
 
 
 
 

 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa 
 

 
Zápisnica z V. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru 

pre operačný program Efektívna verejná správa 
 
 
Termín konania: 30.5.2016 

Miesto konania: Historická budova NRSR. Župné nám.12  

Účastníci: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program:  

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

schválenie programu 

Bod č. 2 Predstavenie nových členov MV OP EVS 

Bod č. 3 Schválenie zmeny Štatútu MV OP EVS  

Bod č. 4 Informácia o stave implementácie OP EVS 

Bod č. 5 Informácia o plnení finančného plánu OP EVS 

Bod č. 6 Informácia o progrese reformy VS 

Bod č. 7 Odpočet ex ante kondicionalít 

Bod č. 8 Schválenie výročnej správy OP EVS 2014-2015 

Bod č. 9 Schválenie 2. verzie Plánu hodnotení OP EVS 

Bod č. 10  Informácia o činnosti a pláne v oblasti publicity OP EVS 

Bod č. 11 Rôzne a záver 

 

Otvorenie podujatia 

 

Piate riadne zasadnutie monitorovacieho výboru otvorila Adela Danišková, generálna 

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

republiky (ďalej MV SR). Privítala prítomných členov, pozorovateľov monitorovacieho 

výboru (ďalej MV), ako i zástupkyňu Európskej komisie (ďalej EK), menovite pani Miriam 

Toplanskú.  

 

Adela Danišková, MV SR, konštatovala, že nakoľko sa na zasadnutí nemohol zúčastniť 

podpredseda vlády SR a minister vnútra SR a predseda Monitorovacieho výboru pán 

Robert Kaliňák, kvôli pracovným povinnostiam, splnomocnil svojim zastupovaním člena 

Monitorovacieho výboru pani štátnu tajomníčku Denisu Sakovú. Rovnako na základe 

schváleného štatútu a rokovacieho poriadku poveril vedením schôdze a zastupovaním 

funkcie predsedu monitorovacieho výboru, pani Adelu Daniškovú (vymenovanú za 

podpredsedníčku MV dňa 21.apríla 2016). 

Hlavným účelom 5. zasadnutia MV je schváliť predložený návrh výročnej správy o 

vykonávaní operačného programu Efektívna verejná správa (ďalej OP EVS) za roky 2014-

2015, niektoré zmeny v dokumentoch potrebných pre  fungovanie  OP EVS, ako i 

informovať členov o stave implementácie operačného programu a aktuálnom dianí v 

oblasti reformy verejnej správy 

 

Príhovor Miriam Toplanskej, zástupkyne geografického oddelenia pre Poľskú 

republiku, Českú republiku a Slovenskú republiku na Generálnom riaditeľstve 

Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie Európskej komisie 

 

Miriam Toplanská  ako zástupkyňa v EK v poradnej funkcii MV ocenila zaslanie 

všetkých dokumentov k rokovaniu MV v dostatočnom časovom predstihu.  Nakoľko  sa už 

jedná  o piate zasadnutie MV OP EVS však očakávala, že bude prerokovávaný pokrok 

v plnení implementácie projektov. Ďalej skonštatovala, že sa nachádzame už v 3. roku 

implementácie, preto EK odporúča čo najskôr začať s implementáciou projektov, pri 



 
 
 
 

 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa 
 

dodržaní všetkých potrebných postupov; umožňuje to i progres v dezignácii orgánov 

zapojených do implementácie EŠIF.  

EK dňa 18.5. 2016 vydala odporúčania pre jednotlivé členské štáty. Pre Slovenskú 

republiku sú relevantné 3 odporúčania, konkrétne jedno sa týka aj verejnej správy (ďalej 

len VS), a to zlepšenie transparentnosti, kvality a účinnosti riadenia ľudských zdrojov vo 

VS pomocou prijatia zákona o štátnej službe a účinnosti súdnictva. Ostatné odporúčania 

sa týkajú verejného obstarávania a  regulačných prekážok. Podrobnejšie informácie sú na 

stránke Europe 2020. Pani Toplanská informovala o seminári, ktorý sa konal v Bratislave 

o reforme VS, Hodnota za vynaložené peniaze, o iniciatíve o integrácii dlhodobo 

nezamestnaných a vytvorení one stop shops, ako i o stretnutí Európskeho sociálneho 

fondu (ďalej len ESF) v Sofii o VS, na ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia zo Slovenska.  

 

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

programu  

 

Overenie uznášaniaschopnosti MV 

 

Na zasadnutí bolo prítomných 22 z 25 členov. Adela Danišková, MV SR, skonštatovala,  

že v zmysle štatútu výbor je uznášaniaschopný a že na schválenie návrhov je  

potrebná nadpolovičná väčšina hlasov.  

 

Voľba overovateľa 

 

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

Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. K návrhu 

neboli pripomienky. 

 

Hlasovanie k návrhu overovateľa zápisnice zo zasadnutia monitorovacieho výboru: 

Za: 21 členov 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1 (konflikt záujmov) 

Martin Giertl  bol  schválený za overovateľa zápisnice.  

 

Schválenie programu 

 

Adela Danišková, MV SR,  predstavila program zasadnutia. Oproti pôvodnému návrhu 

nastala formálna zmena, nakoľko prezentácia Certifikačného orgánu o finančnej 

implementácie OP EVS bola predsunutá do bodu 5.  

 

K programu neboli žiadne  pripomienky ani návrhy. 

 

Následne prebehlo hlasovanie k návrhu programu zasadnutia: hlasovalo: 22 členov 

Za: 22 členov 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Program bol  jednohlasne schválený 22 hlasmi.  

 

Bod č.2. Predstavenie nových členov MV 

 

Z dôvodu viacerých organizačných zmien na jednotlivých rezortoch, nastali aj výmeny 

členov a pozorovateľov MV OP EVS;  novými členmi MV OP EVS sa stali: 

- štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR – Mária Kolíková, ktorú 

zastupoval pán Peter Buck, riaditeľ kancelárie vedúcej služobného úradu  
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- ďalšou novou členkou bola zástupkyňa Riadiaceho orgánu pre operačný program 

Integrovaná infraštruktúra (ďalej len OP II) (na Ministerstve dopravy, výstavby a 

regionálneho rozvoja SR) – Katarína Rochovská (generálna riaditeľka sekcie riadenia 

projektov),  zastúpená Jaroslavom Adamkovičom  

- zástupca MV SR – Jozef Čapuška (generálny riaditeľ sekcie informatiky, 

telekomunikácií a bezpečnosti) 

Novým pozorovateľom za Orgánu auditu bol menovaný Vladimír Urmanič, vymenovaný 

na zastupovanie generálneho riaditeľa sekcie auditu a kontroly, zastúpený Valériou 

Valachovičovou. 

 

Bod č.3 Schvaľovanie zmeny Štatútu MV OP EVS 

 

Z podobných dôvodov ako pri zmene členov MV, nastala potreba aj zmeny Štatútu MV OP 

EVS. Návrh upraveného štatútu formou sledovania zmien bol členom MV odoslaný na 

pripomienkovanie dňa 21.4.2016. Všetky pripomienky k návrhu štatútu boli akceptované 

a zapracované do verzie, ktorá bola odoslaná členom MV dňa 13.5.2016. 

 

K zmene štatútu neboli žiadne  pripomienky. 

 

Následne prebehlo hlasovanie k zmene štatútu: hlasovalo: 22 členov 

Za: 22 členov 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Návrh 2. verzie Štatútu OP EVS bol s účinnosťou 30.5.2016 jednohlasne schválený 22 

hlasmi.  

 

Bod č.4 Informácia o stave implementácie OP EVS 

 

Informáciu o stave implementácie  OP EVS predniesol riaditeľ odboruOP EVS a člen MV 

Samuel Arbe. Predstavil časový harmonogram implementácie OP EVS, kde hlavnými 

míľnikmi bolo schválenie OP v novembri 2014 zo strany EK, na zasadnutiach MV bolo 

schválených 31 zámerov národných projektov (ďalej len NP) s alokáciou skoro 207 

miliónov EUR. Vo februári 2016 bola založená komisia na posudzovanie reformných 

zámerov, jej prvé zasadnutie sa uskutoční 13.6.2016. V druhom polroku 2016 plánuje 

riadiaci orgán (ďalej len RO)  písomné vyzvania pre národné projekty so schváleným 

reformným zámerom, zverejniť dopytovo – orientovanej výzvy pre mimovládne 

neziskové organizácie na predkladanie žiadostí o nenávratného finančného príspevku 

(ďalej len NFP), zverejniť dopytovo – orientovanej výzvy pre samosprávy a  splniť ex-

ante kondicionality. 

 

Milan Muška, Združenie miest a obcí Slovenska (ďalej len ZMOS),  sa informoval 

na dôvod posunu termínu medzi ustanovením a 1. zasadnutím Komisie pre posudzovanie 

reformných zámerov. 

 

Samuel Arbe, MV SR, reagoval, že dôraz je na kvalitu reformných zámerov, kde RO 

poskytuje súčinnosť pri ich príprave. Komisia je zložená zo zástupcov mnohých inštitúcií a  

mala mať dostatočný priestor na slobodu rozhodovania pri schvaľovaní zámerov. 

 

Miriam Toplanská, EK zdôraznila potrebu začať s implementáciou projektov čo najskôr, 

zazmluvnenie OP EVS je nulové. Orientačný harmonogram výziev by mal byť publikovaný 

na webovom sídle OP. EK podporuje aj spustenie dopytovo orientovaných projektov, aby 

sa mohli zapojiť mimovládne organizácie (ďalej len MNO). EK teší snaha na prípravu 

pilotov na zjednodušené vykazovanie nákladov.   

 



 
 
 
 

 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa 
 

Bod č. 5 Informácia o plnení finančného plánu OP EVS 

 

Predmetnú informáciu prezentovala členka MV a generálna riaditeľka sekcie EÚ fondov 

na  Ministerstve financií (ďalej len MF) SR pani Marcela Zubriczká. Informovala 

o  čerpaní všetkých OP v PO 2014-2020, ktoré sú veľmi nízke, čerpajú len 3 OP, čerpanie 

je len 0,61 %. Pre OP EVS je úroveň zazmluvnenia a čerpania nulová. Do konca roku 

2017 je potrebné vyčerpať 12,5 mil. EUR, čo by nemalo predstavovať problém. EK 

poslala zálohy vo výške vyše 13,08 mil. EUR pre OP EVS v rôznych tranžiach od r. 2014. 

Pre OP EVS v r. 2016 je rozpočtovaných 22,6 mil.. EUR, disponibilný rozpočet je ešte 

vyšší. Pripravenosť CO -  vzhľadom na proces dezignácie a výsledky fact finding mission, 

CO  je pripravený na implementáciu. 

 

Bod č. 6  Informácia o progrese reformy VS 

Informáciu o progrese reformy VS prezentoval generálny riaditeľ Sekcie verejnej správy 

a podpredseda MV pán Adrián Jenčo. 

 

Adrián Jenčo, MV SR, rozdelil prezentáciu do 4 častí, a to aktuálny stav Stratégie 

reformy verejnej správy, jednotná metodika na posudzovanie vplyvov -  analýza vplyvov 

na služby VS pre občana, pokračovanie reformy ESO – prípadová štúdia osobitná matrika 

a nový register MNO a národné projekty na podporu reformy. Informoval o stave 

prípravy strategických dokumentov a ich časovom harmonograme. Dňa 25.5. Vláda SR 

schválila  Rámec národnej stratégie VS, vrátane akčného plánu. Od 1.4.2016 MV SR 

zabezpečuje analýzu vplyvov na služby VS na občana. Reforma ESO priniesla úspory 

prostriedkov. Oddelili sa procesy front a back office. Doteraz bolo otvorených 53 

klientskych centier, spolu má byť otvorených 79 centier. Poukázal na konkrétne príklady, 

ako je napr. klientske centrum v Bratislave, kde po reorganizácii služieb krajského 

dopravného inšpektorátu sa podarilo zvýšiť efektivitu pracovníkov o 30 % a počet 

vybavených klientov po presťahovaní do nových priestorov z 950 na 2 300, skrátiť 

podstatne dobu čakania z 2,5 h na 18 min. Rovnako prezentoval prípadové štúdie 

osobitnej matriky a registra MNO. Adrián Jenčo na záver prezentoval aj stručne 

informáciu o plánovaných národných projektoch a ich stave pripravenosti.  

 

Bod č.7 Odpočet ex ante kondicionalít 

 

Adela Danišková, MV SR, odovzdala slovo Petre Vokánovej, z oddelenia metodiky 

a programovania, ktorá predstavila aktuálny stav plnenia ex ante kondicionality (ďalej 

len EAK).   

 

Petra Vokánová, MV SR, povedala, že nastal významný pokrok v plnení EAK pre 

tematický cieľ 11, ktorá predstavuje „Existenciu strategického politického rámca na 

posilňovanie efektivity VS členských štátov vrátane reformy VS“. Zostáva splniť len 1 zo 

6 kritérií, a to Kritérium č. 4 - relevantný zákon o štátnej službe, ktorý je po 

medzirezortnom pripomienkovom konaní  a má byť predložený Vláde SR v júni 2016. Po 

jeho schválení RO zašle EK správu o splnení EAK a bude čakať na zhodnotenie EK, aby 

mohol implementovať OP aj po roku 2016. Informovala o prijatých opatreniach od 

novembra 2015, a to schválenie Rámca národnej stratégie reformy verejnej správy v 

súvislosti s prioritami definovanými Európskou komisiou do roku 2020 aj Akčného plánu 

reformy verejnej správy, vypracovanie Koncepcie implementácie systémov riadenia 

kvality (QMS) vo VS aj s akčným plánom (ďalej len AK), vytvorenie zoznamu opatrení 

týkajúci sa zavedenia a používania už zavedených QMS udržateľným spôsobom, 

vypracovanie analýzy a plánu rozvoja kompetencií, zručností a schopností na všetkých 

úrovniach profesionálnej hierarchie v rámci inštitúcií a predloženie Inštitucionálno-

metodického návrhu pre vyhodnocovanie verejných politík, ktorý bude naviazaný na 
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prípravu štátneho rozpočtu – „Hodnota za peniaze v slovenskej verejnej politike“, ktorý 

sa dostal aj do programového vyhlásenia vlády. 

 

Miriam Toplanská, EK, uvítala prijatie stratégie reformy VS, dôležité bude aj jej 

plnenie. Zostáva len prijatie Zákona o štátnej službe. Zatiaľ to vyzerá, že posunuté 

termíny splnenia EAK budú splnené. 

 

 

Bod č.7 Schválenie výročnej správy o vykonávaní Operačného programu 

Efektívna verejná správa za roky 2014-2015 

 

Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 1303/2013 členský štát 

predkladá Komisii výročnú správu o vykonávaní operačného programu každoročne od 

roku 2016 do roku 2023. Riadiaci orgán OP EVS vypracoval v tomto roku 1. výročnú 

správu o vykonávaní OP EVS, ktorá pokrýva obdobie rokov 2014-2015.  

 

Ján Kollárčik, MV SR, vedúci oddelenia monitorovania a hodnotenia, stručne predstavil 

výročnú správu o vykonávaní OP EVS, ktorá sa predkladá Komisii v roku 2016. Termín na 

predloženie výročnej správy je 31. máj 2016 (pre správy predkladané v rokoch 2017 a 

2019 je termín 30. jún). Povinnými prílohami sú „Zhrnutie pre občanov“ a „Správa o 

vykonávaní finančných nástrojov“. Správa o vykonávaní finančných nástrojov je pre 

správu za roky 2014 a 2015 nerelevantná. Návrh VS OP EVS bol zaslaný členom a 

pozorovateľom MV OP EVS emailom dňa 21.4.2016. Od členov MV OP EVS bolo 

doručených 6 pripomienok, z ktorých 5 bolo akceptovaných a zapracovaných do textu VS 

OP EVS. Následne bol návrh VS OP EVS po zapracovaní pripomienok spolu s ich 

vyhodnotením zaslaný členom a pozorovateľom MV OP EVS dňa 13.5.2016. V čase po 

13.5.2016 sme dostali dodatočné pripomienky zo strany EK a zo strany Certifikačného 

orgánu k zaslanému návrhu VS OP EVS. Tieto pripomienky budú zapracované do návrhu 

VS, ktorá bude odoslaná cez SFC do 31.5.2016. Finálna verzia bude zaslaná všetkým 

členom MV.  

 

Miriam Toplanská, EK, uviedla, že zo strany EK neboli zaslané dodatočné pripomienky, 

ale neformálne predbežné pripomienky. Po zaslaní správy v termíne, podľa nariadenia 

nasledujú ďalšie termíny, kedy sa komisia vyjadrí k prípustnosti nasledujúcich 15 dní 

a potom ku kvalite dokumentu počas nasledujúcich 2 mesiacov. A potom budú zaslané 

formálne pripomienky.  

Hlasovanie o návrhu výročnej správy:  

Prítomných: 23 členov,  

Za: 23 členov,  

Proti: 0 členov,  

Zdržal sa: 0 členov.  

Návrh výročnej správy o vykonávaní operačného programu Efektívna verejná správa bol 

schválený s počtom hlasov 23.  

 

Bod č. 9 Aktualizovaný Plán hodnotení pre Operačný program Efektívna verejná 

správa (verzia 2) 

 

Ján Kollárčik, MV SR, vedúci oddelenia monitorovania a hodnotenia, predstavil 

aktualizáciu Plánu hodnotení, ktorá bola vykonaná v nadväznosti na vydanie verzie 2 

Metodického pokynu centrálneho koordinačného orgánu (ďalej len CKO) č.20 

k vypracovaniu plánu hodnotení operačných programov na programové obdobie 2014-

2020, ktorá nadobudla účinnosť 10.1.2016. Aktualizoval sa Plán hodnotení, ktorý bol 

schválený na 2. zasadnutí MV dňa 21.5.2015. Ďalšie zmeny boli doplnenie referencie v 

rámci časti „Riadenia kvality hodnotení“ na dokument CKO „Štandardy kvality hodnotenia 
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EŠIF v programovom období 2014-2020“, ktorý bol schválený v apríli 2016, ďalej to boli 

formálne úpravy niektorých formulácií a terminológie. Čo sa týka samotného plánu 

hodnotení, bol odstránený návrh pravidelného hodnotenia plnenia čiastkových cieľov 

v roku 2016 vzhľadom na aktuálny stav implementácie OP a zároveň dodatočne navrhol 

posun termínu Hodnotenia vhodnosti nastavenia systému riadenia a kontroly OP z 

pohľadu efektívnosti a účinnosti jeho fungovania z 06/2016 na 06/2017. 12.4.2016 boli 

odsúhlasené zapracované pripomienky na úrovni RO/CKO. Samotný návrh aktualizácie 

Plánu hodnotení bol zaslaný členom a pozorovateľom MV OP EVS emailom dňa 

21.4.2016, od členov MV OP EVS boli doručené spolu 3 pripomienky, z ktorých 1 bola 

čiastočne akceptovaná a 2 plne akceptované a zapracované do návrhu. Návrh 

aktualizácie plánu hodnotení bol po zapracovaní pripomienok spolu s ich vyhodnotením 

zaslaný členom a pozorovateľom MV OP EVS dňa 13.5.2016.  

Hlasovanie o schválení aktualizácie plánu hodnotenia:  

Prítomní: 23 

Za: 23 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Plán hodnotenia bol schválený s účinnosťou k 30.5.2016.  

 

Bod č.10 Informácia o činnosti a pláne v oblasti publicity OP EVS 

 

Adela Danišková, MV SR, uviedla, že v podľa systému riadenia EŠIF je RO pre OP EVS 

povinný informovať MV aspoň raz do roka o komunikačnej stratégii a pokroku pri jej 

implementácii cez ročné komunikačné plány, o vykonaných opatreniach a aktivitách 

v oblasti informovania a komunikácie, o použitých komunikačných prostriedkoch, 

o hlavných zmenách a doplnení komunikačnej stratégie a o plánovaných informačných 

a komunikačných aktivitách, ktoré sa budú konať v nasledujúcom roku.  

 

Lucia Repová Weinbergerová, MV SR, manažérka pre informovanie a komunikáciu, 

prezentovala doterajšiu činnosť a plánované aktivity. Prvá tlačová konferencia za účasti 

pána ministra, generálnej riaditeľky a pána splnomocnenca Giertla sa uskutočnila ešte 

v decembri 2014. Dňa 19.1.2015 prebehla úvodná konferencia v hoteli Bôrik, kde boli 

odbornej verejnosti prezentované ciele a obsah OP, konferencie sa zúčastnilo 212 

účastníkov a výstupy z nej boli vo všetkých médiách, vrátane všetkých televízií 

a najdôležitejších printových médií. 

Ďalšie aktivity v roku 2015 boli schválená Komunikačná stratégia na 2.zasadnutí MV, 

tvorba riadiacej dokumentácie, príprava na audit a schvaľovanie zámerov národných 

projektov, počas celého roka produkcia tlačových správ a aktivita na sociálnej sieti 

Facebook a tiež organizácia rôznych seminárov, workshopov a participácia na rôznych 

aktivitách v spolupráci s partnerskými organizáciami. Príkladom bol Deň bezpečnostných 

zložiek, kde bolo prezentované logo operačného programu, event bol zameraný primárne 

na deti, tak boli vytvorené balóniky s potlačou a pracovné zošity s omaľovankou. 

V septembri sa sekcia venovala aktivitám sociálnej zodpovednosti, zúčastnila sa na 

Dobrom trhu na Panenskej ulici, kde sa vyzbieralo 1000 eur za koláčiky, ktoré piekli 

zamestnanci, ktoré sa použili v centre Nádej na rekonštrukciu sociálneho bytu pre matky 

s deťmi. V októbri spolu s Britskou ambasádou navštívili región Prešov a Košice, kde bol 

prezentovaný OP, zaznamenali sme zásah rôznych regionálnych médií. Rovnako 

v spolupráci s britským veľvyslanectvom bol organizovaný Webinar, kde bola cieľovou 

sférou britská podnikateľská sféra a boli prezentované ciele OP a tiež možnosti, ktoré 

majú britskí podnikatelia v operačnom programe. Koncom roka 2015 sa zúčastnili Road 

show, ktorú organizoval Úrad vlády- sekcia CKO, kde boli detailne predstavené témy OP 

EVS, bolo navštívených 6 miest na celom Slovensku.  

Na rok 2016 sú v ročnom komunikačnom pláne schválené rôzne plánované aktivity. 

Zdôraznená je najmä potreba vytvorenia samostatnej webovej stránky pre operačný 
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program, pretože operačný program má potrebu komunikovať modernými prostriedkami 

a webstránka operačného programu  je tiež súčasťou operačného programu aj EAK. Ďalej 

sa plánuje väčšia aktivita na sociálnych sieťach, v jesenných mesiacoch sú pripravené 

prednášky na vysokých školách, ktoré sú zamerané na VS. Aktuálne prebieha proces 

verejného obstarávania na propagačné predmety a mediálny priestor, bude sa tiež 

pokračovať v realizácii seminárov a workshopov a v aktivitách spoločenskej 

zodpovednosti.  

 

Marcel Zajac, KMNO, považuje za dôležité, čo sa týka budúcnosti, že sa plánujú 

vyhlásiť dve dopytovo-orientované výzvy, pre MNO a tiež pre samosprávu a tieto 

prebiehajú najmä v regiónoch. Táto oblasť podľa neho potrebuje špeciálnu mediálnu 

kampaň a v schválených cieľoch zatiaľ nie je viditeľná. Na semináre je možné pozvať ľudí, 

ktorých už poznáme a nezasiahnu tak tých, ktorí kampaň potrebujú a ešte ich 

nepoznáme.  

 

Samuel Arbe, MV SR, reagoval, že OP EVS sa snaží využiť existujúce komunikačné 

kanály aj smerom na mimovládne organizácie a neziskový sektor a rovnako aj na 

samosprávy. Nesmú to však byť jediné kanály, ako sa bude šíriť dostupnosť týchto 

výziev. Toto sa dá aj prostredníctvom regionálnych médií.  

 

Kálmán Petöcz, RVĽPNMRR, považuje plán publicity za plán informačných činností 

a očakáva, že informovanie bude širšie dostupné. Druhá časť publicity má tiež prispieť 

prostredníctvom operačných programov k všeobecnému pozitívnemu povedomiu o EÚ 

ako takej.  Z tohto hľadiska je tu však skôr negatívny prístup k EÚ a bolo by vhodné 

tento postoj zmeniť.  

 

Samuel Arbe, MV SR, odpovedal, že snahou OP sú aktivity vedúce k zvyšovaniu 

informovanosti o VS ako takej. Snahou je prispieť k zvýšeniu informovanosti občanov 

naprieč regiónmi a vekovými kategóriami a zároveň zvýšiť aktivitu a motivovať občanov 

k vyššej participácii na verejných veciach.  

 

Lucia Repová Weinbergerová, MV SR, reagovala, že pozitívnu komunikáciu má na 

starosti aj CKO, ktorý zastrešuje všetky operačné programy a zriadil aj pracovnú 

skupinu, ktorej členmi sú manažéri pre komunikáciu zo všetkých operačných programov. 

Príkladom ich činností bol aj Deň Európy na Hlavnom námestí v Bratislave.  

 

Miriam Toplanská, EK, doplnila, že v marci tohto roku bol zorganizovaný workshop 

k efektívnej komunikácii v riadiacich orgánov operačných programov smerom 

k verejnosti. Výsledky diskusie a predložených analýz hovorili o tom, že na Slovensku je 

pomerne vysoká informovanosť občanov o eurofondoch, operačných programoch, ale 

nedostatky sú v kvalite a načasovaní informačných aktivít. Napr. webové stránky boli za 

minulé obdobie označené ako stále nedostatočne zrozumiteľné pre konečného 

prijímateľa, neboli dostatočne často aktualizované, chýbalo ich prepojenie a tiež sa príliš 

často používajú štandardné nástroje a málo inovácií v komunikácii s občanmi. Taktiež sa 

nesystémovo využíval priestor v televízii a rádiách a nedostatočne často sa využíval 

priestor v regionálnych médiách. Pevne verí, že sa tento operačný program poučí z chýb 

ostatných operačných programov. Tiež zdôraznila, že predmetom komunikácie majú byť 

aktivity a výsledky tých aktivít a nie samotný operačný program.  

 

Marcel Zajac, KMNO, uviedol, že by bolo dobré pracovať na dvoch mýtoch, ktoré sa 

šíria povedomím ľudí. Prvý je to, že peniaze z eurofondov sú zadarmo a nie sú to peniaze 

občanov, tak sa k nim staviame a pracujeme s nimi a zástupcovia operačných programov 

by sa mali pokúsiť tento mýtus vyvrátiť. Druhý je to, že veľká časť verejných investícií ide 
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z európskych investícií. Je podľa neho potrebné komunikovať aj to, čo sa stane, keď sa 

ukončí programové obdobie, keď už nebudeme súčasťou takého finančného mechanizmu.  

 

Bod č.11 Rôzne a záver 

 

Adela Danišková, MV SR, poďakovala všetkým za účasť, ich pripomienky, názory 

a podnety. Termín ďalšieho zasadnutia bude v predstihu oznámený.  

  

 

 

 

Prílohy:  

 

1. Prezenčná listina 

2. Program 5.riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre operačný program 

Efektívna verejná správa 

3. Štatút Monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa 

4. Plán hodnotenia pre operačný program Efektívna verejná správa 

5. Výročná správa o vykonávaní operačného programu Efektívna verejná správa za 

roky 2014-2015 

6. Uznesenie Monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa 

 

 

Zápisnicu vypracoval: sekretariát monitorovacieho výboru 

 

 

Tajomník výboru: Ján Kollárčik, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

 

 

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

občianskej spoločnosti 

 

 

          Martin Giertl, v.r.  

        Overovateľ zápisnice 

 

 

 

Predseda výboru svojim podpisom potvrdzuje pravdivosť zápisnice.  

 

 

 

 

 

 

V Bratislave     30.5.2016              

               Robert Kaliňák, v.r.  

             Predseda monitorovacieho výboru  


