebiehať pod záštitou 

hodnotiaceho centra. Hodnotiace centrum je účelová organizácia zameraná na 

vzdelávacie aktivity v procese výberu štátnych zamestnancov.    

 
Lívia Richterová, ÚV SR, dodala, že čo sa týka prijatia zákona o štátnej službe 

a výberu týchto zamestnancov, podrobný mechanizmus bude uvedený v novoprijatom 

zákone, ktorému predchádza prijatie Stratégie riadenia ľudských zdrojov, táto má byť 

predložená na rokovanie vlády v októbri 2015. Predpoklad predloženia nového zákona 

o štátnej službe je jún 2016.   

 
Samuel Arbe, MV SR, doplnil, že čo sa týka partnerov, je možné postupovať dvoma 

formami. Jedna je formálna, partnerskou zmluvou medzi prijímateľom a partnerom 

projektu. Druhá je neformálna, kedy z podstaty projektu vyplýva, že nositeľ projektu      

sa musí koordinovať s inými subjektmi. Čiže aj v prípade, ak v projekte nie je formálne 

uvedený partner, je predpoklad, že partnerstvo je nevyhnutné, lebo projekt sa nedá 

realizovať bez súčinnosti s inými inštitúciami, ktorých sa týka. Aj tento projekt                 

je príkladom toho, že sa nemôže realizovať autonómne v uzavretom prostredí bez 

komunikácie s externým prostredím. Rovnako aj stratégia riadenia ľudských zdrojov,        

aj zákon o štátnej službe vznikali na princípe partnerstva a nevyhnutná bude aj ich 

implementácia na tohto princípe.   

 
Kálmán Petöcz, RVĽPNMRR, uviedol, že si nevie celkom dobre predstaviť na základe 

predloženého návrhu projektu Radu a jej fungovanie. Tento orgán má byť zriadený 

zákonom, ktorý má byť schválený až v júni 2016, čo je však po parlamentných voľbách. 

Rada má byť poradným orgánom vlády, ale podľa textu by bol mať suverénny orgán 

s vlastnou štruktúrou, kanceláriou, zamestnancami. Ale nie je jasné, aký mať štatút 

tohto orgánu. Návrh zákona zatiaľ nie je známy, je iba indikácia schválenia tohto zákona 

niekedy v prvej polovici roka 2016. Zároveň dodal, že takáto inštitúcia chýba, ktorá by 

nahradila Úrad pre štátnu službu. Takýto úrad však nemôže byť zriadený národným 

projektom bez jeho legislatívnej základne. Okrem toho nie je predpoklad, že by Rada so 

svojimi členmi a zamestnancami dokázala pokryť úlohy, ktoré zabezpečoval Úrad pre 

štátnu službu do roku 2006.  

 
Michael Morass, EK, uviedol, že vidí aj iné obavy, čo sa týka tohto projektu 

a vysvetlenie, ktoré počul, ho nepresvedčilo. Podľa neho boli určité rozpory v rámci 

vysvetlenia. Na jednej strane bolo uvedené, že bude fungovať ako určitý druh 

Ombudsmana, na druhej strane že bude zodpovedný za výber pracovníkov, v ďalšom 

bode že nemá nič spoločné so štátnou službou a nemá nič spoločné s výkonom verejnej 

správy, ale zároveň sa bude zúčastňovať na legislatívnom procese. Takže nie je jasné, 

aká bude úloha tejto Rady. Je presvedčený, že takáto Rada funguje v každom členskom 

štáte v nejakej forme, ale žiadny členský štát nechce mať takúto formu orgánu verejnej 

správy financovanú zo štrukturálnych fondov. Nemyslí si, že je prípustné, aby boli platy 

členov tejto Rady financované z tohto programu. Všetky ostatné služby, ktoré sa týkajú 
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tejto Rady by boli jasne definované až vtedy, keď bude jasné, aká je úloha tejto Rady. 

A toto bude možné až po prijatí zákona o verejnej službe. Navrhol teda RO odložiť 

hlasovanie o tomto projekte a zosúladiť proces rozhodovania o tomto projekte 

s procesom prijímania zákona o štátnej službe a potom predložiť jasný projekt s jasnými 

službami a zodpovednosťami.   

 
Ladislav Šimko, ÚV SR, sa spýtal, či vzhľadom na to, že projekt má dve časti, ktoré sú 

samostatné, je možné navrhnúť hlasovanie tak, ako bol pôvodný zámer každej časti ako 

samostatného projektu. Navrhuje hlasovanie o Hodnotiacom centre, nakoľko to môže 

fungovať v intenciách súčasného zákona aj podľa navrhnutej stratégie a dať podmienku, 

že Rada pre štátnu službu by bol projekt až po akceptovaní nového zákona o štátnej 

službe.  

 
Rut Erdélyiová, MV SR, však uviedla, že procedurálne nie je možné hlasovať o časti 

projektu, ktorý bol predložený. Aj v prípade, že predkladateľ spraví rozhodnutie 

o rozdelení projektu samotného, je nevyhnutné predložiť ho členom monitorovacieho 

výboru, lebo sa jedná o výrazný zásah do štruktúry projektu a jeho rozsahu.   

 
Soňa Dobšovičová, MS SR, dodala, že chcela predložiť rovnaký návrh ako pán Šimko. 

Vzhľadom na to, že obe časti projektu úzko súvisia so zákonom o štátnej službe. Ale prvá 

časť, ktorá sa týka Rady pre štátnu službu bude súčasťou nového zákona o štátnej 

službe, ale čo sa týka Hodnotiaceho centra je to inštitút, ktorý je potrebný už v súčasnej 

dobe a mohol by fungovať už teraz, nakoľko dnes si výber zamestnancov organizuje 

každý služobný úrad sám a neexistuje dnes ani jednotná metodika na to, ako by mali 

postupovať všetky služobné úrady.  

 
Rut Erdélyiová, MV SR, ešte dodala, že RO OP EVS plánuje ešte pred koncom roka 

2015 ďalšie zasadnutie monitorovacieho výboru, pretože už registruje požiadavky na 

predloženie ďalších projektov. Čiže je možné vyjsť v ústrety ako na novo predloženému 

projektovému zámeru na najbližšom monitorovacom výbore, kde môže projekt 

prerokovaný v podobe, ktorú predkladateľ považuje za adekvátnu.  

 
Lívia Richterová, ÚV SR, uviedla, že predkladateľ berie na vedomie všetky pripomienky 

a vyjadrenia. Čo sa týka pripomienok k nejasnosti projektu, jedná sa o predložený zámer 

a bližšie otázky mali byť špecifikované počas finalizácie projektu.  

Vzhľadom na závažnosť pripomienok k tomuto návrhu sa predkladateľ rozhodol stiahnuť 

tento projekt z hlasovania.  

 

Projekt Sekcie verejnej správy „Budovanie a rozvoj kapacít analytických jednotiek 

na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy“ predstavil Matúš Šesták, riaditeľ 

Analyticko-metodickej jednotky Sekcie verejnej správy.  

 

DĹŽKA PROJEKTU: 60 mesiacov 

 

INDIKATÍVNA ALOKÁCIA:  14 000 000,00 EUR 

 

HLAVNÉ CIELE: 

o Posilnenie/zlepšenie analytických jednotiek na ministerstvách a Úrade vlády SR, 

kde v súčasnosti existujú 

o Vytvorenie analytických jednotiek na ústredných orgánoch štátnej správy a Úrade 

vlády SR, ktoré takéto útvary zatiaľ nemajú zriadené 

o HLAVNÉ AKTIVITY :  
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o Posilnenie/zlepšenie existujúcich analytických jednotiek na vybraných ústredných 

orgánoch štátnej správy, ktoré takéto útvary majú zriadené 

o Vytvorenie a sfunkčnenie analytických jednotiek na vybraných ústredných 

orgánoch štátnej správy a Úrade vlády SR, ktoré takéto útvary nemajú zriadené 

o Posilnenie analytických kapacít vybraných ústredných orgánoch štátnej správy 

zameraných na posudzovanie vplyvov (RIA) 

o Vytvorenie systému pravidelného hodnotenia efektívnosti práce analytických 

útvarov 

o Zavedenie kontroly a pravidelných auditov činností analytických jednotiek, aj za 

účasti tretieho sektora. 

 

Matúš Šesták, MV SR, poďakoval za pripomienky z EK, všetky boli reflektované 

v návrhu projektu. Vníma dôležitosť tohto národného projektu a pre lepšiu reflexiu bude 

tento projekt v partnerstve s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a vytvára sa 

priestor aj pre tretí sektor. Tento projekt vníma ako nadrezortný a plne reflektuje na 

odporúčania OECD.  V súvislosti s vytvorením riadiaceho výboru pre koordináciu reformy 

verejnej správy bola dňom 24.2.2015 zriadená pracovná skupina pre budovanie 

a posilnenie analytických jednotiek, kde bolo diskutované o potrebách všetkých 

zainteresovaných rezortov a výsledkom práce tejto skupiny je predloženie zámeru tohto 

projektu. MV SR privíta aj pomocnú ruku EK, pretože má prehľad o fungovaní 

analytických jednotiek jednotlivých štátov a všetky myšlienky budú zapracované do 

projektového zámeru.  

 
Miriam Toplanská, EK, povedala, že podporujú intervencie v tejto oblasti a je veľmi 

dôležité zabezpečiť udržateľnosť takýchto nových pozícií. V návrhu projektu chýbala 

bližšia špecifikácia toho, ako bude zabezpečená udržateľnosť po skončení projektu 

a programového obdobia. Ďalej zdôraznila, že intervencie musia byť v súlade so 

špecifickým cieľom a platy pre týchto analytikov by mali byť rovnaké ako pre rovnakých 

odborníkov v štátnej správe. Nebolo jasné, či tento projekt bol konzultovaný 

s ministerstvami a ich analytickými jednotkami, či je toto najvhodnejšia forma realizácie 

pre nich samých, ako zlepšiť analytické kapacity. Odporúčali, aby sa vypracovávali ročné 

plány analytických štúdií a ich pravidelný monitoring. Dosť podrobne bola popísaná 

kontrola a audit, dokonca sa javili niektoré aktivity nad rámec, nakoľko bežne je 

vykonávaný vnútorný audit ministerstvami a tu bolo uvedené, že audit bude vykonávaný 

prostredníctvom mimovládnych organizácií.  

 
Matúš Šesták, MV SR, odpovedal, že čo sa týka udržateľnosti, členovia pracovnej 

skupiny sú prevažne z existujúcich členov funkčných analytických jednotiek a tento 

projekt vníma ako „štartovný balíček“ na začatie procesu a uvedomuje si, že po skončení 

projektu všetky výdavky súvisiace s ich pokračovaním preberie štát. V rámci pracovnej 

skupiny  konzultovali vybudovanie a posilnenie týchto kapacít s existujúcimi. Chcú byť 

v súlade s nimi, majú navrhnuté aj spoločné aktivity, ktoré prispejú transparentnejším 

spôsobom k rôznym analýzam, prácam na národnej úrovni, predpokladajú, že prispejú 

k väčšej prehľadnosti, rozvoju politík, ich transpozícií do národného segmentu 

v spolupráci s EK. Tento zámer bol plánovaný s podporou všetkých zainteresovaných 

zložiek. Čo sa týka auditov, ročných plánov, v rámci projektu plánujú zavedenie kontroly 

činnosti analytických a metodických centier. Apeloval na tretí sektor, pretože nie je 

správne, aby svoju prácu hodnotili analytici interne medzi sebou, je dobré mať reflexiu 

celkovej klímy spoločnosti na ich prácu a navrhol spôsob riadiaceho mechanizmu, ktorý 

bude zložený z interných analytických pracovníkov, ako aj zástupcov tretieho sektora 

a medzinárodných inštitúcií, aby spoločne rozhodovali o smerovaní analytických 

jednotiek. MV SR má veľmi dobrú spoluprácu s expertmi OECD, ktorí ho vedie procesom 
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podpory pri budovaní, teraz zapracuvávajú odporúčania, ktoré poskytlo OECD do aktivít.  

Čo sa týka financovania,  je projekt financovateľný z OP EVS a plne súhlasí s cieľmi 

programu.  

 
Kálmán Petöcz, RVĽPNMRR, nebol si istý, či bola odkonzultovaná spolupráca a 

koordinácia so všetkými partnermi, ktorí sú vymenovaní v projekte (ministerstvá a Úrad 

vlády) a či je zahrnutý aj Úrad splnomocnenca pre rómske komunity do tohto projektu, 

alebo či je zahrnutý pod ministerstvo vnútra SR. Úrad vlády zabezpečuje všeobecný 

servis, ale je tam ďalší splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny a či je tento úrad 

zahrnutý do projektu.  

 
Matúš Šesták, MV SR, uviedol, že momentálne je projekt vo svojej finálnej fáze 

koncepcie, ktorá hovorí o posilňovaní analytických kapacít. Prioritou tejto koncepcie je, 

aby na ústredných orgánoch štátnej správy bola vybudovaná iba jedna analytická 

jednotka, ktorá bude zastrešovať všetky politiky rezortu. Zámerom je teda mať v rámci 

jednej jednotky aj politiky úradov splnomocnenca a ďalšie segmenty, za ktoré 

ministerstvo ako celok zodpovedá. Čo sa týka spolupráce útvarov medzi sebou, 

momentálne sú rozpracované dve prierezové aktivity, prvou je RIA a druhou je Spending 

review, čiže prepojenie na štátny rozpočet. Sú ešte ďalšie témy, ktoré má rezort vo 

vlastníctve svojich politík a tam je predpoklad spolupráce s úradmi splnomocnencov 

podľa jednotlivých segmentov.   

 
Samuel Arbe, MV SR, doplnil, že na jednom rezorte môže byť z projektu podporená 

jedna analytická jednotka. Je však na rozhodnutí rezortu, či chce mať viac takýchto 

jednotiek, ale z OP EVS podporuje MV SR vždy iba jednu jednotku. Zároveň odporúča, 

aby sa integrovali všetky témy, ktoré zastrešuje daný rezort do analytickej jednotky, 

ktorá na danom rezorte vzniká, alebo je vytvorená. Ambíciou je, aby analytická jednotka 

pokrývala všetky agendy, ktoré sú v danom rezorte.  

 
Kálmán Petöcz, RVĽPNMRR, dodal, že pri zasadnutí monitorovacieho výboru sú 

schvaľované projekty s konkrétnymi sumami.  

 
Rut Erdélyiová, MV SR,  doplnila, že tento projekt je tvorený pre jednotlivé ústredné 

orgány štátu a základná myšlienka je taká, že zo zdrojov OP EVS podporíme rozvoj 

analytickej jednotky na každom ústrednom orgáne štátu, vrátane Úradu vlády s cieľom, 

aby tieto jednotky pokryli v čo najširšom zmysle agendy, za ktoré daný rezort 

zodpovedá. To, ako sa danej úlohy zhostia, je už na iniciatíve jednotlivých ministerstiev.  

 
Milan Muška, ZMOS, zdôraznil, že v uplynulom období štát zanedbal analytickú činnosť 

a veľmi často nemá ani relevantné argumenty, prečo tomu tak je. Z toho vyplýva, že 

budovanie a udržanie analytických kapacít v tomto štáte je veľmi dôležité. Opýtal sa, ako 

sa bude ďalej nakladať s produktmi týchto analytických jednotiek, čo bude s analýzami, 

kam budú smerovať, aby bola istota, že sa využijú v praxi a dostanú sa k čo najširšiemu 

spektru užívateľov. Taktiež mu nebol jasný ani systém zberu podkladov pre tieto analýzy. 

Jedným zo zdrojov údajov by mal byť Štatistický úrad SR, ktorý disponuje obrovským 

množstvom údajov a nie vždy ich má spracované tak, aby bola zo štatistiky spracovaná 

analýza a výstup odporúčania. Nie je mu teda jasné, ako budú ďalej spracované výsledky 

projektu.  

 
Matúš Šesták, MV SR, uviedol, že keď vznikal prvý analytický útvar v SR, Inštitút 

finančnej politiky, ešte po takomto útvare nebol dopyt, ale vybudoval sa až časom 
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a prácou toho analytického útvaru, kvalitou jednotlivých analýz, ktorú posudzuje aj 

verejnosť a týmto spôsobom sa viac stransparentní celý mechanizmus práce s dátami. 

Posilňovaním kapacít najmä v oblasti RIA, je k dnešnému dňu veľké množstvo 

legislatívnych požiadaviek, očakáva na základe tohto projektu, že verejnosť a tvorcovia 

verejnej politiky ocenia tento prínos a v budúcnosti sa bude pracovať viac efektívne, 

odbremení sa byrokratický systém a bude viac transparentný. Čo sa týka dát, je to jedna 

z výziev. Ak chce niekto robiť kvalitnú analytickú činnosť, musí mať k dispozícii kvalitné 

dáta. V súvislosti s tým chce podotknúť, že OP EVS počíta s prípravou komplexného 

zámeru, kde sa bude riešiť získavanie dát a ich prepojenie na všetky verejné inštitúcie 

a ministerstvo vnútra je zdrojom takmer všetkých primárnych dát, ktoré vieme dať 

k dispozícii.  

 

Ďalší projekt Sekcie verejnej správy „Podpora medzinárodnej spolupráce zameranej 

na posilnenie výmeny skúseností a príkladov dobrej praxe medzi krajinami EÚ    

a OECD v oblasti reformy verejnej správy“ predstavil Matúš Šesták, riaditeľ 

Analyticko-metodickej jednotky Sekcie verejnej správy.  

 

DĹŽKA PROJEKTU: 48 mesiacov 

 

INDIKATÍVNA ALOKÁCIA:  2 000 000,00 EUR 

 

HLAVNÉ CIELE: 

o Zabezpečiť získavanie odborných znalostí a nových skúseností pre 

zamestnancov VS, ktorí sa zaoberajú implementáciou reformy verejnej správy na 

Slovensku 

o Poskytnúť realizátorom reformy verejnej správy priestor, aby mohli participovať 

na výmene poznatkov so zahraničnými inštitúciami, ktoré vykonávajú podobnú 

reformu 

o Výmena praktických skúseností s prevažne zahraničnými expertmi, ktorí majú 

v tejto oblasti bohaté skúsenosti a využitie týchto znalostí v podmienkach VS na 

Slovensku 

 

o HLAVNÉ AKTIVITY :  

o Vzdelávanie zamestnancov ministerstiev a Úradu vlády, ktorí sa podieľajú na 

výkone reformy VS na Slovensku - absolvovanie krátkodobých výmenných 

pobytov na jednotlivých útvaroch ministerstiev v zahraničí alebo 

v medzinárodných organizáciách 

o Prizvanie zahraničných expertov pre oblasť VS za účelom prezentovania 

vedomosti a praktických skúsenosti 

o Spolupráca s ambasádami krajín EÚ, ktorá by mala prispieť k nadväzovaniu 

kontaktov a k lepšiemu „networkingu“ a zdieľaniu skúseností 

o Organizovanie odborných workshopov, seminárov či konferencií za účasti 

zahraničných expertov, zameraných na  implementáciu reformy verejnej správy 

 

V rámci projektu nebudú financované aktivity a veľvyslaneckými úradmi, sú to iba ako 

partneri na networking v daných krajinách, vzhľadom na to, že poznajú podmienky 

v daných krajinách.  

Dnes už existuje úspešná spolupráca s OECD, kde bol prvý krát zavedený participatívny 

systém workshopov, kde mohli účastníci z ústredných orgánov štátnej správy reflektovať 

svoje potreby, je to jedna z ciest, ako prezentovať úspešnú prácu zahraničných kolegov 

na Slovensku a poučiť sa z nej.  
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Tento projektový zámer nehovorí o vzdelávaní analytických útvarov, ale hovorí 

o vzdelávaní reformátorov, čiže tvorcov jednotlivých politík, teda tých, ktorí 

implementujú politiky. 

 
Michael Morass, EK, si myslí, že účel tohto projektu sa veľmi približuje k cieľom OP 

EVS. Samozrejme, bude možné využiť tieto záležitosti aj pre verejnú správu vzhľadom    

na kontakty s inštitúciami ako je OECD. V rámci projektu však nie je celkom jasná jeho 

pridaná hodnota. Vzhľadom na existenciu projektového zámeru, ktorý navrhlo 

Ministerstvo financií SR (projekt sa týka vzdelávania štátnych zamestnancov) a uberá   

sa podobným smerom a tak vzniká riziko, že projekty sa budú prekrývať. Existuje 

dlhodobá spolupráca s OECD a vzniká tak otázka, čo tento projekt ešte môže priniesť. 

Spolupráca s OECD je tak veľmi dobrou základňou, ale treba si ujasniť, čo bude pridanou 

hodnotou tohto projektu a zrejme by sa mal v tomto zmysle náležite zrevidovať. Zároveň 

dodal, že tento komponent administratívnych kapacít, ktorý chce využívať priame 

výmeny, sa už deje a je to veľmi praktický nástroj, ale za oveľa menšie finančné čiastky, 

ako je tento projekt. Takáto výmena skúseností sa dá vykonať aj lacnejšie v rámci 

kontaktov, ktoré už dnes existujú.  

 
Miriam Toplanská, EK, doplnila, že napriek dodatočnému vysvetleniu, že nejde 

o prelínanie, si EK  stále myslí, že toto prekrývanie je viditeľné s projektom Ministerstva 

financií. Spomínaný projekt má zastrešovať nie len analytické jednotky, ale aj analytikov, 

politických úradníkov na ústredných orgánov štátnej správy. Tento nový projekt má byť 

pre reformátorov a nie pre analytikov. Intervencie by sa mali projektovať tak, aby boli 

jednoduché a aby zastrešovali čo najviac. Ďalej sú v projekte aktivity, ktoré nepovažuje 

za vhodné financovať z ESF, napr. spolupráca s ambasádami. EK veľmi podporuje 

medzinárodnú spoluprácu reformátorov a všetkých ľudí zapojených do reformy. Bude 

vytvorená transnárodná spolupráca v rámci ESF a možno aj v oblasti modernizácie 

verejnej správy. Odporúča Slovenskej republike, aby prejavila záujem o túto spoluprácu 

a je predpoklad pravidelných stretnutí štátov počas nasledujúcich siedmych rokov, 

výmeny skúseností v implementácii ESF a iných, pretože je to jedna z možností výmeny 

skúseností a príkladov dobrej praxe zo zahraničia.  

 
Samuel Arbe, MV SR, dodal, že RO vidí jasný rez v logike uvažovania, vzhľadom na to, 

predpokladom úspešnej reformy verejnej správy je oddelenie analytiky a samotného 

výkonu tejto reformy, jej implementácie. Túto logiku uvažovania sa snažíme zachovať aj 

pri podpore projektov. Inštitút finančnej politiky predkladal projektový zámer, ktorý sa 

zameriava iba na vzdelávanie analytických pracovníkov Práve tento projekt sa zameriava 

na tých, ktorí sú vykonávateľmi reformy. Cieľová skupina, ktorú bude vzdelávať, je ešte 

väčšia a nie je menej dôležitá ako vzdelávanie analytických pracovníkov. Riadiaci orgán 

podporil tento projekt, nakoľko je v súlade s článkom 10 nariadenia, ktorý hovorí 

o medzinárodnej spolupráci. Podľa tohto článku, členské štáty by mali podporovať 

transnacionálnu spoluprácu v záujme spoločného vzdelávania, zvyšovania efektivity 

politík, ktoré sú podporované z ESF. Týmto projektom  sa MV SR snažil ísť v línii, o ktorej 

hovorí nariadenie o ESF. Spolupráca s ambasádami nebude vo finančnej forme, ale 

v obsahovej forme v nadväzovaní kontaktov. Prinášané príklady dobrej praxe znamenajú 

šetrenie zdrojov, pretože nie je potrebné vymýšľať niečo, čo už funguje.  

 
Rut Erdélyiová, MV SR, dodala, že RO dohliadne na to, aby nedošlo k prekrývaniu 

dvoch zdrojov financovania na naplnenie identickej potreby a demarkačná línia bude 

musieť byť jasne vysvetlená v samotnom projektovom zámere. Poďakovala za 

pripomenutie nástroja TAEX a verí, že jednotlivé reformné tímy v Slovenskej republike ho 

budú využívať tak, aby nedochádzalo k prekrývaniu financovania v rovnakej oblasti. 
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Marcel Zajac, KMNORVSR, uviedol, že dúfa, že niekto z členov MV bude členom tímu 

pripomienkovania a tvorby zákona o štátnej službe. Vzhľadom na udržateľnosť projektov, 

najmä vo vzdelávacích projektoch je hlavne v tom, kam to vzdelanie, ktoré účastníci 

získajú, padne. Jedna z vecí, ktorú bude treba postrážiť, bude to, aby vzdelaní štátni 

zamestnanci ostali štátnymi zamestnancami.  

Samuel Arbe, MV SR, odpovedal, že toto sa dá zabezpečiť aj priamo na projektovej 

úrovni.  

 
Matúš Šesták, MV SR, dodal, že podobný projekt už v SR máme. Je to napr. projekt 

Štefánik, ktorý hovorí o podpore vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ktorí si dopĺňajú svoje 

vzdelanie a je veľmi jasne definovaný mechanizmus, že ak čerpá tieto prostriedky, po 

návrate odpracuje určitý čas, ktorý je relevantný týmto finančným prostriedkom. Ak nie, 

tieto finančné zdroje je povinný vrátiť. Tento systém sa rieši dodatkami k pracovným 

zmluvám.  

 

Projekt Odboru prevencie kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

„Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných 

bodov pre obete“ predstavil Jozef Halcin, riaditeľ odboru prevencie kriminality.  

 

DĹŽKA PROJEKTU: 36 mesiacov 

 

INDIKATÍVNA ALOKÁCIA:  4 300 000,00 EUR 

 

HLAVNÉ CIELE: 

o Vybudovať a posilniť inštitucionálne kapacity v oblasti prevencie, ochrany a 

podpory obetí protiprávnych konaní vykazujúcich znaky trestných činov 

o Zrýchliť a zefektívniť prístup obetí  k včasnej a zodpovedajúcej pomoci 

v sociálnej, psychologickej a právnej oblasti 

o Nastavenie štandardov a procesov pre dostupnú a efektívnu verejnú správu 

v oblasti poskytovania pomoci obetiam trestných činov 

 

o HLAVNÉ AKTIVITY :  

o Vybudovanie analytickej jednotky pre analýzu potrieb a podporu obetí 

o Vytvorenie siete koordinátorov pre obete trestných činov 

o Tvorba systému metodického riadenia a koordinácie jednotlivých kontaktných 

bodov, tvorba a schválenie štandardov a metodík z jednotlivých oblastí so 

zameraním na potreby klienta 

o Nastavenie spolupráce (s MNO) 

o Vzdelávanie koordinátorov, asistentov a  príslušníkov PZ 

o Vytvorenie databázy kontaktných bodov pre obete podporených v rámci NP a ich 

výsledkov, evaluácia dosiahnutých výsledkov 

o Preventívne aktivity s vybranými skupinami obetí 

 

Jozef Halcin, MV SR, poďakoval za možnosť prezentovať projekt a poďakoval tiež        

za všetky pripomienky, ktoré dostali k projektovému zámeru. Projekt predkladá odbor 
prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, ktorý bol na MV SR zriadený v roku 

2012 ako útvar, ktorého úlohou je predovšetkým koordinácia preventívnych aktivít a 

identifikácia najvýznamnejších ohrození v oblasti trestnej a inej protispoločenskej 

činnosti, ako aj definovanie strategických opatrení, priorít pre verejné politiky a cieľov v 

oblasti poskytovania podpory pre aktivity realizované samosprávou a ďalšími subjektmi 

občianskej spoločnosti. Východiskom pre predloženie projektu je skutočnosť, že zaistenie 
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bezpečnosti a ochrany občanov pred protiprávnym konaním je základným predpokladom 

pre dosiahnutie udržateľného rastu, ekonomickej stability a podpory sociálnej inklúzie. 

Predkladaný zámer svojimi plánovanými aktivitami prispeje k naplneniu viacerých 

pilierov reformy verejnej správy v Slovenskej republike, a to v súlade s identifikovanými 

východiskami projektu, ktorými sú efektívnosť, kvalita, štandardizácia, dostupnosť         

na báze spolupráce. Preto piliere verejnej správy, o ktoré sa bude aj náš projekt opierať, 

sú vybudovanie proklientsky orientovanej a transparentnej verejnej správy, poskytovanie 

vysokokvalitných a dostupných verejných služieb a schopnosť poskytovať verejné služby 

na miestnej, regionálnej a národnej úrovni, ktoré budú prispôsobené potrebám občanov.  

Predkladaný národný projekt preto plne korešponduje s hlavným cieľom OP EVS. 

Prevencia kriminality je integrálnou súčasťou bezpečnostnej politiky štátu v každom 

demokratickom zriadení. Jej hlavnými úlohami je eliminácia kriminogénnych faktorov      

a spoločensky negatívnych javov, práca s páchateľmi a pomoc obetiam trestných činov. 
Na rozdiel od trestnej (represívnej) politiky využíva prevencia kriminality nerepresívne 

metódy, na ktorých sa v záujme efektívnosti musí spolupodieľať široká škála inštitúcií 

verejnej správy, ako aj mimovládnych a súkromných subjektov. Úlohy jednotlivých 

úrovní verejnej správy v oblasti prevencie kriminality v SR v súčasnosti čiastočne 

upravuje zákon o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti (č. 583/2008). 
Napriek uvedeným skutočnostiam ostáva dôležitým všeobecným nedostatkom verejných 

politík ich často sektorová orientácia a nedostatočné alebo úplne chýbajúce vzájomné 

prepojenie. Preto v súlade so základnými východiskami reformy VS v SR je našim cieľom 

v projekte dosiahnuť systémové riešenie, ktoré umožní poskytovať verejné služby na 

miestnej, regionálnej a národnej úrovni na princípe medzirezortnej a medzisektorovej 

spolupráce. Predkladaný zámer národného projektu má ambíciu vzájomne prepojiť 

procesy na model horizontálne integrovaných služieb. Služby, ktoré sú dnes pre obete 

trestných činov poskytované vertikálne, sa tak budú (realizáciou projektu) integrovať 

prierezovo do viacerých úrovní verejnej služby, čím sa znížia a optimalizujú výdavky na 

prevádzkové náklady VS. Táto viacúrovňová a medzisektorová spolupráca bude 

definovaná v jednotlivých právnych normách sústavy legislatívnych predpisov najmä 

novým definovaním pôsobnosti a úloh v oblasti prevencie kriminality, pre jednotlivé 

úrovne verejnej správy v Slovenskej republike, ktoré sú aktuálne definované 

predovšetkým zákonom o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti, trestným 

zákonom, trestným poriadkom a internými predpismi jednotlivých zapojených subjektov, 

najmä v rámci štátnej správy. 

V rámci riešenia úloh projektu sa zefektívni spolupráca medzi štátnymi orgánmi               

a orgánmi územnej správy a mimovládnych organizácií a vzdelávacích a vedeckých 

ustanovizní. Hlavné ciele projektového zámeru boli definované vzhľadom na doterajšie 

skúsenosti a dlhodobý vývoj trestnej činnosti v Slovenskej republike.  

Realizáciou tohto projektu ako pilotného projektu sa zabezpečí systém  analytických, 

monitorovacích a kontrolných mechanizmov na riešenie úloh prevencie kriminality 

štátnymi orgánmi a orgánmi samosprávy s väzbou na mimovládne organizácie, 

vzdelávacie a vedecké ustanovizne v rámci celej SR.  

Realizáciou projektu dosiahneme koordináciu prevencie kriminality v oblasti pomoci 

obetiam, ktorá zvýrazní potrebu komplexného a koordinovaného riešenia úloh prevencie 

kriminality štátnymi orgánmi a orgánmi samosprávy s väzbou na mimovládne 

organizácie, vzdelávacie a vedecké ustanovizne. Zároveň dosiahneme inštitucionálne 

zabezpečenie na ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy, 

miestnych orgánoch štátnej správy a orgánoch územnej samosprávy implementáciu 

európskych a národných politík prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti 

(predovšetkým „Vízia a stratégii rozvoja slovenskej spoločnosti do roku 2020, kap. 2.1.3. 

Potreba dobudovania štátu ako garanta právneho štátu ochrany a bezpečnosti“). 
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Dosiahneme tiež vytvorenie špecializovaného systému analytických, monitorovacích          

a kontrolných mechanizmov systematického zisťovania účinnosti a efektivity prijímaných 

opatrení.  

V záujme dosiahnutia hlavných cieľov sme v predloženom zámere navrhli tieto hlavné 

aktivity národného projektu: Vybudovanie kapacít pre analýzu potrieb, podporu obetí 

a zavedenie „evidence based“ princípov do tvorby verejných politík. Ich súčasťou bude 

spracovanie vstupnej analýzy procesov v danej oblasti, ktoré je potrebné riešiť 

prierezovo cez jednotlivé ministerstvá, vstupujúce informácie totiž do problematiky obetí 

trestných činov nie sú len z ministerstva vnútra, štatistického úradu, ministerstva 

školstva, ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ale aj z ďalších subjektov, ktoré 

riešia túto tému. Cieľom v tejto oblasti je preniesť dobrú prax z iných krajín, ktoré         

sa zaoberali takouto témou. Skúsenosti čerpáme napr. z Českej republiky, kde bol 

vytvorený projekt „Mapy kriminality“, ktoré dnes modelujú vývoj trestnej činnosti 

v jednotlivých miestach, nie len v krajoch a okresoch a tým je možné viac predchádzať 

trestným činom a viac ochrániť obete trestných činov. Ďalej bude vytvorená sieť 

koordinátorov pre obete trestných činov. V rámci nej bude zabezpečená strešná štruktúra 

pre oblasť prevencie kriminality na podporu obetí, vrátane vytvorenia štandardov 

a metodík pre systém poskytovania pomoci obetiam trestných činov. Je potrebné 

jednoznačným a jednotným spôsobom definovať opatrenia, akými budeme pristupovať 

k obetiam trestných činov a za akých okolností ich obetiam poskytneme. Ďalšou aktivitou 

je tvorba systému metodického riadenia a koordinácie jednotlivých kontaktných bodov, 

tvorba a schválenie štandardov a metodík z jednotlivých oblastí so zameraním na potreby 

klienta. Jednou z aktivít je nastavenie spolupráce, ktorú vnímame ako veľmi dôležitú. 

Budeme ju riešiť v rámci oficiálneho partnerstva tak, ako je to uvedené aj v návrhu 

zámeru projektu. Spolupracovať budeme najmä s Úradom splnomocnenca vlády pre 

rozvoj občianskej spoločnosti, kde sa plánujú využiť existujúce systémy spolupráce 

s občianskou spoločnosťou. Projekt zahŕňa aj vzdelávanie koordinátorov, asistentov 

a príslušníkov Policajného zboru, čiže všetkých, ktorí majú kontakt s potenciálnou alebo 

skutočnou obeťou trestných činov. Ďalej je to vytvorenie databázy kontaktných bodov 

pre obete podporených v rámci NP a ich výsledkov, evaluácia dosiahnutých výsledkov. 

V rámci tohto programu je potrebné zbierať dáta o obetiach na vyhodnotenie                

na jednotlivých úrovniach v rámci realizácie tohto projektu na národnej úrovni a tiež      

na regionálnej a miestnej úrovni. Poslednou aktivitou tohto projektu sú samotné 

preventívne aktivity. Cieľom je predísť tomu, aby sa potenciálne obete stali skutočnými 

obeťami, preto sa plánuje využiť alokované prostriedky na informovanie o dostupnosti 

systému na podporu obetí trestných činov zapojením všetkých relevantných aktérov      

na dosiahnutie zlepšenia dostupnosti služieb pre obete.  

Realizáciou tohto projektu na Slovensku budeme mať možnosť vybudovať inovatívne 

a kvalitné riešenie poskytovania pomoci obetiam trestných činov dosiahnuté na princípe 

rešpektovania medzisektorového partnerstva, ktoré bude vybudované na modeli 

horizontálne integrovaných služieb. Riešenie bude realizované prierezovo, vo viacerých 

úrovniach verejnej správy s cieľom vybudovania efektívneho modelu poskytovania 

moderných a pre Európu štandardizovaných služieb pre obete trestných činov s cieľom 

zefektívnenia a optimalizácie prevádzkových nákladov. Realizáciou projektu sa zvýši 

dostupnosť a efektivita verejných služieb v rámci jednotlivých úrovní aj pre vidiecke 

obyvateľstvo a marginalizované skupiny. Výsledky projektu budú aplikovateľné v rámci 

výmeny dobrých skúseností v rámci celej EÚ.  

Miriam Toplanská, EK, uviedla, že táto oblasť si žiada intervenciu a modernizáciu, 

napriek tomu by bolo vhodné, aby takýto národný projekt obsahoval stručnú analýzu 

potrieb v tejto oblasti. Nakoľko stratégia prevencie kriminality a protispoločenskej 

činnosti, na ktorú sa odvoláva, nenachádza medzi stratégiami, ktoré sú uvedené             
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v stratégii OP EVS. Je potrebné teda zdôvodniť, prečo je tento projekt dôležitý, nakoľko 

rieši nedostatky, ktoré neboli zaradené medzi priority OP EVS. EK tiež upozornila na 

možné prelínanie niektorých aktivít s OP ĽZ a ich národným projektom Ochrana detí proti 

násiliu a bude potrebné popísať synergiu alebo vylúčenie prelínania týchto projektov.  

Samuel Arbe, MV SR, doplnil, že RO vníma tento projekt v súlade s OP EVS, nakoľko 

tento projekt zvyšuje dostupnosť verejných služieb s ohľadom na zraniteľné skupiny 

obyvateľov. Projekt systémovo zvyšuje dostupnosť verejných služieb, pretože nie je 

zameraný iba na väčšinovú populáciu. Cieľová skupina je širšia ako iba deti, ale napr. 

starší občania sú početnejšia skupina a sú často obeťami trestných činov. 

Jozef Halcin, MV SR, povedal, že bezpečnostná politika je neodmysliteľná súčasť 

verejnej správy. A jej súčasťou je represívna a preventívna zložka, takže súvis prevencie 

s verejnou zložkou je jednoznačný. V OP EVS a v reforme verejnej správy je jedným 

z východísk práve vízia rozvoja spoločnosti v roku 2020 a táto definuje problematiku 

vnútornej bezpečnosti a ochrany ako jednu z priorít. Priblíženie sa občanovi s takouto 

službou vnímame ako efektívny a veľmi správny krok pri poskytovaní jednej 

z najzákladnejších služieb. Z tohto dôvodu vnímame zaradenie tohto projektu ako 

náležité a opodstatnené.  

Dagmar Litterová, MPSVR SR, dodala, že ako gestori Horizontálnych princípov Rovnosť 

mužov a žien a Nediskriminácia vnímajú tento projekt, že sa týka aj ich problematiky, 

nakoľko sa týka aj kriminality a tiež žien a domáceho násilia. Úrad spolupracuje             

vo zvýšenej miere, čo sa týka zmien a úprav trestného zákona, ktoré sa týkajú 

domáceho násilia a preto tento projekt radi podporia.  

Jozef Halcin, MV SR, dodal, že v princípoch rodovej rovnosti je domáce násilie páchané 

aj na mužoch a najmä v prípade staršej generácie aj na senioroch.  

Rut Erdélyiová, MV SR, pristúpila k hlasovaniu o predložených projektových zámeroch. 

Upozornila, že zo šiestich projektových zámeroch bol aj vzhľadom na závažné 

pripomienky EK aj členov monitorovacieho výboru jeden projekt stiahnutý 

predkladateľom. Do fázy hlasovania sa teda dostalo päť projektov.  

 

 

Za projekt: „Podpora aplikácie optimalizovaných a unifikovaných podporných 

procesov“ 

Prítomných: 22 členov 

Za: 21 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1  

Návrh projektového zámeru bol schválený počtom hlasov 21.  

 

Za projekt: „Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej 

správe“ 

Prítomných: 22 členov 

Za: 17 

Proti: 0 

Zdržal sa: 5  

Návrh projektového zámeru bol schválený počtom hlasov 17.  

 

Za projekt: „Budovanie a rozvoj kapacít analytických jednotiek na vybraných 

ústredných orgánoch štátnej správy“ 

Prítomných: 22 členov 

Za: 18 
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Proti: 0 

Zdržal sa: 4  

Návrh projektového zámeru bol schválený počtom hlasov 18.  

 

Projekt „Podpora medzinárodnej spolupráce zameranej na posilnenie výmeny 

skúseností a príkladov dobrej praxe medzi krajinami EÚ a OECD v oblasti 

reformy verejnej správy“  

Prítomní: 22 členov 

Za:  14, 

Proti: 0,  

Zdržal sa: 8. 

Návrh projektového zámeru bol schválený počtom hlasov 14.  

 

Projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie 

kontaktných bodov pre obete“ 

Prítomní: 22 členov, 

Za: 19, 

Proti: 0 

Zdržal sa: 3.  

Návrh projektového zámeru bol schválený počtom hlasov 19.  

 

 

Bod č. 6 Rôzne a záver 

 

Michael Morass, EK, pripomenul, že 25.9.2015 EK v spolupráci so slovenskými orgánmi 

organizuje seminár na tému Kvalita verejnej správy, kde budú predstavené nástroje na 

skvalitňovanie verejnej správy.  

 

Miriam Toplanská, EK, dodala, že na seminári majú byť prítomní traja zástupcovia 

rôznych direktoriátov a predpokladá sa prítomnosť reformátorov na Slovensku. Cieľom 

bude predstavenie nástrojov a očakáva sa, že stretnutie bude interaktívne a jeho 

predmetom bude diskusia o čo najlepšom využití ESF pre tento OP na implementáciu 

reforiem, ako je možné využívať nástroje reforiem na Slovensku a tiež o očakávaniach 

zlepšenia a iniciatív pri modernizácii verejnej správy a jednotlivých politík. 

 

Rut Erdélyiová, MV SR, dodala, že RO OP EVS plánuje ešte v druhej polovici novembra 

ďalšie zasadnutie monitorovacieho výboru, termín bude formálne oznámený. Do tej doby 

môžu byť monitorovaciemu výboru predložené dokumenty na schválenie procedúrou per 

rollam.  

 

Miriam Toplanská, EK, sa ešte pýtala na webstránku operačného programu, čo súvisí 

s transparentnosťou a budúcim zlepšením viditeľnosti projektov. Zaujímala sa, v akom 

štádiu je tvorba tejto webstránky.  

Samuel Arbe, MV SR, odpovedal, že dnes sú všetky informácie zverejňované                 

na podstránke operačného programu, ktorá je súčasťou webového sídla ministerstva 

vnútra. Samostatná webstránka je aj súčasťou operačného programu, je našou snahou 

zvýšiť viditeľnosť tohto programu, vytvorením samostatného webového sídla s cieľom 

zviditeľnenia aktivít, ktoré podporujeme z operačného programu. 

 

Rut Erdélyiová, MV SR, poďakovala sa všetkým  členom, pozorovateľom a poradcom za 

účasť na zasadnutí monitorovacieho výboru a oficiálne ukončila zasadnutie.  
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Prílohy:  

 

1. Prezenčná listina 

2. Program 3. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre operačný program 

Efektívna verejná správa 

3. Kritériá pre výber projektov pre OP EVS, verzia 2.  

4. Zoznam schválených zámerov národných projektov OP EVS 

5. Uznesenia Monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa 

 

 

Zápisnicu vypracoval: sekretariát monitorovacieho výboru 

 

 

Tajomník výboru: Ján Kollárčik, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

 

 

Zápisnicu overila: Danica Hullová, zástupkyňa Komory mimovládnych neziskových 

organizácií Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave 19.10.2015                                           Danica Hullová, v.r. 

          Overovateľka zápisnice     

         

 

 

 

Predseda výboru svojim podpisom potvrdzuje pravdivosť zápisnice.  

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave 23.10.2015                                    Robert Kaliňák, v.r. 

                                                                        Predseda monitorovacieho výboru     

                                                                       


