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MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

ako riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa 
(Poskytovateľ) 

 
vydáva 

USMERNENIE Č. 1 

k vyzvaniu na národný projekt č. OPEVS-PO2-SC2.1-2017-2 

Vec: 
 
 
 

Týmto usmernením riadiaci orgán pre Operačný program 
Efektívna verejná správa (ďalej len „RO pre OP EVS“) v súlade 
s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku 
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení vyzvanie 
na národný projekt spôsobom, ktorým nedochádza 
k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. 
 

Určené pre: 
 
 
 

Žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Operačného 
programu Efektívna verejná správa: 
 
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 
 

Zameranie 
vyzvania: 
 
 

Organizačný audit Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 
republiky a vybraných organizácií rezortu spravodlivosti a audit 
výkonu súdnej moci 
 

Prioritná os: 
 
Investičná 
priorita: 
 
 

2 – Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva  
 
Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti VS 
a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v 
záujme reforiem lepšej právnej úpravy a dobrej správy. 

Špecifický cieľ: 
 
Fond: 

2.1 – Zvýšená efektívnosť súdneho systému 
 
Európsky sociálny fond 

  
Dátum vydania 
usmernenia: 
 

09.03.2016 

Dátum účinnosti 
usmernenia: 
 
 

10.03.2016 

Schválil: 
 
 

 
 
 
Ing. Denisa Saková, PhD., v.r.  
štátna tajomníčka ministra vnútra Slovenskej republiky 
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1 CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

1. Cieľom Usmernenia č. 1 k vyzvaniu č. OPEVS-PO2-SC2.1-2017-2 na predloženie 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je úprava 
predmetného vyzvania vo vzťahu k:  

A. podmienke poskytnutia príspevku 2.3 „Oprávnenosť výdavkov realizácie 
projektu“ – časť „Zmluvný vzťah so subjektom medzinárodného práva“. 

B. podmienke poskytnutia príspevku 2.3 „Oprávnenosť výdavkov realizácie 
projektu“ – časť „Časová oprávnenosť pre skupinu výdavkov“; 

C. časti 1.2 „Dĺžka trvania vyzvania na predkladanie ŽoNFP – Dátum uzavretia“.  

2. Týmto usmernením riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa 
(ďalej len „RO pre OP EVS“) v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 
Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov mení vyzvanie na národný projekt 
spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia 
príspevku. 

 

2 DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU VYZVANIA 
1. Vyzvanie na národný projekt č. OPEVS-PO2-SC2.1-2017-2 – formulár; 

 

3 ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN  

1. Zmena podmienky poskytnutia príspevku 2.3 „Oprávnenosť výdavkov realizácie 
projektu“ – časť „Zmluvný vzťah so subjektom medzinárodného práva“: 

1.1. Pôvodné znenie podmienky poskytnutia príspevku: 

„Zmluvný vzťah so subjektom medzinárodného práva musí vo svojich ustanoveniach 
zabezpečiť uplatniteľnosť práva EÚ a súčasne výdavky vynaložené medzinárodnou 
organizáciou musia podliehať kontrolným mechanizmom štandardne uplatňovanými 
príslušnými orgánmi EŠIF (napr. riadiaci orgán, orgány auditu, Európska 
komisia,  Európsky súdny dvor).“ 

1.2. Zmenené znenie podmienky poskytnutia príspevku: 

„V prípade spolupráce resp. plnení zo zmluvných vzťahov pre projekt 
so subjektom medzinárodného práva, ktorým je Rada Európy (Council of 
Europe), musí žiadateľ / prijímateľ preukázať, že výdavky ktoré vzniknú 
na základe takejto spolupráce alebo takýchto zmluvných vzťahov sú v súlade 
so zásadami hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti  pri realizácii 
finančných operácií .  

Zároveň musí žiadateľ / prijímateľ zabezpečiť, aby realizovaná operácia 
bola v relevantných prípadoch predmetom štandardných postupov 
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overovania a auditu zo strany príslušných orgánov EŠIF na úrovni žiadateľa 
/ prijímateľa.“ 

1.3. Zdôvodnenie zmeny znenia podmienky poskytnutia príspevku: 

Poskytovateľovi bolo dňa 22. júna 2016 doručené stanovisko Európskej komisie (ďalej 
len „EK“ k realizácii spolupráce s medzinárodnými organizáciami v rámci Operačného 
programu Efektívna verejná správa. 

V súvislosti so stanoviskom EK bola poskytovateľom vo vyzvaní č. OPEVS-PO2-SC2.1-
2017-2 určená podmienka poskytnutia príspevku 2.3 „Oprávnenosť výdavkov 
realizácie projektu“ – časť „Zmluvný vzťah so subjektom medzinárodného práva“, 
ktorou sa malo zabezpečiť uplatnenie postupov overovania a auditu zo strany orgánov 
EŠIF u tretích strán, ktorými sú subjekty medzinárodného práva. 

Z iniciatívy Rady Európy (Council of Europe) a žiadateľa požiadal poskytovateľ EK 
o vysvetlenie, resp. doplnenie vyššie uvedeného stanoviska EK.  

Zdôvodnením je, že Rada Európy a EK uzatvorili rámcovú dohodu, na základe ktorej 
vo vzťahu k programom financovaných zo zdrojov EÚ je zabezpečené, že existuje 
dostatočná záruka ochrany záujmov EÚ na strane Rady Európy pri jej  účtovníctve, 
audite, kontrole a procesoch verejného obstarávania overovanej príslušným 
hodnotením.  

Dňa 07. marca 2017 poskytla EK poskytovateľovi stanovisko, kde EK potvrdila 
že overovanie a auditovateľnosť operácií vykonaných Radou Európy nie je zo strany 
národných autorít nevyhnutné, nakoľko sa národné autority v oblasti overovania 
a auditu vo vzťahu k Rade Európy môžu spoľahnúť na hodnotenie vykonané EK. 

EK zároveň upozornila, že realizovaná operácia musí byť v relevantných 
prípadoch predmetom štandardných postupov overovania a auditu zo strany 
príslušných orgánov EŠIF. 

Na základe vyššie uvedených skutočností mení poskytovateľ zadanú podmienku 
poskytnutia novým znením. 

2. Zmena podmienky poskytnutia príspevku 2.3 „Oprávnenosť výdavkov realizácie 
projektu“ – časť „Časová oprávnenosť pre skupinu výdavkov“: 

2.1. Pôvodné znenie podmienky poskytnutia príspevku: 

„Všetky ostatné výdavky viažuce sa k vecne oprávneným skupinám výdavkov vo väzbe 
na oprávnené aktivity realizácie projektu sú časovo oprávnené od účinnosti uzavretej 
zmluvy o poskytnutí NFP, pričom výdavky musia byť skutočne vynaložené medzi dňom 
účinnosti uzavretej zmluvy o poskytnutí NFP a dňom ukončenia realizácie aktivít 
projektu.“ 

2.2. Zmenené znenie podmienky poskytnutia príspevku: 

„Všetky ostatné výdavky viažuce sa k vecne oprávneným skupinám výdavkov vo väzbe 
na oprávnené aktivity realizácie projektu sú časovo oprávnené od predloženia 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok, pričom výdavky musia byť skutočne 
vynaložené medzi dňom predloženia žiadosti o poskytnutie NFP 
poskytovateľovi a dňom ukončenia realizácie aktivít projektu. Uvedené platí 
v prípade uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP a po nadobudnutí jej účinnosti.“ 

2.3. Zdôvodnenie zmeny znenia podmienky poskytnutia príspevku: 

V súvislosti s prebiehajúcimi rokovaniami medzi žiadateľom a Radou Európy (Council 
of Europe) ohľadom ich vzájomnej spolupráce v rámci projektu a následnými 
konzultáciami poskytovateľa s EK došlo z objektívnych príčin k posunutiu 
harmonogramu plánovaného predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
zo strany žiadateľa, čo má za následok negatívne ovplyvnenie plánovaného 
harmonogramu zmluvnej spolupráce žiadateľa s Radou Európy.  
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Za účelom zabezpečenia efektívnej spolupráce medzi žiadateľom a Radou Európy, ako 
aj zabezpečenie čerpania umožní zmenou znenia podmienky poskytnutia efektívnu 
spoluprácu so subjektom medzinárodného práva a následne aj čerpania záväzkov 
Operačného programu Efektívna verejná správa. 

3. Zmena v časti 1.2 „Dĺžka trvania vyzvania na predkladanie ŽoNFP – Dátum uzavretia“: 

3.1. Pôvodné znenie: 

Dátum uzavretia: 30. 03. 2017 

3.2. Zmenené znenie: 

Dátum uzavretia: 11. 04. 2017 

3.3. Zdôvodnenie zmeny znenia: 

V nadväznosti na vykonávané zmeny vyzvania č. 1 a 2 na základe tohto usmernenia 
a v súvislosti s kapitolou 3.1.1.1 „Zmena a zrušenie výzvy“ Systému riadenia 
európskych štrukturálnych a investičných fondov, verzia č. 4 – odsek 3 upravuje 
poskytovateľ dátum uzavretia vyzvania na 11. 04. 2017. 
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