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Zápisnica zo VII. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru 

pre operačný program Efektívna verejná správa 
 

 
Termín konania: 16.3.2017  
Miesto konania: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava 
Účastníci: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program: 
 
Bod č. 1 Otvorenie rokovania, overenie uznášaniaschopnosti monitorovacieho 
výboru, voľba overovateľa, schválenie programu  
Bod č. 2 Informácia o stave implementácie OP EVS a opatreniach na jej 
urýchlenie Bod č. 3 Diskusia o stave rozpracovania zámerov NP  
Bod č. 4 Schvaľovanie zámerov národných projektov (1 ÚPPVII a 1NKÚ) 

Bod č. 5 Rôzne a záver 
 
Otvorenie podujatia 

 
Siedme 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). Menovite privítala štátnu tajomníčku MV SR pani Denisu Sakovú a 
zástupcov Európskej komisie (ďalej EK) z Generálneho riaditeľstva Zamestnanosť, 

sociálne záležitosti a začlenenie (DG EMPLOYMENT), pána Michaela Morassa, pani  
Terezu Steinhüblovú a pána Jaroslawa Hawrysza. 

 
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 

MV 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, podpredsedníčku MV.  
Oznámila, že novým členom MV sa stal zástupca Ministerstva dopravy a výstavby SR za 

OP II pán Mgr. Juraj Méry, generálny riaditeľ sekcie riadenia projektov, ktorý sa však 
zasadnutia nemohol zúčastniť. 

 
Hlavným účelom 7. zasadnutia MV bolo prijať opatrenia na urýchlenie implementácie OP 

EVS a prerokovať návrhy zámerov národných projektov. 
 
Denisa Saková, štátna tajomníčka MV SR privítala v mene Ministerstva vnútra 
všetkých členov, pozorovateľov a hostí na zasadnutí MV. Momentálne prebieha 

programové obdobie 2014-2020, teraz je rok 2017 a je považovaný za kritický, nakoľko 

máme zatiaľ nulové čerpanie. MV SR ako správca OP EVS považuje čerpanie za veľmi 

dôležité, preto vyzvalo potenciálnych prijímateľov, aby vysvetlili status, v ktorom sa ich 

plánované projekty momentálne nachádzajú.  
Do konca roka 2017 je plánované čerpanie vo výške 12,7 mil. eur, projekty však nie sú 

zazmluvnené v takej výške, aby dosiahli túto hodnotu. Vyzvala preto prijímateľov, aby k 

príprave projektov pristupovali zodpovednejšie, aby bolo možné splniť plánované 

čerpanie prostriedkov a splniť všetky povinnosti, ktoré z toho vyplývajú. 

 
Michael Morass, EK, predstavil nových zástupcov. Jaroslaw Hawrysz je teamleader pre 
Slovenskú republiku a Tereza Steinhüblová má na starosti otázky verejnej správy. 
Ocenil, že stretnutie sa koná v rozhodujúcom čase, kedy boli podpísané prvé zmluvy 
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o nenávratný finančný príspevok, ktoré predstavujú 10% celkovej sumy operačného 

programu. To však nezakrylo skutočnosť, že okrem týchto dvoch projektov nie sú 
uzavreté ďalšie zmluvy. Je to prekvapujúce, nakoľko na začiatku programového obdobia 

bol tento operačný program jedným z prvých, čo schválil prvé zámery národných 

projektov. Odvtedy však uplynuli 2 roky a administratívne procesy trvajú príliš dlho a tiež 

chýba angažovanosť- v zrýchlení procesu zazmluvnenia projektov. Účelom stretnutia bolo 

identifikovať tie projekty, kde je možno identifikovať spôsob zrýchlenia procesov a tiežk 

termínu 30.4.2017 určiť, ktoré projekty sú životaschopné a ktoré treba zrušiť a nahradiť 

novými. Na stretnutí sa tiež spoločne identifikujú problémy a naplánuje sa dosiahnutie 
spoločných cieľov. Táto aktivita má aj svoje finančné dôsledky, aj pri uplatnení pravidla 

„n+3“ platí, že 12,7 mil. eur musí byť do konca roka 2017 vyčerpaných, inak prepadnú, 

rovnako sa bude uplatňovať pravidlo n+3 aj pre rok 2018.Tento operačný program musí 

byť naozaj efektívny na to, aby sa dosiahli jeho stanovené ciele a preto je dôležité začať 

čo najskôr spúšťať projekty . Operačný program sa musí zamerať na zvýšenie absorpcie, 

zrýchlenie čerpania, ale nesmie sa pritom zabúdať na kvalitu projektov. Efektivita je 

hlavným cieľom operačného programu, preto sa na ňu treba čo najviac zamerať. Treba 
pamätať na to, že efektívna verejná správa nie je iba všeobecný cieľ, ale už na úrovni 

zámerov musí byť jasné, že efektivita sa musí preniesť aj do samotných projektov, aby 

nedochádzalo k tomu, že zámery je potrebné prehodnotiť a upravovať. Prehodnotenie by 

malo priniesť nové projekty do budúcnosti. 

 

Denisa Saková, štátna tajomníčka MV SR, doplnila, že na 2.zasadnutí MV v máji 

2015 boli schválené projekty v hodnote 55% rozpočtu OP EVS. Vtedy chcel byť program 

efektívny a priekopnícky. Potom však nastali politické zmeny po parlamentných voľbách, 
na viacerých ministerstvách muselo prísť k revíziám schválených projektových zámerov, 

keď vedenie rezortu malo iný názor. Potom nasledovalo predsedníctvo EK, kde bolo 

vedenie rezortov paralyzované neúčasťou, resp. neprítomnosťou na Slovensku. Menšia 

aktivita mala teda opodstatnené dôvody. V tomto období je však potrebné zistiť od 

predkladateľov zámerov, či chcú schválený rozpočet držať pre ich projekt, alebo je možno 

presunúť finančné prostriedky na iné gestorské útvary, ktoré ich využijú a budú môcť 

prispieť k naplneniu všetkých cieľov, ktoré sú pri tomto operačnom programe. 
 

 

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

programu 
 

Overenie uznášaniaschopnosti MV 
 

Na zasadnutí bolo prítomných 23 z 27 členov. Adela Danišková, MV SR, skonštatovala, 

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

nadpolovičná väčšina hlasov. V prípade rovnosti hlasov členov pri hlasovaní rozhoduje 

hlas predsedu. 
 

Voľba overovateľa 
 

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

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

 

Hlasovanie k návrhu overovateľa zápisnice zo zasadnutia monitorovacieho výboru: 
hlasovalo: 23 členov 

Za: 22 členov 

Proti: 0  
Zdržal sa hlasovania: 1 (pre konflikt záujmov) 
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Martin Giertl bol schválený za overovateľa zápisnice. 
 

Schválenie programu 
 

Adela Danišková, MV SR, predstavila program zasadnutia. 
Program bol nasledovný:  
Bod č. 1 Overenie uznášaniaschopnosti monitorovacieho výboru, voľba overovateľa, 
schválenia programu  
Bod č. 2 Informácia o stave implementácie OP EVS a o opatreniach na jej 
urýchlenie Bod č. 3 Diskusia o stave rozpracovania zámerov NP  
Bod č. 4 Schvaľovanie zámerov národných 

projektov Bod č. 5 Rôzne a záver 
K programu neboli žiadne pripomienky ani návrhy. 

 

Následne prebehlo hlasovanie k návrhu programu zasadnutia: hlasovalo: 23 

členov Za: 23 členov 
Proti: 0  
Zdržal sa hlasovania: 0 

Program bol jednohlasne schválený 23 hlasmi. 
 

 

Bod č.2 Informácia o stave implementácie OP EVS a opatreniach na jej 

urýchlenie 
 

Informáciu predniesol Samuel Arbe, riaditeľ odboru OP EVS a člen MV OP EVS. V 

dnešnej dobe sú schválené 2 národné projekty v hodnote 27,1 mil. eur, ďalšie 2 národné 

projekty sú v procese hodnotenia v celkovej alokácii 8,46 mil. eur. Tiež sú vyhlásené 2 

vyzvania na NP v alokácii 13,1 mil. eur a 1 vyzvanie sa po súhlasnom stanovisku CKO s 

alokáciou 13,78 mil. eur finalizuje. Uzavretá je tiež zmluva na projekt Technickej pomoci 

v sume 5,3 mil. eur. Spolu to tvorí sumu 67,74 mil. eur. K termínu 15.3.2017 sú 
vyhlásené výzvy a vyzvania v kumulatívnej hodnote 56 mil. eur, čo predstavuje 20,18% 

alokácie OP EVS. V blízkej budúcnosti stúpne kontrahovanie na úroveň 32,4 mil. eur, čo 

predstavuje 11,64 % z alokácie OP. Plánovaný stav k 30.6.2017 kumulatívne je 13 

vyhlásených vyzvaní, vrátane TP s alokáciou 81 mil. eur, 6 vyhlásených výziev na 

dopytovo-orientované projekty s alokáciou 13,1 mil eur a 10 zazmluvnených národných 

projektov s alokáciou približne 73,8 mil. eur. K termínu 31.12.2017 je plánovaných 

mininálne 24 vyhlásených vyzvaní, vrátane TP v kumulatívnej  
hodnote  106,87 mil.  eur,  6  vyhlásených  výziev  na  dopytovo-orientované projekty 
s hodnote  13,1 mil.  eur,  zazmluvnených  minimálne  18  NP  v hodnote  95,6 mil.  eur  
a predpokladaný stav čerpania je 13,9 mil.eur. Táto suma predstavuje minimálnu úroveň 

čerpania. To predstavuje výzvy a vyzvania v sume vyše 124 mil. eur, čiže 44,75% 

alokácie OP a kontrahovanie vo výške 119 mil.eur, čo predstavuje 42,77 % a čerpanie by 

malo predstavovať takmer 5% alokácie OP.  
Čo sa týka výzvy na dopytovo--orientované projekty, RO získalo kladné stanovisko od 

Protimonopolného úradu v otázke štátnej pomoci, schéma teda nepôjde formou de 

minimis. Dopytové výzvy budú zamerané budovanie kapacít a inštitucionálnu podporu 

organizácií MVO, lepšiu informovanosť a participáciu občanov vo veciach verejných, 

monitoring hodnotenie verejných politík a fungovania verejných inštitúcií, zvyšovanie 

kvality verejnej diskusie o politikách verejnej správy, podpora sieťovania organizácií, ako 

aj vzniku platforiem a strešných organizácií v témach a oblastiach, v ktorých zatiaľ 
neexistujú, posilnenie spolupráce medzi MVO a samosprávou a tiež na boj proti korupcii a 

zvyšovanie transparentnosti vo VS.  
Na záver informoval o stave ex ante kondicionality. MV pre OP EVS má splnenú celú EAK 
11, vrátane 6 podkritérií. K termínu 1.2.2017 považujeme za zrealizovaných všetkých 16 
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opatrení v rámci Akčného plánu. OP EVS tak môže pokračovať vo svojej implementácii a 
momentálne čaká na stanovisko z Európskej komisie, ktoré by malo potvrdiť splnenie 

kondicionality. 
 

Denisa Žiláková, CKO, potvrdila tieto údaje, stanovisko EK sa očakáva v najbližších 

týždňoch. Zároveň potvrdila, že CKO intenzívnejším spôsobom komunikuje s RO, pričom 
obsahom komunikácie sú najmä riziká v jednotlivých projektoch. CKO vidí veľkú šancu, 

že RO vyčerpá alokáciu, ktorá je na tento rok určená. Situáciu uľahčuje to, že existuje 

možnosť využívať centrálne obstarávanie, pretože je ho možné pri viacerých typoch 

národných projektoch naraz. RO tak nerieši veľký počet zložitých verejných obstarávaní. 

Refundácia veľkej časti NP je tak možná, napriek tomu je nutné vyvinúť veľkú aktivitu na 

to, aby nedošlo k prepadu finančných prostriedkov. CKO tiež požiadalo všetkých 

prijímateľov o súčinnosť s RO, aby bolo čerpanie naozaj úspešné. 

 

Samuel Arbe, MV SR, uviedol na otázku Jaroslava Hawrysza, EK, že každé vyzvanie 

prechádza verifikáciou zo strany CKO. K jednej výzve na dopytovo-orientované projekty 

je už doručené kladné stanovisko, k druhej výzve bude žiadosť o stanovisko na CKO 
zaslaná v blízkej dobe. 
 

Michael Morass, EK, doplnil, že čo sa týka pravidla „n+3“, uvedené údaje sú pozitívne, 

je vidieť posun dopredu. V údaji čerpania je však uvedená minimálna suma, ktoré je iba 

o niečo vyššia, ako je stanovené minimum pre pravidlo „n+3“. Bolo by teda vhodnejšie, 
aby sa využili všetky možnosti, aby sa cieľ stanovil vyššie a tým sa stal realizovateľnejší. 

Doplnil ešte informácie k spoločnému riadeniu projektov podľa nariadenia CPR, kedy 

existuje možnosť uplatniť si retroaktívne náklady. Niektoré  projekty, ktorým už možno 

vznikli výdavky, by mohli takto prefinancovať aktivity z minulosti. Náklady však musia 

byť priamo a jasne súvisiace s daným projektom. 

 

Samuel Arbe, MV SR, dodal, že minimálna hranica čerpania pre OP EVS na rok 2017 je 

12,7 mil. eur. Hodnota 13,9 mil. eur, ktorú očakávame, je konzervatívnym odhadom 

čerpania. Snahou RO je spolu s CKO vyvinúť tlak na projekty, aby bolo čerpanie ešte 

vyššie. Uplatňovanie predchádzajúcich výdavkov je vždy individuálne komunikované s 

každým prijímateľom zvlášť. 
 

Kálmán Petocz, RVĽPNMRR, povedal, že je treba hľadať aj iné príčiny spomalenia inde, 

ako v zmene vlády a v predsedníctve. Všetky RO aj pre ostatné OP by sa mali zamyslieť 

nad príčinami spomalenia, pretože je našim záujmom efektívne čerpanie financií, ktoré 

máme pridelené. Poukázal tiež na to, aby mali národné projekty naozaj charakter 

národných, niektoré však neriešia problémy, ktoré sú celospoločenské. 
 

Denisa  Saková, MV  SR,  dodala,  že  niektoré  rezorty  argumentujú  tým,  že  došlo 

k spomaleniu  kvôli zmene  vedenia  rezortu,  resp.  kvôli  predsedníctvu.  Ale  MV  SR  
akceptovali na základe toho požiadavku MS SR, keď chcelo prehodnotiť svoje národné 
projekty.  Vedenie  ministerstva  má  verifikovať  dosiahnutie  cieľov a v prípade,  že 

nesúhlasia  s obsahovou štruktúrou  schválených  projektov, poskytli sme  im pomoc 
v prehodnotení projektov podľa ich predstáv.    

Adela  Danišková,  MV SR,  dodala,  že  v prípade  OP EVS  mala  zmena vlády 
a predsedníctvo zásadný vplyv na spomalenie niektorých procesov prípravy projektov. 
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Bod č.3 Diskusia o stave rozpracovania zámerov NP 
 

Adela Danišková, MV SR, spomenula, že doposiaľ bolo schválených cez MV 31 zámerov 

národných projektov (ZNP). Pre 12 ZNP už boli vyhlásené vyzvania, alebo v krátkej dobe 

budú. K dnešnému dňu sú schválené al. vyzvané projekty pre MF SR zamerané na 
vzdelávanie zamestnancov analytických útvarov a tvorby centrálneho ekonomického 

systému , MS SR na audit súdov a posilnenie analytických kapacít, MV SR, zamerané na 

optimalizáciu procesov vo VS, rozvoj KC a implementáciu systému vzdelávania 

zamestnancov vo VS. Do júna 2017 plánujeme vyhlásiť 13 vyzvaní na NP vo výške 81 

mil. EUR, k tomu je ale potrebná súčinnosť partnerov.  
Na základe požiadavky EK bolo predmetom zasadnutia opatrenie na dopracovanie ZNP do 

podoby kompletných projektov, termín bol dohodnutý na 30.04.2017, do tohto dátumu 
očakávame dopracovanie opisov projektov a rozpočtov.  
Projekty sú rozdelené do 4 kategórií. V 1. kategórii sú projekty, kde prebieha aktívna 

spolupráca medzi RO a žiadateľom a očakáva sa predloženie projektu do 30.4.2017 resp. 

skôr. 2. kategória ZNP budú opätovne predložené na schválenie MV. 3. kategória, opisy a 

rozpočty majú byť dopracované do 30.4.2017. 4. kategória žiadatelia nepredložili opis ani 

rozpočet. Títo predkladatelia majú predložiť kompletný opis a rozpočet do 30.4.2017. 
 

Michael Morass, EK, skonštatoval, že bol určený konkrétny termín 30.4.2017 na 

dopracovanie projektov, do ktorého má byť predložený životaschopný projekt, ktorý bude 

podporený z OP EVS. Tento termín by nemal byť vnímaný len ako byrokratický krok, ale 

ako chvíľa na predloženie dôkazov, že sa v projekte pokračuje. Príprava projektových 

dokumentov je za účelom prípravy vyzvania. Bolo by vhodné paralelne pracovať na výzve 

aj projektových dokumentoch, týmto sa zvýši výkonnosť programu. 
 

Adela Danišková, MV SR, uistila, že vyzvania na NP a samotné projekty sa pripravujú 

paralelne, do 30.4.2017 sa budeme snažiť dosiahnuť maximum. Nepredložený projekt v 

termíne do 30.4.2017 bude musieť byť opätovne schválený MV Na najbližšom 8. rokovaní 

MV RO predloží aktualizovaný zoznam NP s vylúčením tých projektov, ktoré neboli v 

stanovenej forme predložené RO do 30.4.2017. 
 

Informácie o pokroku jednotlivých projektov: 
 

1. Martin Giertl, ÚSVROS, poďakoval RO za 2 roky spolupráce a poskytnutú 

metodiku. Schváleniu projektu bráni iba jednoduchá technická záležitosť v rámci  
rozpočtu, inak je pripravený na odovzdanie. Projekt obsahuje 12 pilotov  
spolupráce medzi neziskovým  sektorom  a verejnou  správou  (štátna  správa 

a samospráva)  na centrálnej alebo  regionálnej úrovni.  Časový posun od 

schválenia zámeru národného projektu  v máji 2015  komplikuje komunikáciu  
s partnermi. 

 

2. Alena Václavová, MS SR, informovala, že na MS SR po voľbách nastali zmeny 

vo vedení MS SR, ktoré rozhodlo, aby všetky ZNP boli revidované. 2 NP sú vo fáze 

vyzvaní. Pre ostatné projekty, ktoré boli schválené na MV v októbri 2016 budú 

predložené opisy a rozpočty do 30.4.2017. Jeden ZNP sa prerába kvôli 

poddimenzovanému rozpočtu a bude predložený MV. Jeden reformný zámer (RZ)  
– Vzdelávanie zamestnancov MS SR a získavanie odborných znalostí bude 

opätovne predložený na hodnotiacu komisiu pre RZ. 
 

3. Zuzana Dzurendová, ÚV SR,   uviedla, že ÚV SR  má z OP EVS 2 projekty.  
Projekt Hodnotiace a metodické centrum je tesne pred vyzvaním. Projekt 

Zefektívnenie systému centrálnej koordinácie plánovania a riadenia ľudských 

zdrojov v štátnej správe bol zaslaný opis a rozpočet a očakáva sa refundácia 

mzdových nákladov. 
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4. Jozef Halcin, MV SR, potvrdil, že odbor prevencie kriminality predloží v 

najbližších dňoch záverečnú verziu projektu a termín 30.4.2017 bude určite 

splnený. 
 

5. Miroslav Slašťan, Justičná akadémia, povedal, že Justičná akadémia sa 

zaviazala do konca marca preložiť opis aj rozpočet projektu. 
 

Michael Morass, EK, pripomenul, že v rámci projektov, kde sa už finalizujú všetky 

dokumenty, je potrebné po vyhlásení vyzvania okamžite predložiť žiadosť a nevyužívať 

celú 30-dňovú lehotu, aby sa urýchlili procesy a mohla byť urýchlene podpísaná aj 
zmluva. 
 

Adela Danišková, MV SR, uistila, že vyzvania sa pripravujú paralelne s finalizáciou 

opisov a rozpočtov projektov, zároveň má RO dohodu s prijímateľmi, že žiadosti budú 

predložené 1. resp. 2. deň po vyzvaní. 
 

6. Petra Šupáková ZMOS, uviedla, že RO dostal informácie od ZMOS, že projekty 

Kompetenčné centrum aj DEUS sa budú prepracovávať ZNP a budú preložené 

opätovne MV. ZMOS momentálne zapracováva pripomienky, o čom informoval aj 

RO. 
 

7. Štefan Omasta, DEUS, zhrnul genézu predkladania RZ a predkladania ZNP. Po 

dlhých diskusiách aj s ÚPVII bolo usúdené, že nie je potrebné zapracovať časť pre 

OP II. Prijímateľ pripravil novú verziu RZ. Momentálne sa komunikuje oprávnenosť 

aktivít s RO. RZ má byť predložený do 30.4.2017. ZNP bude opätovne predložený 

na schválenie MV. 
 

Petra Šupáková, ZMOS, podporila opodstatnenosť projektu a jeho potrebu na 

lokálnej úrovni. 
 

Michael Morass, EK, zdôraznil, že predložený projekt musí byť v súlade s tým, 

čo bolo schválené v zámere. Ak predložený projekt bude iný, je potrebné 
opätovné schválenie zámeru MV. 

 

8. Ivana Vilčeková, FR SR, uviedla, že FR SR prehodnotilo pôvodný ZNP, nakoľko 

niektoré aktivity už boli implementované a zároveň by sa chceli zamerať na nové 

oblasti, ako dôraz na klienta, výber daní a cla a pod. FR SR upustilo od 

komplexného projektu a prešlo na realizáciu viacerých malých projektov, kvôli ich 

operatívnosti a rýchlejších výstupov. Nový koncept je diskutovaný s MF SR, ÚPVII 

i MV SR. FR očakáva predloženie nových ZNP na ďalšom MV. 
 

9. Tatiana Hlušková MH SR, Zlepšovanie podnikateľského prostredia. Niektoré 

aktivity sú už v implementácii, hlavne spojené s činnosťou Stálej komisie pre RIA, 

ktorá funguje od októbra 2015 a podarilo sa zlepšiť RIA v SR. Do 30.4.2017 bude 

predložený opis a rozpočet. 
 

Jaroslaw Hawrysz, EK sa dotazoval na možnoť zrýchlenia prípravy dokumentov, 
príp. na možnosť rozloženia projektu na menšie časti, podobne ako to urobilo MF 

SR.  
Tatiana Hlušková, MH SR reagovala, že projekt pripravovali 2 roky a niektoré 

aktivity sú už implementované a rozhodnutie je predložiť projekt- čo najskôr. 
 

10. Martin Holák, SBA, informoval, že zdržanie spôsobil zákon o podpore 

podnikania, ktorý išiel na legislatívnu radu vlády SR v marci 2016 a vstúpil do 
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platnosti 1.1.2017, z ktorého jedna časť sa týka regulácií. Po prijatí zákona je SBA 

pripravená predložiť RO celú dokumentáciu v požadovanom termíne. 
 

11. MV  SR, Národná kriminálna agentúra,  ZNP:   Zvýšenie   efektivity 

 preventívnych a represívnych opatrení v boji proti korupcii-Adela Danišková, MV 

 SR, informovala, že prijímateľ vynaloží maximálnu snahu predložiť dokumentáciu 

 do konca apríla 2017.   

12. Adrián  Jenčo,  MV  SR, uviedol,  že projekt  v oblasti  spolupráce  EÚ  a OECD  
v oblasti reformy VS, resp. jeho RZ má byť predmetom rokovania hodnotiacej 

komisie v apríli 2017 a ŽoNFP bude predložená na RO do konca apríla 2017. 
 

13. Miloslav Babják, Ústavný súd SR, povedal, že v marci 2016 nové vedenie 

kancelárie ÚS prehodnotilo RZ. Nový RZ bol predložený RO a očakávajú 

pripomienky. Keď nebudú pripomienky, je pripravený na komisiu pre RF. 
 

14. Roman Navrátil, MF SR, za ZNP: Projekt Podpora aplikácie optimalizovaných a 

unifikovaných podporných procesov. Adela Danišková, MV SR požiadala pri 

tomto projekte o výnimku dodržania termínu na predloženie kompletnej 

dokumentácie, nakoľko projekt nadväzuje na projekt, ktorý len v súčasnosti bol 

vyzvaný. Na prípravu projektovej dokumentácie sú potrebné výsledky 1. fázy, 

preto bude môcť MF SR predložiť podklady len v polovici 2017. potvrdil, že MF SR 

potrebuje časť výsledkov z 1. fázy, ktoré na seba nadväzujú. 
 

15. Tomáš Keruľ, ŠÚ SR, informoval, že zdržanie pri príprave projektu spôsobila na 

ŠÚ SR výmena vedúceho služobného úradu a štatutára, úrad začal potom interne 

pracovať na novom opise a rozpočte projektu, ktorý bude predložený RO v 

polovici apríla 2017. 
 
 

Tereza Steinhüblová, EK, sa uistila, či iba projekt MS SR „Vzdelávanie zamestnancov 

MS SR a získavanie odborných znalostí“ bude predkladaný nanovo. 
 

Adela Danišková, MV SR, reagovala, že toto bude jediný projekt MS SR predkladaný 

nanovo MV. 
 

Tatiana Hlušková, MH SR, sa pýtala na projekt Zlepšovania podnikateľského 
prostredia, na 2 časti schvaľované na komisii pre RZ, konkrétne na časť IKT. 
 

 

Samuel Arbe, MV SR, reagoval, že cez OP EVS je financovaná len časť projektu z ESF, 
teda aj relevantný komponent RZ. 
 

Michael Morass, EK, zdôraznil, že projekty ZMOS a FR SR budú redizajnované v lepšej 
kvalite. Nakoľko sa jedná spolu o vyše 25 mil. EUR je potrebné postupovať veľmi rýchlo, 

aby sme nestratili túto alokáciu a spustili projekty ešte tento rok. 
 

Marcel Zajac, KMVORVMNO, pripomienkoval, že pri predkladaní prvých ZNP neboli 

jasné RZ. Navrhol, aby pri každom schválení ZNP bol stanovený termín na jeho 

predloženie RO. Tiež by ocenil, keby sa ZNP viac reflektovali na RZ. RO by mal potvrdiť, 
že RZ je relevantný a aký typ aktivít má k tomu prospieť. 
 

Adela Danišková, MV SR, prisľúbila predloženie aktualizovaného zoznamu schválených 

NP na ďalšom zasadnutí MV. Na stretnutí CKO a EK odznel návrh životnosti NP 6 
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mesiacov od schválenia NP na MV do vyhlásenia vyzvania. Od dnešného dňa je možné 
toto pravidlo aplikovať aj na dnes schvaľované 2 ZNP. 

 

Marcel Zajac, KMVORVMNO, súhlasil, že je to krátky čas. Pripomenul, že je potrebné, 
aby žiadatelia rozmýšľali o projektoch skôr, aby nenastala situácia ako je teraz. Členovia 

MV by mali byť informovaní aj o RZ. 
 

Adela Danišková, MV SR, upozornila, že 6 mesiacov na podpísanie je krátka doba. 
 

Denisa Žiláková, CKO, potvrdila, že zazmluvnenie si vyžaduje veľa administratívnych 

úkonov, musí mu predchádzať aj o.i. odborné hodnotenie, čo je celé časovo náročné. 
 

Michael Morass, EK, zopakoval že termín nemá byť byrokratickou záležitosťou. Súhlasí 

s tvrdením, že ZNP musí byť už jasný na začiatku, hlavne jeho ciele. V máji 2015 pri 

schvaľovaní viacerých ZNP RO nevedel, čo budú obsahovať finálne projekty a celý proces 
s reformným zámerom bol zavedený následne, čo čiastočne vysvetľuje aj omeškanie 

implementácie. Nakoľko sa jedná o ZNP, ktorých obsahy RO pozná a spolupracuje na 

príprave s prijímateľmi, vyzvanie by malo byť skôr ako o 6 mesiacov. Obdobie 6 

mesiacov do rozhodnutia by malo byť reálnym termínom, samozrejme môžu nastať 

výnimky v riadne odôvodnených prípadoch. Stav jednotlivých projektov môže byť 

odpočtovaný na  zasadnutí MV. 

 

Denisa Žiláková, CKO, zdôraznila, že niekedy je potrebných niekoľko mesiacov na 

získanie všetkých podpisov a na administratívne a právne kroky spojené s podpisom 

kontraktu. Navrhla rozlíšiť termín medzi vydaním rozhodnutia a podpísaním kontraktu. 
 

Michael Morass, EK, podporil návrh pani Denisy Žilákovej, CKO. Všetci žiadatelia by 

mali urýchliť proces prípravy projektov a dosiahnuť schválenie projektov do 6 mesiacov. 

Zároveň by mala byť monitorovaná realita a jednotlivé kroky v procese a nasledujúci MV 

by mal skontrolovať, či je v súlade s cieľom schválenia projektov do 6 mesiacov.  

 

Kálmán Petöcz, RVĽPNMRR, súhlasí s názorom, že návrh CKO môže byť reálny, ak sa 

splnia podmienky, čo povedal Marcel Zajac, KMVORVMNO, ak predkladateľ má jasno, 

čo chce projektom docieliť. Ak niekto predloží ZNP na niekoľko miliónov EUR, by mal mať 

jasnú predstavu, čo ide implementovať. Potom 6 mesiacov do momentu vydania 

rozhodnutia je dosiahnuteľné, inak nie. 
 

Adela Danišková, MV SR, skonštatovala, že MV berie na vedomie tento návrh, ďalší MV 

v júni 2017 vyhodnotí aký bude vývoj, či je RO schopný vydať rozhodnutie, podpísať 

zmluvu alebo vyhlásiť vyzvanie na NP. 
 

Jaroslaw Hawrysz, EK, súhlasil s návrhom, aby monitorovaním boli odhalené najslabšie 
články procesu. MV zistí aké sú trendy , koľko trvajú veci a čo trvá najdlhšie. Rovnako 

zdôraznil princíp partnerstva. Niektorí zástupcovia MV sú noví, učia sa ako RO/MV 

pracuje na implementácii., Ich pripomienky a závery pri ZNP by mali byť zvažované. 

 

Adela Danišková, MV SR, uzavrela, že MV berie na vedomie skutočnosť, že platnosť 

schválených ZNP je 6 mesiacov do rozhodnutia/podpísania zmluvy/vyhlásenia výzvy 
(podľa výsledkov monitoringu ďalšieho MV). Požiadala všetkých predkladateľov o 

dodržanie termínu 30.4.2017 na zaslanie kompletných podkladov k schváleným ZNP. 
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Bod č. 4 Schvaľovanie zámerov národných projektov 
 

Implementácia časti OP EVS bude zabezpečená prostredníctvom národných projektov, v 

prípade, že účel projektu môže byť lepšie dosiahnutý implementáciou vybranou 

inštitúciou a nie prostredníctvom výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok.  
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 navrhne 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 

Horizontálnych princípov s cieľom zabezpečenia súladu NP s HP.  
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.  
Konflikt záujmov rieši v štatúte MV článok 5 bod 7. Podľa ktorého 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 2 zámery 

NP, obsah zámerov bol s každým partnerom prediskutovaný a odkonzultovaný. Návrhy 

zámerov NP boli členom zaslané dňa 1.3.2017 elektronicky s možnosťou 

pripomienkovania do 8.3.2017. Vyhodnotenie pripomienok bolo zaslané členom Výboru 

pred jeho zasadnutím. 
 

Za prijímateľa Národný kontrolný úrad predstavil zámer národného projektu s názvom  
„Budovanie a rozvoj analytických kapacít, hodnota za peniaze“  pán  Ľubomír 
Andrassy. 
 

Ľubomír Andrassy v krátkosti predstavil NKÚ, ktorého úlohou je okrem iného externe 

kontrolovať nakladanie s verejnými, štátnymi, ale aj európskymi finančnými 
prostriedkami, tiež s verejným štátnym majetkom. V rámci tejto národnej kontrolnej 

autority plánujú vybudovať tímy, ktoré vykonávajú výkonnostné kontrolu fungovania a 

využívania verejných financií, napĺňanie verejných politík, ktorým sa v rámci európskeho, 

resp. anglického slangu hovorí „performance audit“ alebo „Value for Money“. Na to 

je potrebné v rámci NKU budovať analytické kapacity.  
V súčasnosti je vytvorený odbor, ktorý má 8 zamestnancov a celý tento zámer 

národného projektu smeruje k tomu, aby bola podporená a rozvíjaná analytická činnosť 

NKU vo vzťahu k verejným a štátnym európskym politikám a zároveň využitie analytickej 

práce v prospech výkonnostných kontrol. Využije sa to na prípravu, realizáciu, ale aj v 

súvislosti s vyhodnocovaním daných kontrol a poskytovanie odporúčaní a záverov 
kontrol. 
 

Dĺžka projektu je 48 mesiacov a indikatívna alokácia je 2 284 tis. EUR.  
Projekt má 4 hlavné aktivity: dobudovanie a rozvoj analytických kapacít na NKÚ SR, 

spracovanie analytických materiálov analytikmi NKÚ SR a expertíz externými expertmi, 

prehlbovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov NKÚ SR a hodnotenie kvality NKÚ SR v 

súlade s medzinárodnými štandardami ISSAI a odporúčaniami INTOSAI, z nich 

najdôležitejšia je prvá aktivita, pretože súvisí priamo s analytikmi, ktorí pôsobia na NKÚ 
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a ktorých náklady na mzdy a prevádzku úrad znáša a tieto aktivity nie sú zahrnuté do 

tohto projektového zámeru. Druhá aktivita je zameraná na získavanie nezávislých analýz 
a štúdií z kvalifikovaných externých inštitúcií. Tretia aktivita je postavená na prehlbovaní 

kvalifikácie čiastkových analytikov NKÚ, ktorí pripravujú a realizujú výkonnostné 

kontroly. Štvrtá aktivita sa zameriava na hodnotenie kvality cez štandardy v rámci 

medzinárodnej organizácie INTOSAI a cez metodiku PMF, čo je sebahodnotenie za účasti 

jedného externého partnera z členskej krajiny, ktorá je združená v EUROSAI alebo 

INTOSAI, následne vyšší stupeň hodnotenia je cez metodiku Peer Review, kde už 

vstupujú experti z viacerých európskych alebo svetových inštitúcií.  
Ukazovatele sú zamerané na analytikov, ktorí budú pracovať iba pre projekt, potom 

čiastkových analytikov z odborných sekcií a expozitúr, ktorí realizujú a garantujú otázky 
spojené s prípravou a výkonom výkonnostných kontrol. Merateľné ukazovatele sú 

nastavené aj vo vzťahu k tomu, že cieľom je tiež merať presný počet odborných podujatí 

a seminárov. Výrazný posun sme zaznamenali v oblasti výkonnostnej kontroly, kde ešte 

pred dvoma rokmi (2015) boli vykonané 2% výkonnostných kontrol, ktoré hodnotia 

účinnosť, efektívnosť a hospodárnosť a sú zamerané na použitie verejných a európskych 

zdrojov. Cieľ do roku 2020 je mať v rámci plánu až 25% výkonnostných kontrolných akcií 

na rok. Ďalšou aktivitou je zapojenie zamestnancov do vzdelávacích aktivít, systémom 
certifikovaného, kvalitatívne veľmi vysokého dvojsemestrálneho vzdelávania v odbore 

analytik a v odbore kontrolór. Takýmto spôsobom chce NKÚ investovať európske zdroje 

do podpory personálnych kapacít. 

 

Jaroslaw Hawrysz, EK, sa pýtal, ako budú predchádzať tomu, aby nedochádzalo k 

dvojitému financovaniu aktivít, napr. z TP a z rozpočtu projektu. 
 

Ľubomír Andrassy, NKÚ SR, odpovedal, že na predchádzanie zdvojeného financovania 

je vytvorená špeciálna sekcia, ktorá rieši európske fondy a otázky spojené s využívaním 

európske finančnej pomoci. Tento špeciálny odbor v rámci sekcie kontroly je financovaný 

v rámci finančnej pomoci. 
 

Jaroslaw Hawrysz, EK, sa domnieval, že tento prvok by mal byť uvedený v zámere 

projektu ako potenciálne riziko. 
 

Ľubomír Andrassy, NKÚ SR, doplnil, že táto otázka bola vyriešená v RZ, kde sme na 

túto vec upozornili a kde sme museli tu vec preukázať, a pri tom, keď sme sa uchádzali o 

finančné prostriedky v rámci podpory z OP TP, ktorý je riadený ÚV SR. Z hľadiska 

využívania personálnych kapacít je projekt nastavený tak, aby nedochádzalo k prelínaniu 
sa aktivity vo vzťahu k pracovníkom na európskych fondoch a analytikmi. V minulosti bol 

tento projekt modelovaný na sumu viac ako 5 mil. EUR, v priebehu minulého roka však 

boli vyriešené otázky mzdového ohodnotenia a technického vybavenia analytických tímov 

a náklady na mzdy a odvody. Tieto náklady nie sú zarátané do jednotlivých aktivít v 

rámci tohto projektu. 

 

Jaroslaw Hawrysz, EK, dodal, že by bolo vhodné, aby bolo členom MV poskytnutý link 

na schválené reformné zámery, resp. aby boli reformné zámery posielané spolu s 
návrhmi projektov. 
 

Adela Danišková, MV SR, súhlasila s týmto návrhom, RO bude členom MV poskytovať 
RZ. 
 

Ľubomír Andrassy, NKÚ SR, dodal, že projekt vychádza priamo z RZ. 
 

Marcel Zajac, KMNORV SR MNO, konštatoval, že tak bola objasnená otázka 
financovania zamestnancov. 
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Samuel Arbe, MV SR, doplnil, že indikatívne rozpočty po konzultácii s predkladateľmi sú 
vždy zasielame členom MV. 
 

Ľubomír Andrassy, NKU SR, upozornil na to, že RZ vznikal za situácie, kedy bolo 

otázne vykrytia mzdových nákladov technickej podpory pre analytické tímy z rozpočtu 
NKU. Teraz je to vyriešenú strategicky a dlhodobo udržateľne v rámci rozpočtu. Z tohto 

dôvodu je konečná alokácia znížená s vysvetlením, že všetky záväzné ukazovatele 

ostávajú, ale časť nákladov, ktoré sme chceli riešiť v rámci tohto projektu, budeme 

znášať v rámci nášho rozpočtu. Táto podpora je premietnutá do programového 

vyhlásenia vlády a preto nepredpokladá, že by v tejto oblasti bol ponižovaný rozpočet pre 

NKÚ. 

 

Hlasovanie k zámeru národného projektu: „Budovanie a rozvoj analytických kapacít, 
hodnota za peniaze“ 

Prítomných: 19 členov 

Za: 18  
Proti: 0 

Zdržal sa: 1 
 

Michael Morass, EK, sa spýtal, dokedy sa zaväzujú predložiť kompletnú dokumentáciu k 

projektu. 
 

Ľubomír  Andrassy,  NKÚ  SR,  odpovedal,  že  na  kompletnosti  už  začali pracovať 

a jednotlivé aktivity  budú  dopracované  maximálne začiatkom  nasledujúceho mesiaca. 

Detailný opis a rozpočet bude na základe predpokladu zaslaný najneskôr v mesiaci máj 

2017. 

 

Za žiadateľa Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zámer 

národného projektu Vybudovanie intervenčnej logiky strategického plánovania v 
ústredných orgánoch ŠS predstavil Kvetoslav Kmec.  
Plánovaná dĺžka projektu je 48 mesiacov s alokáciou 2 600 000 eur.  
Hlavné ciele projektu sú vybudovať odborne pripravený tím na metodickú prípravu 

strategických dokumentov, ktoré rezorty predkladajú vláde SR, vytvoriť dlhodobú víziu a 

stratégiu rozvoja SR, ktorá bude založená na vyhodnotení rozvojových potrieb 

spoločnosti, zostaviť národný infraštruktúrny plán kľúčových projektov štátu, vrátane 

finančného rámca. Hlavné aktivity projektu sú vytvorenie jednotnej metodiky na tvorbu 

strategických dokumentov a metodiky hodnotenia nákladov a prínosov (CBA), 

vypracovanie dlhodobej vízie a stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti a tiež 
vypracovanie a implementácia NIP ako základ dlhodobého procesu.  
V štátnej správe, ale aj v samospráve na Slovensku je výrazne zakorenený rezortimus, 

čo bráni tvorbe medzirezortných, ale aj nadnárodných projektov. Podľa odporúčania 
OECD je potrebné posilňovať strategické plánovanie, aby sa všetky rezorty správali ako 

jedna vláda a preto musia mať jednotnú víziu a jednotný program. Kľúčovým faktorom je 

udržateľnosť strategického plánovania, čo prispieva aj k cieľu Stratégie Európa 2020. 

Strategické plánovanie je chápané ako integrácia rezortov, ich cieľov a programov a to je 

aj hlavnou myšlienkou predkladaného projektu. Projekt bude prínosom pre fungovanie 

ministerstiev, regionálnych úradov, samospráv a tiež aj pre súkromný sektor, pretože 

zvýši predvídateľnosť konaní štátnej správy, predvídateľnosť konaní vlády, určí aj 
finančný rámec a tým zníži riziko podnikania.  
Cieľom je vytvoriť odborný tím, ktorý by sa staral o problematiku a metodickú prípravu 

statických dokumentov, ktoré rezorty predkladajú vláde a na základe toho vytvoriť 

dlhodobú víziu a stratégiu rozvoja spoločnosti. Snaha je orientovaná do roku 2030 podľa 
agendy 2030 OSN, ktorá je podobne ako stratégia Európa 2020 založená na princípe 
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udržateľnosti a znamená rovnováhu medzi hospodárskymi, sociálnymi a 

environmentálnymi piliermi. Kľúčovým dokumentom bude národný infraštruktúrny plán, 
ktorý premení vízie a stratégie do konkrétneho finančného a projektového rámca a bude 

tiež orientovaný na rok 2030. Metodika hodnotenia nákladov a prínosov vznikla na 

základe myšlienky hodnoty za peniaze, keď náš útvar hodnoty za peniaze kontroloval 

výpočet nákladov a prínosov konkrétnych projektov financovaných z fondov EU. Zistil tiež 

nedostatky pri stanovovaní podobných koeficientov a na základe toho sa nedali porovnať 

výsledky pri rovnakých projektoch. Zjednotenie tejto metodiky je teda jednou z aktivít 

projektu. Výsledkom bude vytvorenie Národného infraštruktúrneho plánu, ktorý bude 
obsahovať prioritné oblasti financovania z verejných zdrojov aj súkromných a tiež 

finančný rámec a zásobník projektov. Pri plánovaní infraštruktúrneho plánu sme sa 

inšpirovali v iných úspešných krajinách, kde je rozvinutá štátna správa (Veľká Británia, 

Nový Zéland, Fínsko). 

 

Petra Šupáková , ZMOS, sa opýtala, aká bude záväznosť a evaluácia? 
 

Kvetoslav Kmec, ÚPV SR II, odpovedal, že záväznosť bude zabezpečená tým, že 

kľúčové dokumenty budú schvaľované vládou. Zároveň tým bude aj odstránený aj vplyv 

politických cyklov. Na krytí zásobníka projektov sa v rámci finančných rámcov úzko 

spolupracuje s MF SR. Evaluácia bude zabezpečená tým, že vznikne široká pracovná 
skupina, kde budú zástupcovia VS, ale regiónov a samosprávy. Výsledkom práce tejto 

skupiny bude dokument, ktorý vypracujeme podľa metodiky, ktorá bude obsahovať 

kapitoly ako monitoring, evaluáciu a tiež vyhodnotenie. Táto metodika bude čoskoro 

vypracovaná a bude schválená vládou, resp. Národnou radou SR. 

 

Kalman Petöz (RVLPNMRR) uviedol, že samotná myšlienka a idea projektu je veľmi 

potrebná, pretože koordinácia synergií ústredných orgánov štátnej správy a vlády je 

problém. Samotný opis resp. obsah predkladaného návrhu projektu však nie je veľmi 

presvedčivý. Zaujímal sa o to, prečo pri spolupracujúcich subjektoch z ústredných 

orgánov štátnej správy chýba MS SR, vzhľadom na to, že problém vymáhateľnosti práva 

a fungovanie demokratických inštitúcii je v kompetencii MS SR. 
 

Kvetoslav Kmec, ÚPV SR II, na to odpovedal, že MS SR nechýba. V projekte sa počíta 

so zástupcami všetkých rezortov a pracovná skupina bude rozšírená o rezort MS SR, MV 
SR a Štatistický úrad v máji 2017. 

 

Martin Giertl, USV ROS, vyjadril plnú podporu tomuto projektu. Nie je mu však jasné, 

či sa dá projekt urobiť za sumu, ktorú uvádzate, celková suma sa nezdá primeraná k 

objemu práce. V indikatívnom rozpočte náklady nie sú zahrnuté náklady na externé 

zdroje, celková suma na projekt sa zdá nízka v porovnaní s ostatnými projektmi. 
 

Kvetoslav Kmec, ÚPV SR II, povedal, že rozpočet projektu robili úsporne a sú v ňom 

zahrnuté aj náklady na externú pomoc a tím, ktorý má samotný projekt robiť. 
 

Marcel Zajac, KMNORV SR MNO, doplnil, že má obavu, keď sa pri nových projektoch 

hovorí o záväzných rozhodnutiach a zásobníkoch projektov so starými schválenými 

projektovými zámermi, plánmi, ktoré sa stále objavujú a musia sa plniť. Do stratégií by 

sa malo doplniť niečo, čo dynamicky dokáže ohodnotiť, ako sa projekt viaže v čase a v 
priestore. 

 

Kvetoslav Kmec, ÚPV SR II, ocenil túto poznámku, súhlasí s tým, čo bude princípom 
projektu, pretože základom tvorby práce bude princíp partnerstva. 
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Michael Morass, EK, dodal, že tento projekt vníma ako aktivitu, ktorá plne reaguje na 

to, že EK požaduje už roky aj v národných správach viac strategického plánovania a 
odstránenie rezortizmu. EK tiež víta výstupy ako vypracovanie strategických plánov, 

cieľov do roku 2030. Otázka je, či je projekt tak životaschopný, aby mohol byť 

financovaný zo strany ESF, pretože sa javí ako veľmi všeobecný. Pri nákladoch na 

outscoursing analytických kapacít sa zaujímal o to, na čo sa minú peniaze a čo je cieľom. 

Tiež sa zaujímal o to, aká je pridaná hodnota tohto projektu, pretože existuje ÚPVII SR, 

kde pracujú úradníci a preto potrebuje zdôvodnenie pre tento projekt. 

 

Kvetoslav Kmec, ÚPV SR II, odpovedal, že projekt je všeobecný kvôli tomu, že 

strategické plánovanie je vo svojej podstate všeobecné. Ťažko však definovať strategické 

riadenie inak ako integrovanosť rezortných dokumentov a na to sú potrební ľudia, ktorí 

ho pripravia. 

 

Tereza Steinhübelová, EK, sa pýtala na logický rámec projektu, na spoluprácu s 

externými konzultantmi, ktorá nie je zrozumiteľné vysvetlená, chýba viac detailov. Ďalej 

sa zaujímala o to, ako bude zabezpečená udržateľnosť a kontinuálnosť projektu a ako je 

možné zaistiť financovanie po skončení projektového obdobia. 
 

Kvetoslav Kmec, UPV SR II, sa odvolal na novelu kompetenčného zákona č. 

171/2016, kde je definované, že UPV SR II bude zodpovedný za strategické plánovanie, 

riadenie a kde je tiež uvedené, že UPV SR II má vytvoriť národný investičný rámec. 

Zároveň projekt podporujú všetky rezorty aj zástupcovia občianskej spoločnosti, 

mimovládne organizácie a existuje v štáte potreba zavedenia strategického plánovania a 

riadenia, takže odborný tím bude existovať aj po roku 2020. Dlhodobosť do roku 2030, 
ktorá sa zjaví v národnom infraštruktúrnom pláne, bude viazaná aj v iných 

programových dokumentoch. MH SR tiež pripravuje novú stratégiu HP do roku 2030, 

MŽP SR pripravuje environmentálnu stratégiu do roku 2030, a UPV SR II to bude celé 

zastrešovať, spolupracovať a z ich dokumentov vychádzať 

 

Jaroslaw Hawrysz, EK, žiadal vysvetlenie, aký je aktuálny stav situácie a aké sú 

aktivity, ktoré budú smerovať k jeho rozvoju. Poznamenal, že diagnóza nebola správne 

urobená. Pýtal sa či existujú prvky, ktoré môžu garantovať, že to čo je naplánované aj 

nastane. Ukazovatele, ktoré vychádzajú z intervenčnej logiky nie sú uvedené. Návrh 

obsahuje dva rôzne špecifické ciele, kde EK očakáva, že budú pri každom z nich 

identifikované aktivity, stanovené ukazovatele, aký budú mať aktivity dopad resp. 
výsledky týchto aktivít a potom z toho vyplývajúca aj pridaná hodnota. 

 

Adela Danišková, MV SR, podporila projekt a uviedla, že zámer bol veľmi podrobne 

rozpísaný v RZ v prepojení na KPI a bude detailnejšie rozpracovaný v opise a v rozpočte. 
 

Michael Morass, EK, povedal, že EK vidí zmysel podporiť účel projektu a politický cieľ, 

ktorý sleduje. Zmysel vidí v otázke zlepšenia intervenčnej logiky v ZNP a jasného 

vysvetlenia toho, čo je doplnkovosť projektu voči už existujúcim zdrojom a paralelne s 

prípravou projektovej dokumentácie, resp. spresnením niektorých vecí by bolo vhodné 

prepracovať samotný zámer. 
 

 

Marcel Zajac, KMNORV SR MN, doplnil, že bola spustená diskusia, v ktorej je 

prísnejšie videnie všetkých budúcich predložených projektov. MV schválil v minulosti 

niekoľko zámerov a niektoré sa za dva roky neposunuli ďalej. Od začiatku členovia MV 

signalizovali, že chýbajú niektoré informácie. Viac krát sa uvádzalo, že problémy sa 

vyriešia pri písaní projektu. Predkladaný zámer nie je iný alebo nemá viac informácií ako 

predchádzajúce. Podporuje však projekt, lebo myšlienka sa mu páči. 
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Hlasovanie k zámeru národného projektu: „Vybudovanie intervenčnej logiky 
strategického plánovania v ústredných orgánoch ŠS“  
Prítomných: 18 členov 

Za: 16 

Proti: 0  
Zdržal sa: 2 
 

Michael Morass, EK, sa pýtal na termín predloženia kompletnej dokumentácie k 

projektu. 
 

Kvetoslav Kmec, UPV SR II, uviedol, že UPV SR II je pripravený, má kapacity na 
rozpracovanie projektu, do mesiaca je schopný predložiť kompletnú dokumentáciu. 
 

 

Bod č. 5 Rôzne a záver 

 

Adela Danišková, MV SR, na záver povedala, že členovia MV sa dozvedeli aktuálne 
informácie o stave stagnujúcejších NP, pevne verí, že sa zrýchli implementácia, čerpanie 

sa zlepší a na budúcom stretnutí bude viac pozitívnych informácií. Poďakovala za účasť, 

návrhy a pripomienky. Termín najbližšieho zasadnutia je pravdepodobne plánovaný na 

jún 2017. 
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Prílohy: 
 

1. Prezenčná listina  
2. Program 7. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre operačný program 

Efektívna verejná správa  
3. Uznesenie Monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa  
4. Schválené zámery národných projektov 

 

 

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 13.apríla 2017  
Adela Danišková, v.r. 

generálna riaditeľka SEP 

poverená zabezpečením vedenia MV OP EVS 


