
 
 
 
 

 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa 
 

Zápisnica zo VIII. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru 
pre operačný program Efektívna verejná správa 

 
 

Termín konania: 16.5.2017 

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 činnosti a pláne v oblasti publicity OP EVS 

Bod č. 3 Informácia o aktuálnom stave implementácie OP EVS  

Bod č. 4 Diskusia o stave rozpracovania zámerov národných projektov  

Bod č. 5 Rôzne a záver 

 

Otvorenie podujatia 

 

Ôsme 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 a pani 

Terezu Steinhüblovú. 

 

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 Slovenskej obchodnej a priemyselnej 

komory pán Ing. Miloslav Karaffa, podpredseda SOPK, ktorý sa však zasadnutia nemohol 

zúčastniť.  

 

Hlavným účelom 8. zasadnutia MV bol odpočet opatrení na urýchlenie implementácie OP 

EVS.  

 

Michael Morass, EK, ocenil zvolané stretnutie,. Na poslednom stretnutí v marci 2017 

bol stanovený termín pre rozhodnutie o projektoch, či budú ďalej pokračovať v príprave 

alebo  keď nedodržia termín tak budú zrušené. Neživotaschopné projekty musia byť 

zrušené a ďalej nezaťažovať RO.  Momentálne sa OP nachádza v kritickom štádiu, kedy 

sa potrebuje pohnúť správnym smerom, nakoľko sa veľmi rýchlo blíži termín, ktorý bol 

stanovený pre dekomitment, teda pravidla n+3 na uplatňovanie výdavkov. Je veľmi 

dôležité aby sa všetky potenciálne  a realizované projekty sústredili na vykázanie 

nákladov do tejto jesene. Na predchádzajúcom stretnutí bolo prezentovaných veľa 

ambicióznych cieľov a je potrebné, aby predkladatelia NP tieto ciele aj naplnili a urýchlili 

čerpanie. Pripomenul tiež záväzok vykonať všetky opatrenia pre to, aby sa urýchlila 

realizácia projektov, napr. aby sa žiadosti o NFP predkladali skôr a nečerpala sa 30 dňová 

lehota  od vyhlásenia vyzvania. Vzhľadom na skúsenosti s prípravou projektov už musia 

byť projekty pripravené rýchlejšie. Očakával teda vyhodnotenie pokroku za 2 mesiace 

a objasnenie situácie, aby bolo jasné, na ktoré projekty sa viac upriami pozornosť 



 
 
 
 

 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa 
 

a urýchlia aktivity, aby bolo možné navýšiť čerpanie. Stanovenie termínu 30.apríla nebolo 

iba formálnou požiadavkou, ale malo to za cieľ stanoviť istý hnací moment toho, že 

efektívna verejná správa je kľúčovou záležitosťou a je potrebné vyvinúť úsilie, aby 

nedošlo k jej zlyhaniu. 

 

Adela Danišková, MV SR, dodala, že za obdobie do 30.4.2017 urobili žiadatelia veľa 

práce v príprave národných projektov. Zároveň apelovala na žiadateľov, aby využívali 

lehoty, ktoré sú pri vyzvaniach a aby boli projekty predložené v takom stave, keď v nich 

už nič nebolo potrebné meniť a opravovať v opisoch a rozpočtoch. Len takto je možné čo 

najskôr začať realizovať projekty a čerpať prostriedky.  

 

 

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

programu  

 

Overenie uznášaniaschopnosti MV 

 

Na zasadnutí bolo prítomných 21 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 bola za overovateľku zápisnice navrhnutá 

Mária Milková, poverená zastupovaním splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej 

spoločnosti, pána Martina Giertla. K návrhu neboli pripomienky. 

 

Hlasovanie k návrhu overovateľa zápisnice zo zasadnutia monitorovacieho výboru: 

hlasovalo: 21 členov 

Za: 20 členov 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1 (pre konflikt záujmov) 

Mária Milková bola schválená za overovateľku zápisnice.  

 

Schválenie programu 

 

Adela Danišková, MV SR, predstavila program zasadnutia.  

Program bol nasledovný:  

 

Bod č. 1 Otvorenie rokovania, overenie uznášaniaschopnosti monitorovacieho výboru, 

voľba overovateľa, schválenie programu 

Bod č. 2 Informácia o činnosti a pláne v oblasti publicity OP EVS 

Bod č. 3 Informácia o aktuálnom stave implementácie OP EVS  

Bod č. 4 Diskusia o stave rozpracovania zámerov národných projektov  

Bod č. 5 Rôzne a záver 

K programu neboli žiadne pripomienky ani návrhy. 

 

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

Za: 21 členov 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Program bol jednohlasne schválený 21 hlasmi.  
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Bod č.2 Informácia o pláne a činnosti v oblasti publicity OP EVS 

 

Adela Danišková, MV SR spomenula, že RO OP EVS je povinný aspoň jeden krát v roku 

informovať členov MV o pokroku komunikačnej stratégie, analýze jej výsledkov, ako aj o 

plánovaných komunikačných a informačných aktivitách na nasledujúci rok. Informáciu 

predniesla Sabina Slimáková, manažérka pre informovanie a komunikáciu.  

 

Hlavnou informačnou aktivitou v roku 2016 bola séria diskusií s názvom Občan ako klient 

štátu. Cieľovou skupinou boli študenti vysokých škôl v odboroch verejná správa a verejná 

politika. Diskusií sa zúčastnilo takmer 300 študentov na vysokých školách v Prešove, 

Košiciach, Nitre, Banskej Bystrici a v Bratislave. Cieľom bolo priblížiť mladým ľuďom 

fungovanie verejnej správy na Slovensku, predstaviť prioritné témy OP EVS (lepšie 

nastavenie procesov vo verejnej správe, modernizácia riadenia ľudských zdrojov, reforma 

justície) a tiež zdôrazniť dôležitosť finančnej pomoci z EŠIF. Diskusie sa sústredili najmä 

na potrebu dobrého plánovania reformných iniciatív, potrebu posilnenia strategického 

plánovania v rámci VS, ale aj na tvorbu kvalitnejších verejných politík. Študentom sa 

prihovorili zástupcovia štátneho a verejného sektora (za OP EVS, OP II, Úrad 

splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a za spoločnosť Mindworx) 

a hlavnými témami boli priority OP EVS a EÚ, e-government a informatizácia, otvorené 

dáta a otvorené vládnutie a behaviorálna ekonómia.  

Ďalšími aktivitami bol Deň Európy, 9.mája 2016, kde boli predstavené OP v správe 

rezortu vnútra a diskusia s návštevníkmi o OP a o možnostiach získania finančnej pomoci 

v rámci EŠIF, seminár „Kvalitnejšie výsledky za menej peňazí vo verejnej politike: ako na 

to“, 12.mája 2016, ktorý bol venovaný nedostatkom vo VS na strane Slovenska, ktoré 

poškodzuje podnikateľské a investičné prostredie, ako aj efektívne rozdeľovanie 

verejných zdrojov a cieľom seminára bolo diskutovať o nedostatkoch, načrtnúť vízie na 

zlepšenie a prezentovať opatrenia. Dňa  15.novembra 2016 sa konal medzinárodný 

kongres ITAPA 2016, , kde za účasti generálnej riaditeľky SEP MV SR boli predstavené 

plány na rok 2017 v súvislosti s vyhlásením vyzvaní a výziev.  

Sekcia európskych programov sa každoročne zapája do podujatia Dobrý trh na 

Panenskej, kde sú priamo pred sídlom SEP MV SR ponúkané koláče, pripravené 

zamestnancami SEP za dobrovoľný príspevok. Minulý rok sa vyzbieralo 530 EUR, ktoré 

boli použité na podporu talentovaných rómskych detí pre združenie Divé maky.  

Hlavným komunikačným nástrojom je online komunikácia, aktivity, správy, rôzne 

oznámenia a aktuality OP EVS sú zverejňované na webovom sídle MV SR www.minv.sk. 

V roku 2016 bolo na tomto webe zverejnených 10 tlačových správ, sú automaticky 

zasielané na okruh médiám a témou EVS sa zaoberalo 28 zdrojov. Unikátny počet 

návštev tohto webového sídla bol 10 384. Bola tiež zriadená stránka na sociálnej sieti 

Facebook: https://www.facebook.com/efektivnaverejnasprava/, kde sú zverejnené 

tlačové správy o aktualitách OP EVS, zaujímavosti zo „sveta verejnej správy“, pozvánky 

na podujatia či výstupy z akcií, na ktorých sa OP EVS zúčastnil. V roku 2016 dosiahla táto 

stránka 219 „like-ov“.  

Dňa 11.5.2017 sa uskutočnila tlačová konferencia s predsedom vlády SR Robertom 

Ficom, na ktorej sa predstavili ciele dopytovo-orientovaných výziev pre mimovládne 

neziskové organizácie. Zúčastnil sa jej splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej 

spoločnosti Martin Giertl a riaditeľ odboru OP EVS Samuel Arbe, ktorý sa následne 

zúčastnil diskusnej relácie V politike v televízii TA3 dňa 14.5.2017, ktorej témou bolo 

čerpanie eurofondov pre MNO.  

Aj v roku 2017 prebieha pravidelné vydávanie tlačových správ a ich zverejňovanie na 

webovom sídle MV SR, taktiež je pravidelne aktualizovaná stránka OP EVS na Facebooku, 

zverejňujú sa tlačové správy na Facebooku OP EVS a MV SR a tiež na Facebooku Úradu 

vlády SR. OP EVS sa tiež zúčastnil osláv Dňa Európy v Bratislave 9.5.2017, občanov 

zaujímala najmä otázka e-governmentu.  

http://www.minv.sk/
https://www.facebook.com/efektivnaverejnasprava/
https://www.facebook.com/efektivnaverejnasprava/
https://www.facebook.com/efektivnaverejnasprava/
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Plánovaná je tiež ďalšia účasť na Dobrom trhu, výťažok bude opäť použitý na pomoc 

vybranej neziskovej organizácii.  

Ďalšími plánovanými aktivitami  je 10 infoseminárov vo všetkých krajských mestách 

k dopytovo-orientovaným výzvam z OP EVS pre MNO v spolupráci s Úradom 

splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.  

Do 15.mája 2017 bolo spolu vydaných 8 tlačových správ a témou OP EVS sa zaoberalo 

39 zdrojov, aktuálny počet „like-ov“ na sociálnej sieti Facebook je 251. Na webe OP EVS 

bol zverejnený rozhovor s riaditeľom odboru OP EVS, ktorý vyšiel v marcovom čísle 

časopisu Eurokompas.  

 

Milan Muška, ZMOS, ocenil, že časť OP EVS sa venuje neziskovým organizáciám 

a marginalizovaným rómskym komunitám. Odporúča však, aby žiadatelia prezentovali 

svoje pripravované projekty, keďže sa jedná o správu verejných vecí.  

 

Samuel Arbe, MV SR, odpovedal, že v tomto roku je plánovaná väčšia informačná 

kampaň a je plán prezentovať aj projekty, ktoré už sú v realizácii. Členov MV budeme 

informovať o pripravovaní a nastavovaní tejto informačnej kampane a uvítame aj 

spoluprácu členov.  

 

 

Bod č. 3 Informácia o stave implementácie OP EVS  

 

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

V súčasnosti sú zazmluvnené 3 NP v celkovej hodnote 33,7 mil. € a jeden projekt 

technickej pomoci v hodnote 5,3 mil. €. Dva NP sú v procese prípravy Zmluvy o NFP 

v hodnote 5,4 mil. € a ďalšie dva NP, spolu v hodnote 11,9 mil. €, sú v procese 

hodnotenia ŽoNFP . Vyhlásené sú 2 vyzvania na NP v hodnote 12 mil. €, 6 výziev na 

dopytovo- orientované projekty v hodnote 11,9 mil. € (jedná sa o EÚ zdroje a celková 

výška je 15 mil. €) a 2 vyzvania sú zaslané na posúdenie na CKO, spolu v hodnote 6,5 

mil. €. Kumulatívne sa hovorí o sume 86,7 mil. € na projekty, ktoré sú vo fáze 

kontrahovania alebo tesne pred ním. RO spolu vyhlásil výzvy a vyzvania v celkovej 

hodnote  88 982 935 €, čo predstavuje 31,96 % alokácie, kontrahovanie je na úrovni 

takmer 39 mil. €, čo predstavuje viac ako 14 % alokácie a čerpanie na úrovni CO je 

969 680 €, čo predstavuje 0,35% celkovej alokácie. V mesiaci máj budú predložené 

žiadosti o platbu na certifikáciu, nakoľko zazmluvnené projekty sa začali realizovať 

a predkladajú aj žiadosti o platbu.  

Výhľad do konca prvého polroka 2017 je 16 vyhlásených vyzvaní s alokáciou 89,65 mil. 

€, 6 vyhlásených výziev na DOP s alokáciou 11,9 mil. € a plánuje sa 10 zazmluvnených 

národných projektov s alokáciou približne 73,8 mil. €. Stav čerpania do konca júna 2017 

by teda bol na úrovni približne 3 mil. €. V druhom polroku 2017 sa predpokladá väčšia 

aktivita a predpokladá sa aj väčší progres, pretože sa kumulatívne plánuje vyhlásiť 27 

vyzvaní (vrátane TP), v sume 109,9 mil. €, 6 výziev na DOP v sume 11,9 mil. € a plánuje 

sa zazmluvniť 18 národných projektov v sume 95,6 mil. €. Očakáva sa čerpanie v sume 

13,9 mil. €.  

Výhľadovo očakávame vyhlásené výzvy a vyzvania v celkovej sume 121 817 234 €, čo 

predstavuje 43,75 % alokácie, kontrahovanie na úrovni 119 093 633 € (42,77% 

alokácie) a čerpanie na úrovni CO vo výške 13 885 160 € (4,99% alokácie).  

Dňa 12.5.2017 boli vyhlásené dopytovo- orientované výzvy s celkovou alokáciou 15 mil. 

€. Sú zamerané na 2 obsahové témy, ktoré sú rozdelené na 6 dopytových výziev: prvá 

téma pokrýva tvorbu lepšej verejnej politiky a boj proti korupcii a zmeriava sa na 

optimalizáciu procesov, zavádzanie kvalitnejších systémov a tvorba lepších verejných 

politík v definovaných oblastiach. Druhou témou je občianska informovanosť 

a participácia a zmeriava sa na budovanie a posilňovanie inštitucionálnych kapacít MNO, 

tvorbu partnerstiev, zlepšenie prístupu k informáciám o VS a zvyšovanie participácie na 
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správe vecí verejných. Predpokladom je, že MNO budú priebežne predkladať projekty, 

výzva je otvorená a má 3 kolá, prvé kolo sa končí 21.8.2017. V informácii sa objavili iba 

projekty, ktoré majú aktuálne schválené svoje zámery na monitorovacom výbore, 

paralelne sa však pripravujú nové projekty, najmä sa to týka žiadateľov, ktorých projekty 

nie sú odporučené na implementáciu. Cieľom je, aby bola alokácia zmysluplne využitá.  

 

Michael Morass, EK, sa vyjadril, že je vidno pokrok vo výzvach a vyzvaniach, ale 

prognóza čerpania je takmer identická ako v marci 2017 a preto má pochybnosti, či sa 

podarí dosiahnuť plánovaný cieľ. Očakáva, že jednotlivé žiadosti o platbu budú 

predkladané certifikačnému orgánu v termíne do októbra 2017, aby sa stihli následne 

odovzdať na EK do konca roka 2017 a suma čerpania by mala byť približne 13 mil. €. 

Preto odporúča, aby sa u bežiacich projektov vyhodnotilo, ktoré aktivity by sa dali 

urýchliť, aby sa oprávnené náklady čerpali čo najskôr. Opýtal sa RO na možnosti 

zvýšenia čerpania v už realizovaných projektoch. 

 

Adela Danišková, MV SR, doplnila, že národné projekty, ktoré sú schválené, majú 

pripravené na podpis realizačné zmluvy a začne sa čerpanie prostriedkov. Z tohto dôvodu 

je RO optimistický v tom, že splní minimálnu výšku čerpania. Doplnila, že termín na 

predloženie žiadostí o platbu na CO platí pre RO, a preto prijímatelia musia žiadosti 

predložiť skôr, aby bolo možné termín splniť. Z toho dôvodu požiadala prijímateľov, aby 

čím skôr začali s realizáciou aktivít a následným predkladaním žiadostí o platbu tak, ako 

to bolo naplánované.  

 

Samuel Arbe, MV SR, dodal, že pre každý z projektov, ktoré majú byť spustené ešte 

v prvom polroku, je pripravená analýza ich výdavkov. Prijímatelia predložili plán toho, 

ako budú predkladať žiadosti o platbu na mzdové výdavky a ako majú naplánované 

čerpanie dodávateľských služieb a zároveň si uvedomujeme, že hranica čerpania je 

presne daná, ale súčasne sa plánuje aj čerpanie na budúci rok, kedy je hranica čerpania 

finančných prostriedkov výrazne vyššia.  

 

Michael Morass, EK, uviedol, že podľa neho je dôležitá aj otázka možného spätného 

preplácania výdavkov. Opýtal sa preto, či RO presne vie, ktorí prijímatelia si budú 

uplatňovať v rámci projektov takéto náklady a či už majú prísľub, že takýmto spôsobom 

môžu postupovať.  

 

Adela Danišková, MV SR, potvrdila, že od každého žiadateľa má RO plán čerpania, 

ktorý je rozdelený na služby, ktoré bude deklarovať v žiadosti o platbu a na mzdové 

výdavky, ktoré sa budú refundovať. Pri projektoch, kde prijímateľom je MV SR, sa do 

septembra 2017 jedná o sumu približne 500tisíc EUR na refundáciu mzdových výdavkov, 

Ministerstvo financií SR tiež predložilo analýzu výdavkov, kde sú zahrnuté prostriedky, 

ktoré budú refundované.  

 

Michael Morass, EK, si myslí, že 500 tisíc EUR nie je vysoká suma na spätné 

preplatenie výdavkov, pripomenul však, že vzhľadom na termín predloženia žiadostí 

o platbu na certifikáciu je treba motivovať prijímateľov k tomu, aby všetky svoje žiadosti 

stihli predložiť skôr. Z toho vyplynula aj otázka, či je RO ochotný zvolať stretnutie so 

všetkými realizátormi projektov a zapracovať s nimi na urýchlení čerpania prostriedkov. 

Plánované čerpanie je asi iba o 10% vyššie ako minimálne stanovený limit a  pri 

certifikácii niektorých výdavkov môže dôjsť k oneskoreniu. Preto je potrebné si presne 

naplánovať čerpanie s každým realizátorom projektu, aby sa začalo čím skôr a čerpalo 

čím viac.  
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Tereza Steinhüblová, EK, dodala, že je tiež potrebné brať do úvahy aj to, že niektoré 

projekty, ktoré budú zrušené zahrňujú veľké sumy, a preto by sa nové projekty mali 

schváliť čím najskôr, najlepšie ešte v tomto roku.  

 

Adela Danišková, MV SR, odpovedala, že s každým prijímateľom, aj budúcim, má RO 

pripravené plány čerpania. Zároveň im listom oznámil, akú potrebuje minimálnu hranicu 

čerpania v stanovenom termíne. Prijímatelia majú často problém s verejným 

obstarávaním, napriek tomu sa ich snaží riadiaci orgán motivovať, aby pomohli 

v stanovenom čerpaní prostriedkov.  

 

 

Bod č.4 Diskusia o stave rozpracovania zámerov NP 

 

Adela Danišková, MV SR, pripomenula, že na 7. zasadnutí MV boli dohodnuté kroky na 

urýchlenie implementácie OP EVS, konkrétne 19 zámerov NP bolo rozdelených do 4 

kategórií podľa stavu, v ktorom sa projekty nachádzali. V zmysle uznesenia zo 7. 

Zasadnutia MV mali žiadatelia povinnosť do 30.4.2017 zaslať RO finálne rozpočty a opisy 

k zámerom NP. RO predložil na 8. zasadnutie MV odpočet plnenia tejto úlohy vo forme 

zoznamu 19 zámerov NP s doplnením informácie pri tých projektoch, ktoré RO navrhuje 

neimplementovať v súlade so Systémom riadenia EŠIF, časť 3.4.1 Národné projekty, 

bod 7.  

Jedná sa o nasledovné schválené zámery NP: 

 

1. Vzdelávanie zamestnancov MS SR a získavanie odborných znalostí (MS SR) 

2. Kompetenčné centrum ZMOS/nástroj budovania kapacít miestnej územnej 

samosprávy a zvyšovania kvality poskytovaných služieb občanom (ZMOS) 

3. Zefektívnenie výberu daní a cla (Finančné riaditeľstvo SR) 

4. Zvýšenie efektivity preventívnych opatrení v boji proti korupcii (MV SR) 

5. Zavádzanie alternatívnych nástrojov riešenia sporov (MS SR) 

6. Posilňovanie analytických kapacít Ústavného súdu Slovenskej republiky (MS SR – 

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky) 

 

Ak by sa niektorý z uvedených projektov mal v budúcnosti implementovať, príslušný 

projektový zámer by musel byť znova predložený na schválenie MV.  

 

Dôvodom navrhovaného postupu, okrem toho, že žiadatelia nezaslali finálne rozpočty 

a opisy k uvedeným zámerom v zmysle požiadavky z predchádzajúceho MV, je 

skutočnosť, že žiadatelia neposkytli súčinnosť na príprave národného projektu v zmysle 

Systému riadenia EŠIF, nepredložili náležitú dokumentáciu a RO pre OP EVS preto 

nemôže vypracovať vyzvanie na národný projekt a vyzvať žiadateľa na predloženie 

ŽoNFP.  

Zároveň RO navrhuje nad rámec uvedených 19 zámerov NP neimplementovať ďalšie 2 

schválené zámery NP: 

 

1. Vybudovanie systému riadenia kvality vo VS v záujme podpory efektívnosti služieb 

a zvýšenia výkonnosti organizácií VS prostredníctvom zavedenia komplexného 

manažérstva kvality, kde žiadateľom bolo MV SR. Dôvodom je zmena žiadateľa, 

nakoľko došlo k dohode, že tento projekt bude implementovať Úrad pre 

normalizáciu. Zámer tohto NP bude prepracovaný a opätovne schvaľovaný na MV.  

2. Zriadenie a implementácia nových služieb a politík verejného obstarávania, kde sa 

žiadateľ po dohode s RO rozhodol uvedený projekt neimplementovať. Aj v tomto 

prípade existuje však možnosť znova ho predložiť na MV na schválenie.  

 

RO preto v nadväznosti na uvedené zmeny prekladá na schválenie MV aktualizovaný 
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zoznam NP.  

 

Samuel Arbe, MV SR, doplnil informáciu a ocenil intenzívnu spoluprácu a veľkú snahu 

predkladateľov dopracovať projekty a vyjadril presvedčenie, že táto forma spolupráce 

bude pokračovať aj pri príprave vyzvaní a predkladaní ŽoNFP. Zo zoznamu pôvodných 19 

projektov ostáva v platnosti 13 projektov. Zoznam týchto projektov je predmetom 

dnešného schvaľovania a 6 menovaných projektov bude zo zoznamu platných zámerov 

NP vylúčených. I keď formálnym dôvodom vylúčenia týchto projektov v zmysle EŠIF je 

nespolupráca s RO, nedá sa to povedať o všetkých 6 projektoch, pričom už dnes sa 

pracuje na príprave aktualizácie veľkej časti z nich tak, aby spĺňali aktuálnu potrebu 

príslušných inštitúcií a požiadavky na aktuálnu reformu v daných segmentoch. Časť 

z týchto projektov by sa mala v obmenenej, kvalitnejšej forme vrátiť do OP. V prípade 

odhlasovania predloženého zoznamu ostane v platnosti 27 schválených zámerov NP, 

z ktorých časť je už zazmluvnená, nakontrahovaná a čerpá sa a časť je v procese 

prípravy.  

 

Tereza Steinhüblová, EK, sa spýtala na projekt „DEUS-koordinačné centrum 

informatizácie miestnej územnej samosprávy“, ktorý nebol navrhnutý na vyradenie, 

napriek tomu, že bol určený na predchádzajúcom stretnutí ako projekt, ktorý sa nebude 

implementovať. 

  

Samuel Arbe, MV SR, doplnil informáciu, že v zozname ostávajú všetky projekty okrem 

tých, ktoré sú navrhnuté na neimplementovanie. Po dohode s prijímateľom v prípade 

tohto projektu bolo rozhodnuté, že projekt sa nebude prerábať, ale rozpracuje sa jeho 

pôvodná verzia. Nastal tu pokrok, projekt bol doručený v stanovenom termíne a bude 

ďalej dopracovaný.  

 

Michael Morass, EK uviedol, že z predloženej tabuľky je vidieť určitú úspešnosť 

a objasnilo sa, ktoré projekty budú pokračovať a ktoré nie, ale v skutočnosti to nie je 

o reportovaní, ale o reálnom fungovaní projektov. Nejedná sa teda o dialóg medzi EK 

a RO, ale je potrebné, aby MV dostal aj tento krát vysvetlenie od jednotlivých 

ministerstiev a to aj od tých, ktoré sa posunuli od posledného zasadnutia MV vpred, 

pretože je zrejmé, že mnohé ministerstvá nesplnili všetko čo sľúbili v stanovenom 

termíne. Z predloženej tabuľky je jasné, že termíny sa odsunuli a to je v súčasnosti 

hlavným problémom. Ak tento OP, ako jediný z OP, na konci tohto roka nesplní 

požiadavku N+3, malo by byť zo zápisu MV jasné, ktoré ministerstvá nesplnili podľa plánu 

to, čo sľúbili a sú spoluzodpovedné za vzniknutú situáciu.  

 

Samuel Arbe, MV SR, odpovedal, že OP má odpočet ku všetkým 27 projektom, 

o ktorých sa má hlasovať. Tie projekty, ktoré mali stanovený termín na 30. apríla, doručili 

celú dokumentáciu v požadovanom rozsahu. V niektorých prípadoch sa podarilo 

identifikovať možnosť uplatnenia princípu zjednodušeného vykazovania výdavkov. 

V týchto prípadoch RO spolupracuje s predkladateľmi na nastavení sadzby a merateľných 

ukazovateľov pre potreby vyzvania pre tieto projekty.  

 

Adela Danišková, MV SR potvrdila, že ku všetkým z predložených 27 zámerov 

v aktualizovanom zozname boli predložené finálne dokumenty v stanovenom termíne 

a vypadávajú iba tie projekty, ktorých žiadatelia sa rozhodli, že ich kompletne prepracujú, 

alebo že ich nepredložia.  

 

Tereza Steinhüblová, EK, uviedla, že u niektorých projektov, napríklad v prípade 

projektu MV „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie 

kontaktných bodov pre obete“ bola poskytnutá informácia, že príjemca pracuje 

v spolupráci s RO na finalizácii projektovej dokumentácie a či sa toto teda dá považovať 
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za dodržanie termínu.  

 

Samuel Arbe, MV SR, informoval, že v tomto prípade sa pracuje na nastavení paušálnej 

sadzby pre účely vyzvania. S Orgánom auditu sa pracuje na rozložení každej sadzby, 

ktorá vstupuje do paušálu a to sa dá robiť iba s hotovým rozpočtom.  

 

Marcel Zajac, KMNORV SR MN, vyjadril súhlas s tým, že aktívnymi musia byť 

predkladatelia. Prekvapilo ho však, že projekt ÚVO za 28 mi. Eur nebude pokračovať, 

pritom VO je jedným z najväčších problémov vo VS. Pýtal sa na možnosť RO o danej 

situácii komunikovať s garantmi reformy VS, i keď nad rámec povinností RO a upozorniť 

ich, že takýto projekt sa nebude realizovať, pretože reforma systému VO v SR je pre 

systém verejných financií absolútne nutná.  

 

Samuel Arbe, MV SR vysvetlil, že v prípade uvedeného projektu pre VO je žiadateľom 

MV SR a nie ÚVO a medzičasom MV SR zrealizovalo to, čo malo byť obsahom tohto 

projektu z vlastných zdrojov. Jedná sa o prepojenie na elektronický kontraktačný systém, 

kde si ministerstvo splnilo svoju úlohu, systém je nastavený a úspešne funguje. Čo sa 

týka projektov Finančnej správy, ZMOS, MS SR, v súčasnosti sa intenzívne pracuje na ich 

redizajne.  

 

Michael Morass, EK uviedol, že je samozrejmé, že splnená úloha sa nedá redizajnovať 

a realizovať znova formou projektu financovaného z ESF. Je však nepochopiteľné, prečo 

ministerstvo pred 2-3 rokmi naplánovalo realizáciu tejto úlohy formou projektu a potom 

ju realizovalo z vlastných prostriedkov. 

 

Samuel Arbe, MV SR, vysvetlil, že sa jednalo o praktické dôvody. Minister považoval 

tento projekt za kľúčový a rozhodol sa, aj vzhľadom na zdĺhavosť procesov, nečakať 

a radšej projekt financovať z vlastných zdrojov MV SR. 

 

Marcela Zubriczká, MF, položila otázku, či by sa nedal tento projekt nedal spätne 

prefinancovať z prostriedkov EU. 

 

Kálmán Petöcz, RVLPNMRR, uviedol, že podobné prípady sa stávajú aj v iných OP, 

pričom to nemá žiadnu logiku, že sa OP veľmi ľahko a bez hlbšieho vysvetlenia vzdávajú 

dlhodobo plánovaných projektov, ktoré boli považované za dôležité a začne sa robiť na 

niečom úplne inom.  

 

Adela Danišková, MV SR, pripomenula, že väčšina zámerov NP bola schválených 

v máji  roku 2015, pričom sa odvtedy zmenili nielen aktuálne potreby ale aj pravidlá. RO 

však zváži radu GR CO.  

 

Michael Morass, EK, konštatoval, že vznikla zaujímavá situácia, keď sa zistilo po dvoch 

rokoch od rozhodnutia MV, že niektoré aktivity už netvoria pridanú hodnotu tohto 

programu. Problémom je, že to trvalo tak dlho a neimplementovali sa oveľa skôr. Čo sa 

týka spätného preplatenia nákladov na projekt, ktorý už bol zrealizovaný, mohlo by to 

pomôcť z pohľadu N+3, ale z pohľadu logiky programu, je potrebné financovať tie veci, 

ktoré predstavujú najlepšiu pridanú hodnotu, takže toto malo byť zvažované už od 

začiatku.  

 

Tereza Steinhüblová, EK, doplnila, že aj v prípade iných projektov, ktoré sú veľmi 

dôležité pre program a fungovanie VS, napríklad pri projekte MH SR týkajúci sa 

zlepšovania podnikateľského prostredia na Slovensku bol opäť posunutý predpokladaný 

termín podpísania zmluvy z augusta až na október. Je to ďalšie zdržanie, pričom 

v súčasnosti je dôležité, aby sa priority dodržiavali a projekty, ktoré sú dôležité začali 
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čerpať prostriedky.  

 

Adela Danišková, MV SR, k posunu termínov uviedla, že pre RO sú dôležité všetky 

projekty, ale s kapacitami, ktoré sú k dispozícii nie je možné vyhlásiť viac vyzvaní a ako 

už bolo spomenuté, je ich 4 až 5 za mesiac. Aj na úrade podpredsedu vlády, kde RO 

predkladá vyzvania je možné vidieť, že sa toho predkladá veľa. Možno však bol 

uprednostnený nejaký projekt, ktorý bol vo významnejšom štádiu dopracovanosti. Je to 

teda len otázkou napasovania do harmonogramu.  

 

Samuel Arbe, MV SR doplnil, že harmonogram vyzvaní nie je nemenný a teda projekty, 

ktoré sú pripravené skôr posúva RO vyššie a snaží sa ich vyzvať čo najskôr. Aj 

momentálne sa finalizujú vyzvania, ktoré budú v priebehu 2 týždňov zaslané na úrad 

podpredsedu vlády, pričom v harmonograme boli možno pôvodne plánované na neskôr. 

Na druhej strane, u iných projektov sa možno vyskytli technické prekážky a došlo k ich 

zdržaniu. Harmonogram sa teda prispôsobuje aktuálnemu stavu.  

 

Hlasovanie k „Návrhu aktualizovaného zoznamu schválených zámerov“:  

Prítomných: 21 členov 

Za: 18 

Proti: 0 

Zdržal sa: 3  

 

 

Bod č. 4 Rôzne a záver 

 

Adela Danišková, MV SR, informovala, že v mesiaci jún 2017 bude členom MV zaslaný 

návrh výročnej správy za rok 2016 na schválenie formou per rollam, keďže návrh 

výročnej správy musí byť EK zaslaný do 30.6.2017. Termín ďalšieho zasadnutia MV bude 

jeho členom včas oznámený.  

 

Michael Morass, EK, doplnil, že hlasovanie formou per rollam by sa malo využívať len vo 

výnimočných prípadoch. Vzhľadom na to, že v roku 2017 sa už konali 2 zasadnutia MV 

pre OP EVS a  aj vzhľadom na situáciu v implementovaní je hlasovanie formou per rollam 

v tomto prípade akceptovateľné.  

Ocenil na jednej strane osobnú angažovanosť generálnej riaditeľky a snahu RO o posun 

vpred, ale na druhej strane očakával podobnú diskusiu ako na 7. zasadnutí MV, kedy 

prijímatelia, ktorí meškajú s prípravou projektov, informovali o dosiahnutom pokroku 

a svojich plánoch, pretože sa nejedná len o problém RO, ale celej slovenskej vlády, keď 

sa program, z ktorého by mali mať prínos všetky ministerstvá, ale aj všetci občania SR, 

neposúva podľa plánu. Odporučil, aby sa RO v najbližších týždňoch sústredil na kroky k 

dosiahnutiu pokroku čerpania v plánovanej výške 3 mil. EUR do mesiaca a ďalších 10 mil. 

v septembri 2017 a na identifikáciu všetkých oprávnených nákladov, ktoré sa dajú 

bezodkladne realizovať, aby tento OP splnil cieľ na dosiahnutie N+3.  

 

Adela Danišková, MV SR, doplnila, že väčšina projektov, ktoré v predloženom zozname 

neboli odporučené implementovať, sa v budúcnosti určite vráti v prepracovanej forme 

a teda sú stále pre OP dôležité. Očakáva sa, že na niektorom z budúcich zasadnutí MV sa 

budú zámery týchto projektov opätovne schvaľovať. Keďže na predchádzajúcom 

zasadnutí MV príslušní predkladatelia vysvetlili svoj postoj a informovali, že idú tieto 

projekty prepracovávať, neboli pozvaní na toto zasadnutie MV. RO sa s nimi však 

intenzívne stretáva a spolupracuje na príprave týchto projektov.  

Poďakovala prítomným za účasť a oficiálne ukončila ôsme zasadnutie MV OP EVS.  
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Prílohy:  

 

1. Prezenčná listina 

2. Program 8. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre operačný program 

Efektívna verejná správa 

3. Uznesenie Monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa 

4. Návrh aktualizovaného zoznamu schválených zámerov 

 

 

 

Zápisnicu vypracoval: sekretariát monitorovacieho výboru 

 

 

 

Tajomník výboru: Ján Kollárčik, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

 

 

 

Zápisnicu overila: Mária Milková, Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre 

rozvoj občianskej spoločnosti 

 

 

 

 

 

 

            Mária Milková, v.r. 

        Overovateľka zápisnice 

 

 

 

 

 

Predseda výboru svojim podpisom potvrdzuje pravdivosť zápisnice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, 29.6.2017         

             Adela Danišková, v.r. 

                                                                                        generálna riaditeľka SEP 

  poverená zabezpečením vedenia MV OP EVS  


