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Kap. 1 – Zmeny rozvojových potrieb členského štátu od
prijatia partnerskej dohody (čl. 52 ods. 2 písm. a) nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013)
a) všeobecný opis a posúdenie zmien rozvojových potrieb vrátane opisu zmien
rozvojových potrieb identifikovaných prostredníctvom príslušných nových
odporúčaní pre jednotlivé krajiny prijatých v súlade s čl. 121 ods. 2 a článkom
148 ods. 4 zmluvy
TC 1: Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií
(OP VaI, PRV)
Hlavné rozvojové potreby v TC1 zahŕňajú dobudovanie infraštruktúry a kapacít na rozvoj
excelentnosti v oblasti výskumu, vývoja a inovácií (VVaI), zvýšenie súkromných investícii do VVaI a
rozvoj spolupráce a synergií medzi univerzitami, Slovenskou akadémiou vied (SAV), výskumnými
organizáciami a podnikateľskou sférou, a tiež zvýšenie internacionalizácie slovenského výskumu.
Vďaka investíciám do výskumnej infraštruktúry z EŠIF sa darí napĺňať ciele Národného programu
reforiem (NPR) v oblasti VVaI. Celková výška investícií do VaV vzrástla v rokoch 2012–2015 z 0,81 %
HDP na 1,18 % HDP. Z územného hľadiska sa investície do infraštruktúry koncentrovali najmä na VŠ
mimo Bratislavy.
K pozitívnym reformám patrí novela zákona o dani z príjmov, ktorá od roku 2015 umožnila
superodpočet výdavkov na VaV pre súkromné firmy a Koncepcia na podporu rozvoja začínajúcich
podnikov. Pokračuje implementácia odporúčaní Stratégie pre inteligentnú špecializáciu. Rada vlády
pre vedu, techniku a inovácie schválila 15.12.2016 dva dôležité dokumenty pre skvalitnenie rámca pre
riadenie a financovanie VVaI:



(1) Strategický dokument pre splnenie ex ante kondicionality 1.1 a
(2) Národný plán využitia a rozvoja výskumnej infraštruktúry – SK Roadmap.

Potreba ďalšieho rozvoja synergií medzi sektorom verejného výskumu a podnikmi bude napĺňaná
z OP VaI a tiež z národných zdrojov. Nové programy Agentúry na podporu výskumu a vývoja v
rokoch 2016–2019 alokujú 92 mil. EUR do ľudských zdrojov vo VVaI, do spolupráce s podnikmi
a medzinárodnej spolupráce.
TC 2: Zlepšenie prístupu k informáciám a IKT a zlepšenie ich využívania a kvality (IKT)
(OP II, PRV)
Hlavnou rozvojovou potrebou TC 2 je zavedenie elektronických služieb verejnej správy. Priaznivé
predpoklady digitálnej spoločnosti na Slovensku predstavuje rast podielu domácností s prístupom
k internetu, ako aj nárast podielu domácností pripojených do širokopásmového internetu (v oboch
prípadoch dosahuje SR už viac ako 90 % úrovne EÚ). Pozitívom je aj využívanie IKT vo sfére
podnikania (vnútorné procesy, komunikácia so zákazníkmi alebo verejnou sférou), ktoré je v
porovnaní s priemerom EÚ nadštandardné. Pozitívny je stav vo využívaní eGovernmentu podnikmi
(najmä eTendering, informácie z web stránok úradov; elektronická interakcia v daňovej a odvodovej
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oblasti). Priaznivo je hodnotený stav politiky otvorených dát (podľa Open Data Maturity in Europe
2016).
V kontexte TC 2 boli prijaté viaceré strategické dokumenty. V roku 2016 bola schválená Národná
koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky, ktorá nadväzuje na Strategický
dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej
generácie (2014–2020) z roku 2014. Monitorovanie pokroku rozvoja digitálnych služieb obsahuje
dokument Ukazovatele pre monitorovanie rozvoja digitálnej spoločnosti 2014-2020.
Rozvoj elektronických služieb verejnej správy má pokračovať prostredníctvom finalizácie druhej fázy
viacerých projektov ako sú napr. Elektronický archív Ministerstva vnútra SR; Elektronizácia služieb
Ministerstva hospodárstva SR; Elektronické služby MV SR na úseku Policajného zboru; Projekt
budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti
SR; Elektronické služby MV SR na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku; IS
Identifikátor fyzických osôb; Register úpadcov; Register priestorových informácií; ako aj projektmi
Cloud Ministerstva vnútra SR; Digitálne učivo na dosah; Rozšírenie projektu Elektronické služby MV
SR na úseku policajného zboru, či Datacentrum Ministerstva vnútra SR.
TC 3: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP, sektora poľnohospodárstva (v prípade EPFRV) a
sektora rybárstva a akvakultúry (v prípade ENRF) (MSP)
(OP VaI, OP RH, PRV)
Partnerská dohoda definuje hlavné rozvojové potreby malých a stredných podnikov (MSP) v TC3. Je
potrebné zlepšiť konkurencieschopnosť a to najmä prostredníctvom zdokonalenia ich obchodných
modelov, zlepšením ich prístupu k financiám, skvalitnením podnikateľského prostredia pre MSP.
Špecifické potreby sú definované pre MSP v poľnohospodárstve, potravinárstve a akvakultúre. Tieto
odvetvia trpia stagnáciou, nízkou inovatívnosťou a nízkym stupňom pridanej hodnoty.
Kvalita podnikateľského prostredia sa v SR postupne zlepšuje, aj keď v niektorých oblastiach (najmä
vymožiteľnosť práva a kvalita verejných inštitúcií) je pokrok pomalší. Zlepšenie podnikateľského
prostredia pre MSP je taktiež predmetom príslušného odporúčania Rady pre SR pre rok 2014, pri
ktorom Rada zaznamenáva iba obmedzený pokrok. Slovensko sa v rebríčku Doing Business zlepšilo v
oblasti dostupnosti úverov a znižovaní množstva procedúr spojených s platením daní a odvodov.
Vláda SR rokoch 2014-2016 prijala niekoľko opatrení na rozvoj MSP. Vývoj a uplatňovanie nových
obchodných modelov MSP sú financované investičnou prioritou 3.2 OP VaI v sume 176,5 mil. EUR.
Znížila sa daň z príjmu právnických osôb z 23 % na 22 %. Zákon č. 290/2016 o podpore malého
a stredného podnikania definuje oblasti a formy poskytovania podpory a súčasne umožňuje
uplatňovanie európskych zásad rozvoja MSP zakotvených v agende Európskej únie o MSP (konkrétne
v tzv. Small Business Act). Zaviedli sa superodpočty na výskum a vývoj z dane z príjmov. Zjednodušili
sa pravidlá účtovníctva pre mikropodniky. K zlepšeniu úverovej situácie prispel fond JEREMIE,
zlepšovanie zamestnanosti , a to aj mladých ľudí do 29 rokov.
V poľnohospodárstve v rokoch 2013-2015 došlo vďaka zvýšenej podpore zo štátnych a európskych
zdrojov k miernemu zlepšeniu konkurencieschopnosti sektora. V potravinárstve sa pozitívne vyvíjali
ukazovatele produktivity práce. Z hľadiska rozvojových potrieb zostáva úlohou zmeniť regionálne
rozdiely medzi inovatívnosťou a konkurencieschopnosťou MSP v Bratislavskom kraji a zvyškom SR
a zlepšiť vzdelanostnú a vekovú štruktúru pracovníkov v poľnohospodárstve a potravinárstve.
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TC 4: Podpora prechodu
(Nízkouhlíkové hospodárstvo)

na

nízkouhlíkové

hospodárstvo

vo

všetkých

sektoroch

(OP KŽP, IROP, PRV)
Rozvojovou prioritou TC 4 je strategický manažment hospodárstva cielený na plnenie záväzkov
znižovania emisií za súčasnej optimalizácie nákladov. Kľúčové strategické dokumenty ktoré budú
rámcovať vývoj v tejto oblasti na ďalšie obdobie (Environmentálna stratégia, Nízkouhlíková stratégia
rozvoja do roku 2030) sú v procese prípravy. Druhou rozvojovou prioritou je podpora strategických
prístupov na lokálnej úrovni, založená na kvalitnom audite situácie, plánovaní a implementácii
identifikovaných opatrení pomocou lokálnych nízkouhlíkových stratégií.
Očakáva sa, že emisie z odvetví, ktoré nie sú zahrnuté do systému EÚ na obchodovanie s emisiami,
poklesnú do roku 2020 o minimálne 4 %, v porovnaní s rokom 2005. Znižovanie emisií je výsledkom
prijímaných opatrení, ako aj investícií EŠIF. Podporným cieľom SR pre nízkouhlíkovú ekonomiku je
dosiahnuť podiel energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2020 na úrovni 14 %. K tomu treba pridať
aj záväzok SR dosiahnuť podiel energie z obnoviteľných zdrojov vo všetkých druhoch dopravy na
úrovni 10 %. Podiel OZE v roku 2014 dosiahol 11,6 % a cieľ by mal byť naplnený.
V oblasti energetickej efektívnosti je cieľ Slovenska do roku 2020 znížiť konečnú energetickú
spotrebu o 11 % voči priemeru rokov 2001–2005.
TC 5: Podpora prispôsobovania sa zmene klímy, predchádzanie a riadenie rizika (Zmena
klímy)
(OP KŽP, PRV)
Hlavnými rozvojovými potrebami TC5 je zvyšovanie adaptačnej schopnosti krajiny na zmenu klímy a
posilnenie kapacít pre riešenie rizikových situácií a pokračovanie v podpore technických opatrení na
tokoch a na poľnohospodárskej a lesnej pôde. Zosilnenie strategického prístupu by sa malo prejaviť
na korelovaní cieľov s geografickým umiestnením projektov. Zvyšovanie adaptačnej schopnosti krajiny
zároveň vytvára priestor na vytváranie pracovných miest pri manažmente krajiny za účelom
zvyšovania retenčnej schopnosti krajiny a adaptácii na zmenu klímy.
Napĺňanie cieľov v oblasti prispôsobovania sa zmene klímy, predchádzania a riadenia rizika bolo
podporené prijatím dvoch kľúčových materiálov: Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé
dôsledky zmeny klímy (2014) a Národnej stratégie manažmentu bezpečnostných rizík Slovenskej republiky
(2015). Pre plnenie cieľov PD budú potrebné ďalšie investície do adaptačnej schopnosti krajiny a
posilnenia kapacít pre riešenie rizikových situácií. Dôležité bude pokračovať v podpore technických
opatrení na tokoch a na poľnohospodárskej a lesnej pôde. Strategický prístup by mal byť založený na
korelovaní cieľov s geografickým umiestnením projektov. Pri protipovodňových opatreniach by mali
byť prednostne riešené oblasti s najvyšším počtom dní s druhým a tretím stupňom povodňovej
aktivity.
V oblasti posilnenia kapacít pre riešenie rizikových situácií sú dôležité preventívne opatrenia v
súvislosti s povodňami a zosuvmi, zlepšenie dostupnosti a spracovania údajov, ako aj zvýšenie kvality
plánovacích podkladov pre manažment povodňových a iných rizík a systémov zvládania mimoriadnych
udalostí. Zvyšovanie adaptačnej schopnosti krajiny poskytuje možnosti pre posilnenie synergií a
prepojenie medzi sociálnymi aspektami napĺňania PD (hlavne vytváranie pracovných miest pri
manažmente krajiny a protipovodňových opatreniach) a širšími cieľmi udržateľného rozvoja
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(zvyšovanie retenčnej schopnosti krajiny, adaptácia na zmenu klímy a tvorba „zelených“ pracovných
miest).
TC 6: Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov
(Životné prostredie)
(OP KŹP, IROP, OP RH, PRV)
Rozvojovou potrebou TC6 riešenie nedostatočnej ochrany a nevyvážené využívanie vôd,
nedostatočná recyklácia a energetické zhodnocovanie odpadov, kultúrneho a prírodného dedičstva;
nedostatočná ochrana biodiverzity, problémy v oblasti ovzdušia a existencia environmentálnych
záťaží.
K pozitívnym opatreniam a reformám patrí zákon o odpadoch (2015) a tlak vlády na prevenciu,
zodpovednosť výrobcov a zhodnotenie surovín. SR má priaznivé tendencie v znižovaní tvorby
odpadov (kg/obyvateľa), ale miera recyklácie dosiahla v roku 2014 len 10,3 %. Priaznivá tendencia je v
objeme odpadových vôd vypúšťaných do povrchových vôd. Tento klesol medzi rokmi 2014 a 2015
o 16 %, ale je potrebné pokračovať v dobudovaní siete vodární a kanalizácie. Znižovanie emisií a
odpútanie rastu HDP od spotreby prírodných zdrojov je spojené s rastúcim tlakom na ekosystémy.
Pre ďalšiu podporu investičných aktivít je preto dôležité balansovať rozvoj aktivít ako je podpora
OZE, turizmu a dopravnej infraštruktúry na strane jednej a ich vplyv na biodiverzitu a stav životného
prostredia na druhej.
TC 7: Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových
infraštruktúrach (Doprava)
(OP II, IROP)
Rozvojovou potrebou TC7 je zabezpečiť konkurencieschopné dopravné služby, ktoré podporia
ekonomický rast. V rozširovaní cestnej siete v roku 2015 dominovali diaľnice a rýchlostné cesty.
Slovensko zaznamenalo v tomto roku najvyšší prírastok v dĺžke diaľnic po roku 2007 (43 km).
Regionálne rozdiely v dĺžke diaľnic na Slovensku pretrvávajú, preto je znižovanie regionálneho
infraštruktúrneho deficitu naďalej hlavným faktorom alokácie EŠIF. SR patrí medzi krajiny s vysokými
výdavkami verejných rozpočtov na dopravu (3,8 % HDP v rokoch 2007–2014). Budúce alokácie majú
smerovať do výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, modernizácie ciest I. triedy a železničných
koridorov. Výzvou ostáva zefektívnenie verejnej osobnej dopravy a jej previazanie s prímestskou
autobusovou a železničnou regionálnou osobnou dopravou do jedného systému. Dobudovanie a
modernizácia dopravných systémov napĺňajú špecifické odporúčanie Rady EÚ pre SR na rok 2015
„posilniť investície do infraštruktúry“.
V oblasti dopravy boli v rokoch 2014 až 2016 prijaté koncepčné a strategické dokumenty: Strategický
plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 (fáza I) (2014); dokument detailnejšie
rozpracováva Dopravnú politiku SR do roku 2015 a rozvoja dopravy SR do roku 2020. Jeho súčasťou je
Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020. Koncepčným riešením
technického stavu cestnej infraštruktúry sa zaoberá Strategický plán rozvoja a údržby ciest II. a III. triedy.
V roku 2015 bol vypracovaný Akčný plán k Strategickému plánu rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do
roku 2030 a koncom roka 2016 bola prijatá Stratégia rozvoja dopravy SR do roku 2030 (fáza II).
Z programov EŠIF sa už realizuje viacero projektov výstavby diaľnic a rýchlostných ciest s cieľom
zlepšiť dostupnosť regiónov a okresov a modernizácia železničnej infraštruktúry s cieľom prevziať
časť dopravných výkonov z ciest a znížiť preťaženie cestnej dopravy.
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TC 8: Podpora
(Zamestnanosť)

udržateľnosti

a kvality

zamestnanosti

a mobility

pracovnej

sily

(OP ĽZ, IROP, PRV)
Rozvojovou potrebou TC8 zostáva cielenie aktívnych opatrení trhu práce na prioritné skupiny
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (najmä dlhodobo nezamestnaných a mladých
nezamestnaných) a na rozvoj ekonomických aktivít na vidieku a v poľnohospodárstve, lesnom
hospodárstve a akvakultúre.
Situácia na trhu práce, v porovnaní s poslednými troma rokmi, sa v roku 2016 výrazne zlepšila.
Poklesla miera nezamestnanosti a zvýšila sa miera zamestnanosti. K tomuto obratu prispeli aktívne
politiky na trhu práce financované z európskych zdrojov, solídny ekonomický rast a tiež demografické
faktory. Vláda SR prijala v roku 2014 Národnú stratégiu zamestnanosti Slovenskej republiky do roku
2020 na podporu vyššej zamestnanosti absolventov, dlhodobo nezamestnaných a odstraňovanie
regionálnych disparít na trhu práce. Viaceré národné projekty podporujú zamestnávanie absolventov,
pracovníkov nad 50 rokov, ľudí s nižšou kvalifikáciou a dlhodobo nezamestnaných. Novela zákona č.
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti (s účinnosťou od 1.5.2013 a 1.1.2015) podporuje
znevýhodnené skupiny uchádzačov o zamestnanie, najmä ľudí do 29 rokov a nad 50 rokov. Bol prijatý
zákon č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní, ktorý definuje parametre systému duálneho vzdelávania.
Od školského roka 2015/2016 funguje informačný systém rozvoja stredného odborného vzdelávania.
Tieto opatrenia implementovali odporúčania Národného programu reforiem SR z rokov 2014-2016
a taktiež špecifické odporúčania Rady EÚ pre SR na roky 2015 a 2016, kde Rada zaznamenala určitý
pokrok pri zlepšovaní aktivačných opatrení pre dlhodobo nezamestnané osoby.
TC 9: Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii (Sociálne
začlenenie)
(OP ĽZ, IROP, PRV)
Hlavné rozvojové potreby TC9 sa koncentrujú do niekoľkých vzájomne prepojených kľúčových
oblastí, ako je trh práce, sociálna ochrana, bývanie, zdravotníctvo, vzdelávanie a ľudské práva. V
porovnaní s východiskovým rokom 2008 sa miera rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia v SR
znížila o 2,2 percentuálneho bodu a v absolútnych číslach o 148 000 ľudí. SR zaznamenáva pozitívny
vývoj a má reálnu šancu na dosiahnutie cieľov stanovených v NPR SR „vymaniť najmenej 170 tisíc ľudí
z rizika chudoby a vylúčenia“. Ďalším pozitívom je to, že v rámci TC9 boli splnené dve ex ante
kondicionality, bol zrealizovaný národný projekt Národnej rámcovej stratégie sociálneho začlenenia a
boja proti chudobe, ktorá je v súlade s NRP a ďalšími strategickými dokumentmi ako Stratégia
deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti, Strategický rámec
starostlivosti o zdravie pre roky 2013–2030 a Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020.
Pri stanovení ďalších intervencií pre oblasť sociálneho začlenenia, boja proti chudobe a diskriminácii,
je potrebné vychádzať z identifikovaných opatrení v rámci PD a Stratégie integrácie Rómskej
populácie do roku 2020. Kľúčové budú priame intervencie do oblasti zlepšovania integrácie rómskych
komunít, realizované najmä v rámci OP ĽZ, IROP a PRV. Pri napĺňaní cieľov TC9 je potrebné vziať do
úvahy aj špecifické odporúčania Rady EÚ pre Slovensko na roky 2015 a 2016, v rámci ktorých Rada
konštatovala, že bol dosiahnutý určitý pokrok pri poskytovaní individualizovaných služieb a cielenej
odbornej prípravy pre dlhodobo nezamestnaných, avšak nulový pokrok pri integrovaní Rómov na trh
práce.
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TC 10: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností
a celoživotného vzdelávania (Vzdelávanie)
(OP ĽZ, IROP)
Hlavnou rozvojovou potrebou TC10 v oblasti vzdelávania je prepojenie obsahu vzdelávania s
potrebami trhu práce, a to prostredníctvom zvýšenia kvality vzdelávania na všetkých stupňoch škôl
od predprimárneho vzdelávania až po terciárne vrátane celoživotného vzdelávania, s dôrazom na
inkluzívny rozmer poskytovaného vzdelávania, najmä pre marginalizované rómske komunity (MRK).
Rada EÚ v rámci odpočtu plnenia svojich odporúčaní pre SR uvádza, že určitý pokrok sa dosiahol
v oblasti posilňovania účasti rómskych detí od raného detstva v hlavnom prúde vzdelávania, ale iba
obmedzený pokrok vo zvyšovaní atraktívnosti učiteľského povolania.
Vláda SR prijala niekoľko opatrení na zdokonalenie odbornej prípravy a duálneho vzdelávania. Od 1.
apríla 2015 nadobudol účinnosť nový zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave s
cieľom umožniť plynulý prechod žiakov zo vzdelávania na trh práce. V roku 2016 bolo vyhlásené
vyzvanie pre národný projekt Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného
vzdelávania a prípravy s alokáciou 33,6 mil. EUR. V roku 2016 bolo vyhlásené vyzvanie pre národný
projekt Škola otvorená všetkým s alokáciou 29,9 mil. EUR, cieľom ktorého je podporou inkluzívneho
vzdelávania a skvalitnením profesijných kompetencií PZ a OZ zabezpečiť rovnaký prístup ku
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov zo SZP (MRK).
Pozitívne sa vyvíja trend vo vysokoškolskom vzdelávaní. Vláda SR investovala do vysokoškolského
štúdia značné prostriedky z európskych zdrojov a skvalitnila tak materiálnu infraštruktúru
vysokoškolského vzdelávania. Za účelom zvýšenia kvality VŠ vzdelávania Akreditačná komisia zrušila
veľký počet menej kvalitných študijných odborov na VŠ. Je pravdepodobné, že SR naplní svoj cieľ v
stratégii Európa 2020 „dosiahnuť podiel ľudí s vysokoškolským vzdelaním na populácii vo veku 30–34
rokov na úrovni 40 %“.
Špecifickou potrebou pre SR zostáva inklúzia žiakov a študentov z MRK. Z regionálneho hľadiska
bude potrebné viac sa venovať výstavbe a modernizácii škôlok v lokalitách (i) s vysokou mierou
koncentrácie rómskeho obyvateľstva a (ii) v metropolitných a suburbánnych regiónoch (najmä v
Bratislavskom kraji), kde pozorujeme vysokú mieru vnútornej imigrácie za pracovnými príležitosťami.
Opatrenia zamerané na rozvoj vysokého školstva je vhodné smerovať predovšetkým do
metropolitných regiónov.
TC 11: Posilnenie inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán
a efektivity verejnej správy (Verejná správa)
(OP EVS)
Kľúčovou rozvojovou potrebou v TC 11 je moderná a profesionálna verejná správa, ktorá na
všetkých úrovniach bude prispôsobená potrebám občanom a podnikateľom a bude podporovať
participáciu, tvorbu pracovných miest, sociálnu inklúziu a udržateľný rast. V roku 2015 bola vláde SR
predložená Koncepcia modernizácie a stabilizácie súdnictva, či Koncepcia rozvoja verejného obstarávania
(VO) v Slovenskej republike, ktorej zámerom „je stanoviť rámec pre ďalší rozvoj VO v SR a smerovanie
politík v oblasti podpory transparentnosti, účelnosti a efektívnosti VO“.
V prijatom dokumente Rámec národnej stratégie reformy verejnej správy v súvislosti s prioritami
definovanými Európskou komisiou do roku 2020 sa hodnotí súčasný stav a navrhujú priority a ciele
reformy, ktorá prispeje k vytvoreniu proklientsky orientovanej, transparentnej verejnej správy, ktorá
poskytuje svoje služby rýchlo, efektívne a kvalitne, v záujme podpory udržateľného rastu, tvorby
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pracovných miest a sociálnej inklúzie. Nástrojom uvedeného Rámca má byť tiež schválený Akčný plán
reformy verejnej správy.
V novembri 2016 boli publikované vyzvania dvoch projektov OP EVS Optimalizácia procesov vo verejnej
správe a Implementácia systému ďalšieho vzdelávania zamestnancov VS. Ľudských zdrojov vo verejnej
správe sa týka aj schválená Stratégia riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe na roky 2015–2020.
V roku 2016 MF SR spustilo projekt Hodnota za peniaze, ktorý sa zameriava na reformu pravidiel,
procesov a inštitúcií s cieľom zvýšiť efektivitu fungovania verejného sektora. Prijímané opatrenia
a koncepčné dokumenty boli zamerané na oblasť verejného obstarávania, zlepšovania kvality ľudských
zdrojov vo verejnej správe a zlepšovanie verejnej správy vo vzťahu k podnikateľskému sektoru
a súdnemu systému; čo bolo napokon formulované aj v odporúčaniach Rady EÚ na roky 2014 a 2016.

b) ďalšie prvky, pokiaľ sú relevantné
Nerelevantné
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Kap. 2 – Pokrok pri plnení stratégie Únie na zabezpečenie
inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, ako aj
úloh fondu prostredníctvom príspevku EŠIF na splnenie
vybraných tematických cieľov, a to najmä vzhľadom na
čiastkové ciele stanovené vo výkonnostnom rámci pre každý
program a na podporu použitú na ciele súvisiace so zmenou
klímy (článok 52 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č.
1303/2013)
a) opis a posúdenie pokroku pri dosahovaní národných cieľov v rámci stratégie
Európa 2020 (3), ako aj opis a posúdenie prínosu EŠIF na tento účel so
zreteľom na čiastkové ciele stanovené vo výkonnostnom rámci a podporu
použitú na ciele súvisiace so zmenou klímy, ak je to vhodné;
Stratégia Európa 2020 má vytvoriť podmienky pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast
prostredníctvom piatich hlavných cieľov EÚ v oblasti zamestnanosti, výskumu, vývoja a inovácií (V-I-I),
klímy/energetiky, vzdelávania, sociálneho začlenenia a znižovania chudoby. Stratégia EÚ 2020 sa na
národnej úrovni premieta do Národného programu reforiem SR (NPR). Slovensko si stanovilo
národné hodnoty spoločných cieľov EÚ v NPR 2011–2014; odvtedy zmenilo len hodnotu cieľa V-V-I
(z 1 % na 1,2 % v NPR 2013) a zmenila sa špecifikácia energetickej efektívnosti. Okrem spoločných
cieľov EÚ súv NPR aj ďalšie – vlastné národné ciele, ktoré sa podľa potreby obmieňajú. Ciele NPR v
rámci stratégie Európa 2020 sa spravidla týkajú oblastí fiškálnej politiky a verejných financií,
vzdelávania, vedy a inovácií, zamestnanosti a sociálnej inklúzie, podnikateľského prostredia,
transparentného prostredia a vymožiteľnosti práva, modernizácie verejnej správy, zdravia
a environmentálnej udržateľnosti.
NPR 2014 uvádza vo svojom Akčnom pláne (AP) 166 aktivít a opatrení, ktoré sa čiastočne realizovali
z končiacich programov obdobia 2007–2013.
NPR 2015 obsahovo zahŕňal opatrenia zo štyroch TC (7, 8, 9 a 11), ktoré v NPR 2016 a jeho AP
pokračovali v takmer identickom nastavení.
V NPR 2015 zahrnuté aktívne politiky trhu práce sa vo veľkej miere realizovali v rámci OP ĽZ (TC8).
Integrácii marginalizovaných rómskych komunít sa tiež venoval OP ĽZ cez výzvy na prístup k pitnej
vode, výstavbu/rekonštrukciu komunitných centier a cez vyzvania na terénnu sociálnu prácu
a komunitné centrá (TC9).
V rámci TC11 riešil NPR efektívnosť štátnej správy prostredníctvom OP EVS a oblasť elektronizácie
verejnej správy cez OP II. Opatrenia TC7 týkajúce sa zefektívnenia verejnej osobnej dopravy sa
realizujú cez IROP a OP II, ktorý pokrýva aj oblasti výstavby diaľnic a rýchlostných ciest,
modernizáciu ciest I. triedy a železničných koridorov. Predškolské zariadenia sa budujú
prostredníctvom IROP a pre obce s prítomnosťou MRK aj cez OP ĽZ.
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Výskum a vývoj
Národný cieľ SR: 1,2 % HDP.
V roku 2015 vložila SR do výskumu a vývoja 1,18 % HDP. High-tech export predstavoval 9,8 %.
Hodnoty kontinuálne rastú, slabinou však je nízky podiel súkromných investícií vložených do výskumu
a vývoja (0,33 %). Pritom od 1.1.2015 je možný „super odpočet“ 25 % výdavkov/nákladov na výskum
a vývoj od základu dane pre podnikateľov realizujúcich projekty výskumu a vývoja, ktoré nedostávajú
iný druh podpory.
Príspevkom EŠIF sú najmä národné projekty (NP) OP VaI: „Zvýšenie výkonnosti slovenskej
ekonomiky“, „Horizontálna IKT podpora a centrálna infraštruktúra pre inštitúcie výskumu a vývoja“,
„Informačný systém výskumu a vývoja – prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií“.
Významným problémom a dôvodom pomalšej implementácie je plnenie ex-ante kondicionalít EŠIF 1.1
a 1.2. z pohľadu hodnotenia a požiadaviek EK, napr. na jasné vymedzenie nadrezortnej zodpovednej
inštitúcie pre Stratégiu výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS 3) s dostatočným
mandátom vykonávania implementácie („governance“ RIS 3); systémovú reformu financovania
výskumu a inovácií; harmonogram a ďalšie koncentrovanie priorít inteligentnej špecializácie, alokáciu
zdrojov vo väzbe na konkrétne výstupy; na stanovenie harmonogramu opatrení na zabezpečenie
implementácie RIS 3 a jej priorít vrátane zaistenia silného a účinného mechanizmu monitorovania
implementácie; na uistenie, že hodnotenie účinnosti využitia existujúcej výskumnej infraštruktúry je
dokončené a podľa jeho výsledkov budú smerované ďalšie investície do infraštruktúry tak, aby sa
predišlo duplicitám. Slovensko požiadavky reflektovalo v „Implementačnom pláne Stratégie výskumu a
inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR“, ktorý zaslalo EK v júni 2017.
Energetika a environmentálna udržateľnosť
Národný cieľ SR: max. zvýšenie emisií skleníkových plynov okrem ETS voči r. 2005 najviac o 13 %,
zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na konečnej spotrebe energie na 14 %, zvýšenie
úspory konečnej spotreby energie voči priemeru rokov 2001–2005 o 11 % (modifikovaný cieľ
vyplývajúci zo záväzkov stanovených EÚ: úspora konečnej spotreby 9,0 Mtoe, vyjadrená v primárnej
spotrebe ako úspora 16,4 Mtoe).
V roku 2015 znížila SR emisie skleníkových plynov mimo ETS o 23,2 %, podiel OZE na hrubej
konečnej spotrebe dosiahol 12,9 %, konečná spotreba dosiahla hodnotu 10,3 Mtoe, primárna 15,38
Mtoe. Je reálny predpoklad, že ciele v tomto okruhu Slovensko splní.
Príspevkom EŠIF je OP KŽP, ktorý realizuje NP „Zelená domácnostiam“ s podporou malým
zariadeniam na využívanie OZE, pripravuje sa NP „Žiť energiou“, zameraný na informovanosť,
poradenstvo, semináre a konferencie so širokou cieľovou skupinou zahŕňajúcou aj deti a mládež. MV
SR v rámci riadenia rizík a mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam
vyvolaných zmenou klímy implementuje projekty „Budovanie modulu leteckého hasenia požiarov
s využitím helikoptér“ či Hasičská záchranná služba, v rámci ktorého sa vybuduje odborný
špecializovaný záchranný modul s technickým a materiálnym vybavením a odborným záchranným
tímom.
IROP prispieva k plneniu cieľa najmä v PO Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné
prostredie. Jedným z kľúčových projektov v oblasti úspor energie je „Energetická efektívnosť
bytových domov“, cez ktorý sa poskytujú návratné finančné nástroje.
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OP II prispieva k plneniu cieľa aj prostredníctvom verejnej osobnej dopravy, napr. projektmi
„Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu“,
„Obnova vozidlového parku električiek v Košiciach“, „Modernizácia vozového parku trolejbusov
v Prešove“.
Zamestnanosť
Národný cieľ: 72 %
V roku 2016 dosiahla miera zamestnanosti v SR 69,8 %, miera dlhodobej nezamestnanosti klesla na
5,8 %. Z dlhodobého hľadiska ide o najlepšie výsledky. Naopak, vzniká problém s nedostatkom
pracovnej sily kvalifikovanej pre aktuálne konkrétne potreby trhu práce.
Príspevkom EŠIF je celý rad NP v rámci OP ĽZ: „Podpora zamestnávania uchádzačov o zamestnanie
prostredníctvom vybraných AOTP“ (aktívnych opatrení trhu práce), „Podpora zamestnávania
občanov so zdravotným postihnutím“, „Cesta z kruhu“, „Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)“,
„Centrum sociálneho dialógu“, „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“,
„Spoločne hľadáme prácu“.
V rámci Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých došlo voči roku 2013 (s počtom 47 116
nezamestnaných mladých ľudí) k výraznému poklesu až o temer 60 % (na počet 18 876
nezamestnaných mladých). V implementácii sú tri NP: „Praxou k zamestnaniu“, „Absolventská prax
štartuje zamestnanie“ a „Úspešne na trhu práce“.
Vzdelávanie
Národný cieľ: 6 % miera predčasného ukončenia školskej dochádzky, 40 % podiel VŠ 30–34 ročných.
V roku 2016 miera predčasného ukončenia školskej dochádzky vzrástla na 7,4 %. Podiel populácie
s VŠ vzdelaním vo veku 30–34 rokov kontinuálne narastá, aktuálne dosahuje úroveň 31,5 %. V rámci
PISA 2015 bol priemer 463 bodov, výsledky sa priebežne zhoršujú, splnenie vlastného národného
cieľa je ohrozené. Výsledky indikujú potrebu reformy vzdelávacieho systému.
Príspevkom EŠIF sú najmä národné projekty OP ĽZ: „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. Storočie“,
„Škola otvorená všetkým“, „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania
a prípravy“.
Sociálne začlenenie a chudoba
Národný cieľ: zníženie o 170 tis. osôb (17,2 %).
V porovnaní s rokom 2008 poklesol v SR v roku 2014 počet osôb, ktoré sú ohrozené chudobou a
sociálnym vylúčením, o 148 000 na 963 000 (18,4 % populácie).
Príspevkom EŠIF sú najmä NP OP ĽZ: „Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na
komunitnej úrovni“, „Terénna sociálna práca“, „Podpora opatrovateľskej služby“, „Podpora rozvoja
sociálnej práce v rodinnom prostredí klientov v oblasti sociálnych vecí a rodiny (Efektivita II)“,
„Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti“. V rámci inklúzie MRK boli do marca 2017
schválené projekty zamerané na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl (36 projektov v sume 14,5
mil. EUR) a komunitných centier (7 projektov v sume 1,1 mil. EUR).
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Ciele súvisiace so zmenou klímy
Podľa odhadov EK založených na vnútroštátnych prognózach sa očakáva, že emisie z odvetví, ktoré
nie sú zahrnuté do systému EÚ na obchodovanie s emisiami, poklesnú v roku 2020 o 4 % voči roku
2005.
Ak sa zoberú do úvahy celkové emisie CO2 (mimo LULUCF), tak oproti roku 1990 (53 091,19 CO2
ekv. Gg) predstavovali emisie v roku 2014 iba 45,3 %. S výnimkou sektoru dopravy sa tak darí napĺňať
ciele udržateľného rastu. Intervencie politiky súdržnosti boli významné hlavne pre úspory energie
v priemysle a v sektore verejných budov. V oblasti OZE to boli hlavne investície do výroby tepla a
energie z biomasy, menej výrazný bol príspevok u ostatných druhov výroby energie z obnoviteľných
zdrojov.
Emisie v SR predstavovali v roku 2014 spolu 0,92 % celkových emisií EÚ28. Ratifikácia Parížskej
dohody v októbri 2016 ale potvrdila, že ciele Únie pre nadchádzajúce obdobie sú ambiciózne: aj
Slovensko môže počítať s pokračujúcim tlakom na znižovanie emisií. Zároveň budú náklady na ďalšie
znižovanie stúpať, keďže jednoduchšie a lacnejšie riešenia majú obmedzený potenciál.
Podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej spotrebe vykazuje mierny, ale trvalý
nárast. Najväčší energetický potenciál z OZE na Slovensku má biomasa s teoretickým potenciálom
120 PJ. Problémom sa stáva jej rastúca cena a neudržateľná spotreba. Ďalší rozvoj vodnej energie
naráža na technické a ekologické limity (napr. zastavaná krajina, ekologicky cenné územia, rezistencia
verejnosti). Nevyužitý potenciál je hlavne v bioplyne, slnečnej energii a geotermálnej energii.
Pre ďalšiu podporu investičných aktivít je dôležité balansovať rozvoj aktivít ako je podpora OZE,
turizmu a dopravnej infraštruktúry na strane jednej a ich vplyv na biodiverzitu a stav životného
prostredia na druhej.
Tabuľka 1 Podpora použita na ciele súvisiace so zmenou klímy

Fond

A. Podpora použitá B. Podpora použitá Percentuálny podiel použitej
na ciele súvisiace so na ciele súvisiace so podpory v porovnaní s PD
zmenou klímy v PD zmenou klímy

EFRR

1 545 690 019,20

225 648 612,83

14,60%

KF

1 070 043 445,00

102 313 287,31

9,56%

760 861 055,58

264 402 483,52

34,75%

3 401 529 847,78

592 364 383,66

17,41%

ESF
ENRF
EPFRV
SPOLU:

23 618 780,00
1 316 548,00
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b) opis a posúdenie spôsobu – s odkazom na čiastkové ciele stanovené vo
výkonnostnom rámci a na podporu použitú na ciele súvisiace so zmenou klímy,
ak je to vhodné –, akým EŠIF prispeli k dosahovaniu tematických cieľov a
pokroku pri dosahovaní hlavných výsledkov očakávaných pri každom z
tematických cieľov stanovených v partnerskej dohode vrátane, ak je to vhodné,
opisu príspevku EŠIF pri dosahovaní hospodárskej, sociálnej a územnej
súdržnosti so zreteľom na čiastkové ciele stanovené vo výkonnostnom rámci
pre každý program;
V období máj 2016 – jún 2017 bolo vykonané „Vyhodnotenie pokroku pri vykonávaní PD SR
k 31.12.2016“, ktoré ukázalo, že implementácia intervencií EŠIF k 31.12.2016 ešte dostatočne
nepokročila a sledovanie pokroku v implementácii TC umožňujú do určitej miery vyhlásené výzvy
a vyzvania.
Z hľadiska pokroku v jednotlivých TC možno najväčší posun, v zmysle objemu finančných
prostriedkov alokovaných vo vyhlásených výzvach a vyzvaniach, registrovať v TC7 Doprava, kde sa
dosahuje hodnota 129,4 %. Najnižšie hodnoty, 11 % alokácie vo výzvach má TC5 Zmena klímy.
Najvyššie hodnoty zazmluvnených prostriedkov, vo výške 47,9 % alokácie má TC8 Zamestnanosť,
hlavne vďaka NP OP ĽZ. Podobne je to v prípade čerpania, kde TC8 aj TC5 dosiahli zhodne najvyšší,
8,8 % podiel čerpania z alokovaných zdrojov. V dvoch TC: 1 – VaVI a 11 – Verejná správa neboli
k 31.12.2016 žiadne zazmluvnené zdroje a logicky rovnako na tom bolo aj čerpanie.
Pre SR tematická koncentrácia znamená, že úroveň výdavkov EFRR alebo KF na TC1, TC2, TC3 a
TC4 predstavuje v menej rozvinutých regiónoch viac ako 58 % a takmer 71 % pre rozvinutejšie
regióny/Bratislavu. Podiel ESF z pridelených finančných prostriedkov EŠIF dosahuje takmer 23 %.
Minimálne 5 % vyčlenených finančných prostriedkov EFRR sa investuje do opatrení pre udržateľný
rozvoj miest prostredníctvom integrovaných územných investícií v hlavných mestách regiónov a ich
spádových oblastiach. Viac než 22 % vyčlenených finančných prostriedkov sa použije na opatrenia na
zmiernenie a prispôsobenie sa zmene klímy.
TC1 Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií
Nosná časť TC1, by mala byť realizovaná prostredníctvom OP VaI (97,9 % alokovaných zdrojov) a
participovať by mal aj PRV (2,1 % podielom). Prevažná väčšina zdrojov z OP VaI(podiel BSK tvorí asi
9 % alokácie) má podporiť v dvoch prioritných osiach dve investičné priority: Rozšírenie výskumnej a
inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií a podporiť
kompetenčné centrá; Investovanie podnikov do výskumu a inovácie a vytváranie prepojení a synergií
medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokými školami.
PRV sa v rámci dvoch fokusových oblastí zaradených do TC1 zameriava hlavne na: a) podporu
inovácií, spolupráce a rozvoja vedomostnej základne vo vidieckych oblastiach, b) na posilnenie
prepojenia poľnohospodárstva, výroby potravín a lesného hospodárstva s výskumom a inováciou, a to
na účely zlepšenia environmentálneho riadenia a výkonu. Pri hodnotení plnenia cieľov však môže
situáciu komplikovať skutočnosť, že nastavenie ukazovateľov výsledku PRV sleduje len úroveň
výstupov.
Aj keď je 41 % zdrojov TC1 alokovaných vo vyhlásených výzvach a vyzvaniach, ku koncu roka 2016
ešte nebol zazmluvnený žiaden projekt. Na základe vyhlásených výziev sa dá predpokladať, že až
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v roku 2017 sa naplno spustí implementácia významnej časti projektov. Doterajšie výzvy a vyzvania
OP VaI sa zamerali na podporu inovácií, technologického transferu, dlhodobého strategického
výskumu, priemyselných výskumno-vývojových centier a univerzitných vedeckých parkov
a výskumných centier. Ďalšie výzvy by sa mali sústrediť na internacionalizáciu výskumu, ako aj na
spoluprácu a sieťovanie.
TC2 Zlepšenie prístupu k informáciám a IKT a zlepšenie ich využívania a kvality
Z výsledkov analýz vyplýva, že aj keď v niektorých oblastiach sa dosiahli nadpriemerné výsledky,
potreby identifikované pri tvorbe PD pretrvávajú. Bariérou rozvoja digitálnej ekonomiky v SR je stále
nízka miera penetrácie širokopásmovým internetom, pokrytie širokopásmovým internetom je
dokonca druhé najnižšie v EÚ (2015). Istú bariéru v rozvoji širokopásmového pripojenia môže
predstavovať jeho cenová dostupnosť. Podobne je na tom SR v miere investovania do elektronickej
komunikácie. Pod priemerom EÚ sa Slovensko nachádza aj v prípade penetrácie mobilným
internetom. Naproti tomu, komparácia vo väčšine ukazovateľov naznačuje, že podniková sféra
využíva možnosti IKT na úrovni, ktorá je porovnateľná s priemerom EÚ. Podľa indexu digitálnej
ekonomiky a spoločnosti sa SR považuje za krajinu s podpriemerne rozvinutou digitalizáciou, aj keď
z hľadiska využívania e-governmentu zo strany podnikov, sú výsledky mierne nad priemerom EÚ.
Pomerne priaznivý je aj počet podnikov, ktoré ponúkajú tovary a služby prostredníctvom internetu
vo verejných obstarávacích systémoch. Hlavnú rozvojovú potrebu však predstavuje zavedenie
elektronických služieb verejnej správy.
Dominantnú výšku alokácie (97,5 %), predmetného TC predstavuje prioritná os OP II. Zvyšnými
2,5 % prispieva PRV, konkrétne jednou prioritou. Z celkového rozpočtu PD predstavuje alokácia
daného TC 5 %.
V kontexte potrieb je relevantná alokácia zdrojov do nasledovných špecifických cieľov OP II:










zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom,
zvýšenie inovačnej kapacity najmä malých a stredných podnikateľov v digitálnej ekonomike,
zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov,
zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov,
zlepšenie celkovej dostupnosti dát verejnej správy vo forme otvorených dát,
zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu,
umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami,
racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu,
zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti.

PRV sa v rámci podpory sociálneho začleňovania, zmierňovania chudoby a hospodárskeho rozvoja vo
vidieckych oblastiach zameriava na rozšírenie prístupnosti, využívania a kvality IKT vo vidieckych
oblastiach, v súlade s definíciou fokusovej oblasti. Identifikované potreby a ciele programu zostávajú
nezmenené; ale plnenie výsledkových ukazovateľov nie je možné zatiaľ zhodnotiť, vzhľadom
k úvodným štádiám implementácie.
Vo vyhlásených výzvach TC2 je predbežne alokovaných 19,9 % celkovej výšky pridelených
prostriedkov, úroveň zazmluvnených prostriedkov dosiahla 14,1 % celkovej alokácie (k 31.12.2016).
Úroveň reálneho čerpania dosahuje 3. najvyššiu úroveň zo všetkých TC, a to 6,1 %. Tieto,
v porovnaní s ostatnými TC, relatívne vysoké čísla sú spôsobené fázovaním, z 12 nakontrahovaných
projektov je 10 pokračovaním projektov z predchádzajúceho programového obdobia. Takmer 72 %
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alokácie TC, ktoré sú určené na podporu e-governmentu pre občanov, podnikateľov a IKT verejnej
správy, podlieha spoločnému koordinačnému mechanizmu s MV SR, v rámci ktorého spoločná
komisia posudzuje pripravené projektové reformné zámery.
Z pohľadu Výkonnostného rámca sa plní jeden z ukazovateľov výstupu, ktorý už takmer dosiahol
cieľovú hodnotu. Z hľadiska porovnania potrieb, ktoré boli pre tento TC identifikované v čase
prípravy PD a na konci roka 2016, nedošlo k významnému posunu.
TC3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP, sektora poľnohospodárstva (v prípade EPFRV)
a sektora rybárstva a akvakultúry (v prípade ENRF)
V poslednom období zaznamenáva podnikateľské prostredie v SR postupné zlepšenie: zvyšuje sa
dostupnosť úverov, znižuje procedurálne zaťaženie spojené s platením daní a odvodov, zjednodušili
sa pravidlá účtovníctva pre mikropodniky a znížila sa tiež výška dane z príjmu právnických osôb.
Významným faktorom je zavedenie superodpočtov na výskum a vývoj z dane z príjmov. Mierne sa
zvyšuje podiel ziskových MSP. Pomalý pokrok je stále v kvalite verejných inštitúcií a problémom
ostáva vymožiteľnosť práva. Negatívnym trendom sú tiež časté zmeny zákonov o daniach, odvodoch
a zamestnávaní pracovníkov, ktoré sa prejavujú vo vysokej volatilite podnikateľského prostredia.
Nedarí sa zvýšiť mieru inovatívnosti slovenských MSP a presadiť rozvoj nových obchodných modelov.
K miernemu zlepšeniu konkurencieschopnosti došlo v sektore poľnohospodárstva, pozitívne sa
vyvíjali ukazovatele produktivity práce v potravinárstve, podarilo sa tiež zvýšiť hrubú pridanú hodnotu
na jedného pracovníka v sektore akvakultúry. Výzvou stále zostáva zníženie regionálnych rozdielov
v inovatívnosti a konkurencieschopnosti MSP medzi Bratislavským krajom a zvyškom SR, ako aj
zlepšenie vzdelanostnej a vekovej štruktúry pracovníkov v poľnohospodárstve a potravinárstve.
K napĺňaniu TC3 prispievajú tri programy: PRV (58,1 %), OP VaI (40,6 %), a OP RH (1,3%) Na
celkovej alokácii PD sa TC3 podieľa 7 %.
PRV rieši oblasť TC3 v dvoch prioritách: Posilnenie životaschopnosti poľnohospodárskych podnikov
a konkurencieschopnosti všetkých druhov poľnohospodárstva vo všetkých regiónoch a presadzovanie
inovačných poľnohospodárskych technológií a udržateľného obhospodarovania lesov a Podpora
organizácie potravinového reťazca vrátane spracovania poľnohospodárskych výrobkov a ich
uvádzania na trh, podpora dobrých životných podmienok zvierat a riadenie rizík v
poľnohospodárstve.
Na naplnenie stanovených cieľov vypísal PRV šesť výziev s viac ako polovicou alokovaných zdrojov.
Zaradenie PRV do štruktúry EŠIF však komplikuje monitorovanie programu, vzhľadom k tomu, že
jeho fokusové oblasti a opatrenia vychádzajú z iného nariadenia a PRV používa samostatné IT
monitorovacie systémy, ktoré nie je možné exportovať do ITMS2014+.
Hodnotenie Výkonnostného rámca ukazuje plnenie jedného výstupového ukazovateľa a dvoch
dodatočných ukazovateľov, z ktorých jeden už prekročil cieľovú hodnotu.
Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP v širšom kontexte, mimo sektora poľnohospodárstva,
rieši OP VaI, so zameraním na a) podporu využívania nových nápadov a zakladania nových firiem, a to
aj prostredníctvom podnikateľských inkubátorov, b) vývoj a uplatňovanie nových obchodných
modelov MSP, najmä v rámci internacionalizácie a c) podporu vytvárania a rozširovania vyspelých
kapacít pre vývoj produktov a služieb. Portfólio dopĺňa PO podporujúca rozvoj
konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji. Boli vyhlásené tri výzvy na dopytovo orientované
projekty a tri vyzvania na národné projekty.
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K napĺňaniu TC prispieva aj OP Rybné hospodárstvo. Výška jeho alokácie nedokáže ovplyvniť celkové
výsledky TC, ale dokáže ovplyvniť situáciu MSP reálne pôsobiacich v sektore akvakultúry. Pre
podporu enviromentálne udržateľnej akvakultúry a podporu marketingu a spracovania sú výzvy
plánované na prvý štvrťrok 2017.
Za celý TC dosiahli aktuálne výzvy 58,1 % pridelenej alokácie, podiel nakontrahovaných prostriedkov
predstavoval 33,8 % a čerpaných 5,5 %.
TC4 Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Aj keď sa SR podarilo dosiahnuť pokles emisií, je potrebné naďalej investovať do vhodných opatrení
zároveň s investíciami do priemyslu a technológií. Je nevyhnutné znižovať spotrebu energie vo
verejných budovách a v domácnostiach pri žiadúcej ekonomickej a ekonomicko-sociálnej
transformácii na nízkouhlíkovú ekonomiku. Napriek predpokladu naplnenia cieľa stratégie Európa
2020, je úroveň podielu OZE v SR dlhodobo pod priemerom EÚ. Najväčší energetický potenciál v SR
má biomasa, problémom je však jej rastúca cena a neudržateľná spotreba, ktorá v konečnom
dôsledku vedie k spaľovaniu kvalitnejšej drevnej suroviny. Nevyužitý potenciál je v slnečnej a
geotermálnej energii. Perspektívnou oblasťou je bioplyn; dominantné spracovanie kukuričnej siláže
však nepriaznivo ovplyvňuje chov dobytka a ceny krmív. Na rastúci podiel biopalív preto bude vplývať
predovšetkým schopnosť výroby biopalív tzv. druhej generácie. Pozitívnym trendom je zlepšovanie
energetickej efektívnosti v priemysle a v domácnostiach, závažný problém však predstavuje pomer
ceny energie k výdavkom domácností.
K naplneniu predmetného TC prispievajú tri programy: OP KŽP, IROP a PRV, pričom rozhodujúci je
podiel OP KŽP dosahujúci 88,2 % celkovej alokácie.
OP KŽP vyčlenil na TC4 svoju PO 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých
sektoroch. Jedna vyhlásená výzva bola dopytovo orientovaná, zameraná na znižovanie energetickej
náročnosti budov a dve vyzvania boli vyhlásené na národný projekt Zelená domácnostiam a pre
finančné nástroje.
IROP vyčlenil 10,5 % z celkovej alokácie na TC; k 31. 12. 2016 nebola pokrytá žiadnou výzvou. PO
Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie je zameraná výlučne na zvýšenie
energetickej efektívnosti bytových domov a zatiaľ nie je pokrytá žiadnou výzvou. V tejto oblasti sa
plánuje využitie finančných nástrojov prostredníctvom Slovenského investičného holdingu (SIH). V
prípade centralizovanej podpory je potrebné schváliť pripravenú schému štátnej pomoci, pričom
predpoklady čerpania sú avizované až ku koncu roku 2017.
PRV priamo prispieva jednou prioritou k naplneniu TC, s 1,3 % podielom alokácie TC 4. Propagácia
efektívneho využívania zdrojov a podpora prechodu na nízko uhlíkové hospodárstvo odolné voči
zmene klímy v odvetví poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva je zameraná
predovšetkým na uľahčenie dodávok a využívania obnoviteľných zdrojov energie, vedľajších
produktov, odpadov, zvyškov a iných nepotravinových surovín na účely bioekonomiky. Na oblasť
využívania OZE bola vyhlásená výzva v rámci opatrenia zameraného na investície
v poľnohospodárstve, ktorá sa vzťahovala aj na investície do technológií na znižovanie emisií
skleníkových plynov z poľnohospodárstva.
Za celý TC predstavoval podiel alokácie vo výzvach 35,2 % a výška kontrahovaných prostriedkov
dosiahla 19,5 %, s reálnym čerpaním na úrovni 3,9 %. Je pravdepodobné, že pripravené výzvy,
čakajúce na schválenie, pokryjú vysokú časť alokácie.
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TC5 Podpora prispôsobovania sa zmene klímy, predchádzanie a riadenie rizika
K dosiahnutiu definovaných cieľov prispievajú dva programy: OP KŽP s 67,2 % a PRV s 32,8 %
alokácie.
OP KŽP vyčlenil dve PO, ktorými sa snaží riešiť a) adaptáciu na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so
zameraním na ochranu pred povodňami a b) podporu riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a
odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy, kde už bola vyhlásená výzva na
dopytovo orientované projekty.
PRV vyčlenil v rámci TC5 (rovnako ako aj na TC6) jednu prioritu, zameranú na obnovu, zachovanie a
posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom. K TC 5
prispievajú sekundárne činnosti PRV programované pod fokusovou oblasťou zameranou na riadenie
rizík v poľnohospodárstve, konkrétne investície na zníženie rizík zaplavenia poľnohospodárskej pôdy
počas prívalových dažďov a regulácia odtoku vody z územia. Na dané aktivity bola vyhlásená jedna
výzva. Vo výkonnostnom rámci vykazuje plnenie jeden výstupový a dodatočný ukazovateľ, pričom
v oboch prípadoch sú takmer splnené cieľové hodnoty.
Štyri dopytovo orientované vyhlásené výzvy boli orientované predovšetkým na podporu investícií vo
vymenovaných oblastiach. Nie sú to výzvy v zmysle implementácie EŠIF, ale v zmysle pravidiel PRV.
Výzvy priradené k TC5 sú zároveň priraďované aj k TC6. Celkovo bolo v rámci predmetného TC
výzvami pokrytých 11 % príslušnej alokácie, kým zazmluvnenie dosiahlo vďaka neprojektovým
opatreniam PRV 17 %. Reálne čerpané prostriedky sa vyšplhali do výšky 8,8 %. Dosiahnuté výsledky
nie je možné v tomto štádiu implementácie hodnotiť a k zmene potrieb nedošlo.
TC6 Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov
Multidimenzionalitu predmetného TC demonštruje fakt, že k naplneniu jeho cieľov prispievajú až štyri
programy: OP KŽP (77,4 %), PRV (17,8 %) , IROP (4,7 %) a OP RH (0,1 %).
OP KŽP vyčleňuje na TC6 takmer celú PO 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov
prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry. Výška jej alokácie dosahuje 45,95 %, t.j. 1
441 766 000 EUR z celkovej alokácie OP KŽP. Široké zameranie PO 1 sa prejavilo v počte 14
dopytovo orientovaných výziev, jednom vyzvaní pre veľký projekt a jednom vyzvaní pre finančné
nástroje. Vo výkonnostnom rámci narástla hodnota jedného z nefinančných ukazovateľov.
PRV vyčlenil na TC6 rovnaký objem zdrojov s rovnakým zameraním ako na TC5. Štyri dopytovo
orientované vyhlásené výzvy (priradené k TC5 sú zároveň priraďované aj k TC6) boli orientované
predovšetkým na podporu investícií v podporovaných oblastiach.
IROP prispieva k TC6 prioritnou osou: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné
prostredie, avšak k 31. 12. 2016 neboli vyhlásené žiadne výzvy.
Najnižšiu alokáciu predstavuje OP RH s dvomi prioritami: 1. podpora akvakultúry, ktorá je
environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na
znalostiach a 2. podpora vykonávania spoločnej rybárskej politiky. V rámci 1. priority je plánovaná
výzva na 1. štvrťrok 2017; bude zameraná na DOP, rizikovým faktorom je predpoklad nízkej
absorpčnej kapacity. Výzva v rámci 2. priority bola vyhlásená v decembri 2016 ako NP pre Štátnu
veterinárnu a potravinovú správu SR.
TC6 alokoval vo výzvach 64,2 % podiel, a dosiahol 40,6 % podiel kontrahovania. Tento výsledok sa
radí k najlepším, v porovnaní s ostatnými TC. Čerpanie je na úrovni 6 %. Reálna implementácia je
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však stále v začiatkoch a nie je možné hodnotiť dosiahnuté výsledky alebo identifikovať podstatnú
zmenu rozvojových priorít.
TC7 Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových
infraštruktúrach
TC7 je prevažne napĺňaný OP II. Jeho prvých šesť PO predstavuje 87,5 % celkovej alokácie TC a
rozvoj dopravy na regionálnej úrovni zabezpečuje IROP, s 12,5 % celkovej alokácie. Priority, tak ako
boli definované v čase prípravy PD, zostávajú nezmenené. Berúc do úvahy existujúce reálne limity
alokácií v porovnaní s potrebami, je nevyhnutné uprednostnenie tých úsekov infraštruktúry, ktoré sú
súčasťou základnej siete TEN-T a úsekov zlepšujúcich dopravné prepojenie SR s ostatnými krajinami,
pričom sa nemenej dôležitou javí potreba zabezpečenia udržateľnosti investícií, t.j. dosiahnutie
prevádzkovej spôsobilosti dopravnej infraštruktúry, nastavením reálneho plánu financovania cyklickej
údržby a opráv.
Najvyššie alokácie TC sú plánované do rozvoja cestnej infraštruktúry TEN-T CORE (31,6 %),
železničnej infraštruktúry TEN-T CORE a obnovy mobilných prostriedkov (21,1 %), cestnej
infraštruktúry okrem TEN-T CORE (13,4 %) a verejnej osobnej dopravy (8,9 %). Nasleduje
železničná infraštruktúra okrem TEN-T CORE (7,8 %) a infraštruktúra vodnej dopravy TEN-T CORE
(3,2 %).
Všetky uvedené PO sú charakteristické oveľa vyššou potrebou, než sú plánované alokácie; aj
z uvedeného dôvodu je v každej PO pripravený zásobník rezervných projektov. Do zásobníka sú
zaradené výlučne projekty pripravené, t.j. s vydaným platným stavebným povolením, čo znamená, že
môže byť iniciovaný proces verejného obstarávania. Kontrahovanie dopravných projektov má svoje
špecifiká, a to vzhľadom k vyšším alokáciám potrebným na realizáciu a údržbu dopravnej
infraštruktúry. Relatívne rýchly nábeh kontrahovania je spôsobený fázovaním projektov
z predchádzajúceho programového obdobia.
Z hľadiska želateľného modal splitu je potrebné poznamenať, že RO paralelne využíva možnosti
finančného nástroja CEF (Connecting Europe Facility, spadajúceho pod DG Move), v rámci využívania
blendingu viacerých fondov. Do tejto alokácie sú zaradené projekty, ekologicky zamerané
predovšetkým na železničnú dopravu a vodnú dopravu, čo samozrejme ovplyvňuje výšku alokácií
predmetných PO. Z uvedeného zdroja sa podarilo do konca roka 2016 zazmluvniť cca 500 mil. EUR,
pokrývajúcich potreby vodnej, železničnej a cestnej dopravy. Využívanie prostriedkov CEF-u
umožňuje pokrytie aspoň časti intervencií najekologickejších dopravných módov z iných zdrojov, čo
do budúcnosti otvára potenciál pokrytia enormných potrieb cestného módu, v súlade s výsledkami
strategických dokumentov rezortu.
IROP prispieva k napĺňaniu TC7 jednou PO – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch. Ku koncu
roka 2016 boli vypísané 4 výzvy, smerované na RIUS-y a zamerané na vypracovanie strategických
dokumentov pre dopravu, zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy, zlepšenie
dostupnosti k infraštruktúre TEN-T s dôrazom na multimodalitu a zvyšovanie atraktivity
a konkurencieschopnosti verejnej dopravy. Výzvy na všetky uvedené oblasti boli v čase hodnotenia
otvorené.
Kombinácia zdrojov a nástrojov OP II, IROP-u predstavuje veľmi vhodný prístup zosúlaďujúci celkový
strategický pohľad na úrovni štátu (top down), s regionálnymi a miestnymi iniciatívami zdola nahor
(bottom up), pri snahe dosiahnuť komplementaritu jednotlivých opatrení. Tá je tiež v praxi
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zabezpečovaná koordinačnými mechanizmami, ktorých úlohou je zabezpečiť súlad strategických
dokumentov na úrovni rezortu a regiónov.
Zhodnotiť konkrétne napĺňanie výsledkových ukazovateľov zatiaľ nie je možné, vzhľadom k stále
iniciačnému štádiu implementácie. A to aj napriek tomu, že TC7 predstavuje najvyššiu sumu pokrytú
projektovými výzvami, ktorá, vzhľadom k špecifikám implementácie dopravného sektora, dosahuje
129,4 %. Komplikovanosť vykazovania výšky kontrahovania spôsobuje, že tento podiel dosahuje len
19,3 % a čerpanie 7,9 %. Je pravdepodobné, že odobrením zmeny postupov sa percentuálna výška
radikálne zmení k lepšiemu. Identifikované potreby sa doposiaľ nezmenili.
TC8 Podpora udržateľnosti a kvality zamestnanosti a mobility pracovnej sily
V roku 2016 sa situácia na trhu práce významne zlepšila. Podstatne poklesla miera nezamestnanosti
a zvýšila sa miera zamestnanosti. Okrem demografických faktorov k uvedeným zmenám prispel
ekonomický rast, ako aj aktívne opatrenia trhu práce (AOTP). Výsledky priniesli opatrenia na
podporu vyššej zamestnanosti absolventov, dlhodobo nezamestnaných a odstraňovanie regionálnych
disparít na trhu práce. Novela zákona o službách zamestnanosti podporuje znevýhodnené skupiny
uchádzačov o zamestnanie, najmä ľudí do 29 rokov a nad 50 rokov. Bol prijatý zákon o odbornom
vzdelávaní, ktorý definuje parametre systému duálneho vzdelávania. Prijali sa opatrenia na zvýšenie
flexibility a kapacity poskytovaných personalizovaných služieb zamestnanosti. Opatrenia vyplynuli
z úloh NPR 2014, NPR 2015 a NPR 2016 ako aj z odporúčaní Rady v roku 2014, 2015 a 2016.
Vzhľadom
na
regionálne,
sociálno-ekonomické
a demografické
vzory
zamestnanosti
a nezamestnanosti v SR, rozvojovou potrebou zostáva cielenie AOTP na prioritné skupiny
znevýhodnených UoZ, hlavne dlhodobo nezamestnaných a mladých nezamestnaných.
V súlade s týmito potrebami a prioritami predmetného TC sú zamerané tri programy: OP ĽZ
s najvyššou alokáciou 77,2 %, IROP s 16,8 % a PRV predstavuje 6 % celkovej alokácie na TC.
OP ĽZ vyčleňuje 2 PO: PO Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí realizuje sa päť vyzvaní,
dve výzvy sú pre DOP, tri vyzvania sa týkajú NP. Opatrenia boli zamerané na podporu vstupu do
zamestnania, prepojenie vzdelávania a trhu práce, a na zlepšenie samozamestnanosti.
PO Zamestnanosť realizovala spolu 12 vyzvaní na NP, jednu výzvu zameranú na finančné nástroje.
Vyzvania boli zamerané na vybrané AOTP, zamestnanosť nad 50 rokov, riešenie dlhodobej
nezamestnanosti, podporu v menej rozvinutých regiónoch a sociálny dialóg. Zameranie opatrení
v oboch PO koreluje s oblasťami, ktoré boli analýzami definované ako oblasti s potrebou podpory.
Vo výkonnostnom rámci vykazujú plnenie štyri ukazovatele.
IROP rieši otázky zamestnanosti v kontexte mobilizácie kreatívneho potenciálu v regiónoch,
konkrétne stimulovaním podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom
a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho
talentu a netechnologických inovácií. Výzva bola vypísaná v októbri 2016. V rámci tohto OP sa
využíva aj Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVP) ako nástroj na posilnenie systému
odborného vzdelávania a prípravy a zlepšenie podmienok pre uplatnenie absolventov odborného
vzdelávania a prípravy pre potreby trhu práce.
Najnižšiu alokáciu má PRV, so svojou prioritou Podpora sociálneho začleňovania, zmierňovania
chudoby a hospodárskeho rozvoja vo vidieckych oblastiach, ktorá je zameraná na uľahčenie
diverzifikácie, zakladania a rozvoj malých podnikov ako aj na vytváranie pracovných miest. Doteraz
bola vypísaná jedna dopytovo orientovaná výzva.
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Intervencie všetkých programov prispievajú k napĺňaniu TC vo vzájomnej komplementarite. Celkovo
dosiahol TC8 56,5 % podiel vo výzvach, pri zazmluvnení vo výške 47,9 %, pri reálnom čerpaní 8,8 %.
Uvedené čísla predstavujú jeden z najlepších výsledkov spomedzi všetkých TC. Dosiahnutý stav je
predovšetkým zásluhou implementácie národných projektov OP ĽZ. Napriek výraznému poklesu
nezamestnanosti mladých ľudí do 29 rokov, naďalej zostáva táto cieľová skupina jednou z priorít
politiky trhu práce MPSVR SR a podpora zamestnanosti predmetnej cieľovej skupiny už nie je tak
akútna, ale je naďalej aktuálna.
TC9 Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii
K naplneniu TC9 prispievajú, podobne ako v prípade TC8, tri programy, kde sa jasne preukazuje
priama spojitosť medzi zamestnanosťou a sociálnym začlenením. OP ĽZ tvorí 47,8 % celkovej
alokácie TC, výškou alokácie porovnateľný je IROP s 41,8 % podielom a 10,4 % prispieva PRV.
OP ĽZ vyčleňuje tri PO: Sociálne začlenenie, Integrácia marginalizovaných rómskych komunít a
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.
Z uvedených PO boli k 31.12.2016 otvorené výzvy na riešenie oblastí ako napr. podpora prístupu
k pitnej vode, výstavba/rekonštrukcia komunitných centier a výstavba/rekonštrukcia predškolských
zariadení. Zároveň boli zazmluvnené štyri NP. Vo výkonnostnom rámci vykazuje plnenie
piatich ukazovateľov.
IROP prispieva k naplneniu TC PO 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám (v
oblasti sociálnej, zdravotníctva a školstva) a PO 5 Miestny rozvoj vedený komunitou.
PRV vyčlenil na TC9 časť svojej priority Podpora sociálneho začleňovania, zmierňovania chudoby a
hospodárskeho rozvoja vo vidieckych oblastiach s fokusovou oblasťou: Podpora miestneho rozvoja
vo vidieckych oblastiach.
Celkovo dosiahol TC9 25,8 % pokrytie vo výzvach, pri 9,3 % nakontrahovaní a 1,2 % čerpaní. Na
tomto výsledku sa dominantne podpísali národné projekty OP ĽZ. Ani tu však nedovoľuje reálne
štádium implementácie vyhodnotiť dosiahnuté výsledky. Z hľadiska potrieb sa situácia nemení
a pôvodne identifikované problémy sú naďalej aktuálne.
V porovnaní s východiskovým stavom sa mierne znížila miera sociálneho vylúčenia, a to prijatím
opatrenia v boji proti chudobe a na zvyšovanie sociálneho začlenenia, v oblasti sociálnych služieb a
náhradnej starostlivosti vrátane posilnenia procesu deinštitucionalizácie a prechodu ich poskytovania
na komunitnú úroveň. Na základe stratégie deinštitucionalizácie bol v septembri 2016 vypracovaný
Národný AP prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb na
roky 2016–2020 a pripravované relevantné výzvy pre projekty z OP ĽZ a IROP. Správa o plnení
opatrení Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na
roky 2014–2020, ako aj aktualizácia samotného národného programu, boli vypracované na základe
podkladov relevantných orgánov a inštitúcií vrátane reprezentatívnych organizácií osôb s postihnutím.
Bola vypracovaná Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020. Naďalej početne najväčšiu
skupinu predstavujú rómske komunity. Kľúčovými sa javia priame intervencie do oblasti zlepšovania
integrácie rómskych komunít. Stále sú potrebné aktivačné opatrenia a individualizované služby pre
dlhodobo nezamestnané osoby a iné znevýhodnené skupiny. Cielená odborná príprava má zlepšiť
výsledky v oblasti vzdelávania, so zameraním na účasť rómskych detí v hlavnom prúde vzdelávania už
od raného detstva. Úlohy NPR 2015 aj 2016, ktoré podporuje OP ĽZ sa týkajú predškolských
zariadení v obciach s prítomnosťou MRK a posilnenia príspevku na starostlivosť o dieťa. Integráciu
MRK rieši NPR 2015 prostredníctvom komunitných centier a terénnej sociálnej práce.
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TC10 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností a celoživotného
vzdelávania
Napriek tomu, že v predprimárnom vzdelávaní je miera zaškolenia v SR podobná priemeru EÚ,
v prípade povinnej školskej dochádzky dlhodobo nedosahujeme dobré výsledky v medzinárodnom
hodnotení vedomostí žiakov PISA. Cieľom realizovaných opatrení na zdokonalenie odbornej prípravy
a duálneho vzdelávania je umožniť plynulý prechod žiakov zo vzdelávania na trh práce a zvýšenie
atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy. Za účelom zlepšenia kvality vysokoškolského
vzdelávania bol akreditačnou komisiou zrušený veľký počet menej kvalitných študijných odborov,
skvalitnila sa tiež materiálna infraštruktúra VŠ vzdelávania. Negatívnym trendom je neustále
zhoršovanie pozície slovenských VŠ v medzinárodných rebríčkoch a vysoký podiel slovenských
študentov na zahraničných VŠ. Tento trend je spôsobený orientáciou na masovosť VŠ vzdelávania,
pričom klesá kvalita výučby. Doteraz nevyužitou príležitosťou zostáva celoživotné vzdelávanie, kde je
podiel participujúcich jedným z najnižších v EÚ.
Špecifickým problémom SR zostáva inklúzia žiakov a študentov z MRK; analýzy príčin predčasného
ukončenia školskej dochádzky indikujú vysoký význam sociálno-ekonomického pozadia žiakov.
Problém zvyšovania podielu žiakov predčasne ukončujúcich školskú dochádzku a nepriaznivý trend
v hodnotení PISA nie je možné riešiť čiastkovými opatreniami vo vzdelávacej politike, ale pristúpiť ku
komplexným riešeniam sociálno-ekonomických pomerov žiakov a ich rodín na lokálnej úrovni.
V oblasti predprimárneho vzdelávania a povinnej školskej dochádzky sú potrebné vyššie investície na
inkluzívne vzdelávanie, najmä pre MRK. Kvalita vyučovania, inkluzívne vzdelávanie aj odborná príprava
učiteľov sú témy, ktoré sa objavili aj v odporúčaniach Rady v roku 2014 a 2015.
Na plnenie zámerov TC10 sú zacielené tri OP : OP ĽZ s finančnou alokáciou 63,6 %, IROP s 36,4 % a
PRV, ktorý ale nemá samostatnú finančnú alokáciu priradenú k TC10, pretože Posilnenie
celoživotného a odborného vzdelávania v sektoroch poľnohospodárstva a lesníctva je
implementované horizontálne, naprieč celým programom. Spoločné zdroje priradené predmetnému
TC predstavujú 5 % celkovej finančnej alokácie.
OP ĽZ má na vzdelávanie zameranú PO – Vzdelávanie. Boli realizované tri vyzvania na NP a dve výzvy
na DOP, zverejnené koncom roka 2016 a pokrývajú základné, duálne a celoživotné vzdelávanie.
IROP je v rámci PO Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám zameraný na tri
hlavné oblasti: a) zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách, b) zlepšenie kľúčových
kompetencií žiakov základných škôl a c) zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na
praktickom vyučovaní. Pre všetky uvedené oblasti bol predložený vysoký počet projektových
zámerov indikujúci záujem žiadateľov a súlad s reálnymi potrebami. Uplatnený systém dvojkolových
výziev, aj keď časovo náročnejší, šetrí náklady žiadateľov, ale poskytuje aj lepšie možnosti
poradenstva a prináša kvalitnejšie projekty.
Celkovo je v TC 10 pokrytých výzvami 47,8 % alokácie a v čase hodnotenia bol zazmluvnený 3,8 %
podiel alokácie. Nie je teda možné hodnotiť výsledky, ani výstupy intervencií. Identifikované potreby
nestratili na aktuálnosti.
TC11 Posilnenie inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán
a efektivity verejnej správy
Kľúčovou rozvojovou potrebou TC11 je moderná a profesionálna verejná správa, na všetkých
úrovniach prispôsobená potrebám občanom a podnikateľom, podporujúca občiansku participáciu,
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tvorbu pracovných miest, sociálnu inklúziu a udržateľný rast. Cieľom schválenej reformy verejnej
správy bolo prispieť k pro-klientsky orientovanej a transparentnej verejnej správe, poskytujúcej
rýchle, efektívne a kvalitné služby. Prijímané opatrenia a koncepčné dokumenty boli zamerané na
oblasť verejného obstarávania, zlepšovania kvality ľudských zdrojov vo verejnej správe a zlepšovanie
verejnej správy vo vzťahu k podnikateľskému sektoru a súdnemu systému. V tomto duchu boli
smerované aj odporúčania Rady v roku 2015 orientované na racionalizáciu administratívnych
postupov a hospodársku súťaž a v roku 2016 na riadenie ľudských zdrojov vo verejnej správe, súdny
systém, verejné obstarávanie a riešenie administratívnych a regulačných prekážok pre podnikateľský
sektor. Takto definované potreby sú naďalej relevantné.
Celú alokáciu daného TC predstavuje OP EVS, ktorý je sústredený na identifikované problémy.
Intervencie OP sú plánované v rámci dvoch PO: 1. Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna
verejná správa, ktorá predstavuje dominantnú oblasť financovania a 2. Zefektívnený súdny systém a
zvýšená vymáhateľnosť práva.
Zatiaľ vyhlásené tri vyzvania sledujú posilnenie inštitucionálnych kapacít, pokrývajú dva špecifické ciele
1. PO a sú zamerané na národné projekty, ktorých prijímateľom sú organizačné zložky MV SR. Výzvy,
primárne orientované na dopytové projekty, boli plánované na začiatok roka 2017. Takmer 70 %
celkovej alokácie je plánovaných na realizáciu národných projektov.
Hodnotenie výsledkov ani výstupov nie je možné. K 31.12.2016 nebol zazmluvnený žiaden projekt a
vyhlásené výzvy pokrývajú 13,4 % celkovej alokácie. Výrazné zvýšenie aktivít v predmetnom TC je
nevyhnutné aj vzhľadom k tomu, že efektívna verejná správa a zvýšená vymáhateľnosť práva
prispievajú nielen k dosiahnutiu priorít TC11, ale ovlyvňujú aj výsledky TC3, zvýšenie
konkurencieschopnosti MSP, kde práve nízka kvalita verejných inštitúcií a vymožiteľnosť práva sú
indikované ako oblasti s veľmi pomalým pokrokom, ktoré však významne ovplyvňujú kvalitu
podnikateľského prostredia v SR.

c) ak je to uplatniteľné, opis prínosu EŠIF pre príslušné nové odporúčania pre
jednotlivé krajiny
Rada v posledných troch rokoch odporúčala Slovensku zvýšiť efektívnosť zdravotnej starostlivosti,
prijať opatrenia na zlepšenie daňovej disciplíny, opatrenia na riešenie dlhodobej nezamestnanosti
zlepšením aktivačných opatrení a služieb zamestnanosti, opatrenia v rámci záruky pre mladých,
opatrenia na uľahčenie zamestnávania žien, a to najmä rozšírením poskytovania cenovo dostupnej a
kvalitnej starostlivosti o deti, opatrenia na zlepšenie výsledkov v oblasti vzdelávania, na zvýšenie
atraktívnosti učiteľského povolania a posilňovanie účasti rómskych detí od raného detstva v hlavnom
prúde vzdelávania. Tieto odporúčania sa realizujú hlavne prostredníctvom OP ĽZ a IROP. Ďalej Rada
odporúčala prijať opatrenia na zlepšenie efektívnosti a kvality systému súdnictva a zlepšenie
podnikateľského prostredia, ktoré sa realizujú najmä cez projekty informatizácie v rámci OP II, PO 7
Informačná spoločnosť. Projekty informatizácie prispeli k zvyšovaniu efektivity v rôznych oblastiach
vr. zdravotníctva či podnikateľského prostredia, zjednodušia aj získavanie územných a stavebných
povolení. Odporúčania na zlepšenie riadenia ľudských zdrojov sa napĺňajú prijatím Stratégie riadenia
ľudských zdrojov v štátnej službe na roky 2015–2020 (v roku 2015) a zákona o štátnej službe (2016).
Odporúčanie Rady z 12. júla 2016, ktoré sa týka národného programu reforiem Slovenska na rok
2016 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Slovenska na rok 2016, sa plní
nasledovne:
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1. V roku 2016 dosiahnuť ročnú fiškálnu úpravu o 0,25 % HDP a v roku 2017 o 0,5 % HDP smerom k
strednodobému rozpočtovému cieľu. Zvýšiť nákladovú efektívnosť v systéme zdravotnej starostlivosti. Prijať
opatrenia na zlepšenie daňovej disciplíny.
V roku 2016 bola ukončená revízia výdavkov v sektore zdravotníctva, ktorá identifikovala priestor
pre zefektívnenie vo výške 174 až 363 mil. eur ročne. Dlhodobo plánovaná elektronizácia (eHealth) a
zavedenie platieb za diagnostickú skupinu zostávajú hlavnými prioritami v zdravotníctve na najbližšie
dva roky. Dlhodobo sa realizuje viacero projektov: projekt „Elektronické služby zdravotníctva“ (I a II,
ukončený v decembri 2015) spolufinancovaný zo ŠF a KF je súčasťou prvej etapy implementácie
komplexného Programu eHealth v SR.
2.Zlepšiť aktivačné opatrenia pre dlhodobo nezamestnané osoby a iné znevýhodnené skupiny vrátane
individualizovaných služieb a cielenej odbornej prípravy. Uľahčiť zamestnávanie žien, a to najmä rozšírením
poskytovania cenovo dostupnej a kvalitnej starostlivosti o deti. Zlepšiť výsledky v oblasti vzdelávania
zvyšovaním atraktívnosti učiteľského povolania a posilňovaním účasti rómskych detí od raného detstva v
hlavnom prúde vzdelávania.
Reforma služieb zamestnanosti pokračuje ďalším zefektívňovaním činností úradov práce a školením
ich zamestnancov. Implementovali sa viaceré zmeny v nástrojoch APTP na podporu znevýhodnených
skupín uchádzačov o zamestnanie (UoZ) na trhu práce. V novembri 2016 MPSVR SR prijalo akčný
plán, podľa ktorého sa zavedie viacero foriem podpory integrácie dlhodobo nezamestnaných na trhu
práce, najmä individualizované poradenstvo vrátane profilácie UoZ, či vzdelávacie a rekvalifikačné
programy.
Vytvoril sa legislatívny rámec pre činnosť zariadení starostlivosti o deti do troch rokov a nastavujú sa
podmienky pre ich finančnú podporu. Od januára 2016 sa zvýšila suma príspevku na starostlivosť o
dieťa a zvyšuje sa suma materského a rodičovského príspevku. Rozširujú sa kapacity predprimárnej
prípravy detí, hlavne s príspevkom EŠIF z IROP a OP ĽZ.
Platy pedagogických zamestnancov rástli od roku 2013, v januári 2016 sa zvýšili o 4 % a od septembra
2016 o dodatočných 6 %.
3. Skonsolidovať spôsob riadenia, posilniť prechod od súťaží orientovaných výlučne na cenu k obstarávaniu
na základe kvality a zlepšiť stíhanie nezákonných praktík pri verejnom obstarávaní. Zlepšiť transparentnosť,
kvalitu a účinnosť riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe – najmä prijatím nového zákona o štátnej
službe –, ako aj účinnosť súdneho systému. Prijať komplexný plán na riešenie administratívnych a
regulačných prekážok pre podnikateľský sektor.
Pre zvýšenie transparentnosti vo verejnom obstarávaní bol s účinnosťou od februára 2017 schválený
tzv. protischránkový zákon, ktorý ukladá povinnosť zverejniť vlastnícku štruktúru až na úroveň
konečného užívateľa výhod pri obchodoch so štátom. Od júna 2017 nadobudol účinnosť nový zákon
o štátnej službe. Novela bankrotového zákona prináša dostupnejší osobný bankrot pre fyzické osoby.
Zmeny s pozitívnym vplyvom aj na podnikateľské prostredie boli prijaté v procese súdnej
reštrukturalizácie a vymáhaní pohľadávok (súdne exekúcie).
V rámci projektu Hodnota za peniaze prebehla v roku 2016 revízia výdavkov v oblasti informatizácie
verejnej správy. Záverečná správa identifikovala priame úspory vo výške približne 5 až 9 % IT
výdavkov na rok 2017 (22 až 40 mil. eur ročne) zavedením centralizácie podporných služieb, ako sú
telekomunikácie a konektivita, licencie produktov Microsoft a efektívnejšie využívanie vládneho
cloudu.
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d) ak je to uplatniteľné, opis riešenia zmien rozvojových potrieb
prostredníctvom EŠIF;
Súčasné potreby boli identifikované na základe analýzy aktuálnej situácie. Ich porovnanie so situáciou
v čase prípravy PD viedlo k záveru, že až na menšie výnimky, nedošlo v jednotlivých tematických
cieľoch k významnej zmene v potrebách. Väčšina pozitívnych či negatívnych vývojových trendov
naďalej pretrváva a ciele programov EŠIF sú relevantné v takej podobe, ako boli pôvodne stanovené.
K najvýraznejším posunom došlo v dvoch TC. Vďaka intervenciám v predchádzajúcom programovom
období výrazne stúpla výška investícií do oblasti VaV, čo sa premietlo do jedného z hlavných
ukazovateľov v TC1. Kým v roku 2007 boli výdavky na VaV na úrovni 0,45 % HDP, v roku 2015 stúpli
na 1,18 % HDP. V porovnaní s európskym priemerom je však táto hodnota naďalej nízka a preto aj
napriek výraznému pokroku, je podpora v tejto oblasti stále aktuálna. Výrazné navýšenie investícií
bolo zásluhou infraštruktúrnych investícií z EÚ zdrojov vo verejnom, ale v menšej miere aj
v súkromnom sektore.
Druhým výrazným posunom bol pokles nezamestnanosti, hlavne nezamestnanosti mladých ľudí.
V poslednom období má nezamestnanosť klesajúci trend, čo je zásluhou nielen ekonomického rastu
a demografického vývoja, ale aj opatrení realizovaných s podporou OP ZaSI a OP ĽZ (PO2 Iniciatíva
na podporu zamestnanosti mladých ľudí). Zvyšuje sa miera zamestnanosti mladých ľudí (vo veku 15–
24 rokov) a tento efekt sa prejavil aj na nižšom záujme o podporu zamestnanosti mladých v rámci
TC8, špeciálne PO 2 OP ĽZ. Kým sa problém nezamestnanosti mladých pretavil do cieľov v rámci
programu, ktorý prešiel štandardným schvaľovacím procesom, množstvo externých faktorov z veľkej
časti problém vyriešilo, preto v súčasnosti už nie je až tak akútny.
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Kap. 3 – Opatrenia prijaté na splnenie ex ante kondicionalít
stanovených v partnerskej dohode (článok 52 ods. 2 písm. c)
nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)
V podmienkach SR je aplikovateľných 43 ex ante kondicionalít (EAK), z toho 13 všeobecných a 27
tematických EAK, pričom všeobecná EAK 7 „Štatistické systémy a ukazovatele výsledkov“ nie je
súčasťou partnerskej dohody. V EAK 7 je nadefinovaná zvlášť na každý operačný program (OP),
predstavuje teda spolu 7 všeobecných EAK a to za OP II, OP TP, OP EVS, OP ĽZ, OP KŽP, OP VaI
a IROP.V rámci EPFRV boli zadefinované 3 EAK. V čase prijatia PD SR bolo splnených 8 tematických
EAK a 3 za EPFRV. Ex ante kondicionality vyhodnotené Komisiou ako splnené už v čase prijatie PD
SR, nie sú predmetom odpočtu – Tabuliek „Vyhodnotenie plnenia tematických ex ante kondicionalít
k 31.12.2016“. K 31.12.2016 bolo na EK zaslané samohodnotenie splnenia všetkých v SR
aplikovateľných EAK. Z celkového počtu aplikovateľných EAK bolo splnenie potvrdené EK u 24 EAK
(splnené EAK). Potvrdené splnenie zo strany Komisie nebolo u 19 EAK (splnené EAK na
národnej úrovni).
V priebehu roka 2017 Komisia potvrdila splnenia 19 EAK. Dátumy potvrdenia splnenia a čísla listov
Komisie, potvrdzujúce splnenie jednotlivých EAK, sú uvedené v tabuľkách vyhodnotenia plnenia
všeobecných/tematických EAK k 31.12.2016 v stĺpci komentár. K 26.7.2017 bolo splnenie všetkých,
v SR aplikovateľných, všeobecných a tematických EAK potvrdené Európskou komisiou.
Medzi najväčšie výzvy patrilo plnenie EAK v oblasti výskumu a inovácií (T 1.1 Výskum a inovácie, T
1.2 Výskumná a inovačná), ktorých plnenie bolo EK potvrdené ako posledné, a to dňa 26.7.2017.
Medzi posledné splnené opatrenia /kritériá v oblasti výskumu a inovácií patrili:
1. Zaviesť vnútroštátnu alebo regionálnu stratégiu inteligentnej špecializácie, ktorá obsahuje
monitorovací mechanizmus.
2. Prijať finančný rámec na výskum a inovácie.
3. Prijať orientačný viacročný plán na zostavenie rozpočtu a zoradenie investícií súvisiacich
s prioritami EÚ a v prípade potreby s Európskym strategickým fórom o výskumných
infraštruktúrach podľa priority.
Strategický dokument pre splnenie EAK 1.1 predstavuje doplnenie pôvodného nástroja plnenia T 1.1
a T 1.2 (Akčný plán implementácie RIS3 na r. 2014-2016 ), ktorý sa od jeho zadania v roku 2016
zameriava na dopracovanie vyššie uvedených kritérií T 1.1 a iných záväzkov OP VaI. Strategickým
dokumentom bolo zadefinované nastavenie procesov systému monitorovania a hodnotenia
opierajúce sa o medzirezortne prepojenú personálnu štruktúru, ktorou bude zabezpečované
monitorovanie dát vo vzťahu k RIS3 a ich vyhodnocovaniu. Monitorovací mechanizmus je založený na
prepojení dvoch úrovní pôsobenia, strategickej a programovej. Kým prvá úroveň, v rámci
ukazovateľov reprezentovaná kontextovými a výsledkovými ukazovateľmi, reaguje špecificky na
potreby stratégie, základom druhej (implementačnej) úrovne sú etablované monitorovacie a
hodnotiace mechanizmy prispievajúcich programov, ktoré poskytujú RIS3 kontextový obraz. S
konkrétnymi aktivitami RIS3 sú spojené výstupové ukazovatele, dokumentujúce fyzický pokrok
dosahovaný prispievajúcimi programami.
Finančný rámec koncipovaný Strategickým dokumentom sa snaží o vyváženejší prístup financovania
výskumu, vývoja a inovácií využitím synergických schém podpory pre viaczdrojové financovanie.
Vychádza z troch typov zdrojov (EŠIF – operačné programy a programy cezhraničnej spolupráce s
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relevanciou pre RIS3, národné zdroje a štátny rozpočet), ktorých indikatívne alokácie, pokrývajúce
roky 2016 až 2019, priraďuje na aktivity a opatrenia RIS3.
Strategický dokument pre splnenie EAK 1.1 bol dňa 27.12.2016 predložený na posúdenie EK a
preto sa plnenie T 1.1 presunulo do roku 2017. V roku 2017 došlo k rozpracovaniu cieľov
Strategického dokumentu do novej podoby Implementačného plánu RIS3 (IP RIS3). Okrem úloh
nevyhnutných pre implementáciu RIS3 dokument popisuje konkrétne aspekty monitorovania, ktorého
fungovanie je založené na nadrezortnom riadením. Národný plán využitia a rozvoja výskumnej
infraštruktúry (SK Roadmap 2016) predstavuje doplnenie pôvodného nástroja plnenia T 1.1 a T
1.2 (Akčného plánu implementácie RIS3 na roky 2014-2016), ktorý sa od jeho zadania v roku 2016
zameriava na dopracovanie chýbajúcich kritérií T 1.2 a iných záväzkov OP VaI.
Národný plán pozostáva z troch celkov – katalógu výskumných infraštruktúr, popisu slovenskej účasti
v ESFRI infraštruktúrach a viacročného plánu financovania výskumnej infraštruktúry. Indikatívny plán
financovania poskytuje obraz o dostupných finančných zdrojoch pre výskumnú infraštruktúru na roky
2016 až 2023 (národné a európske). Obstaranie, modernizácia a ďalší rozvoj výskumnej
infraštruktúry budú financované prevažne súťažnou formou (voľné finančné prostriedky), avšak
indikatívny plán neopomína ani záväzky, ktoré má SR voči národným štruktúram (SAV, fázované
projekty a národné projekty z OP Výskum a inovácie) a medzinárodným iniciatívam, najmä ESFRI
(viazané národné alebo európske finančné prostriedky). Dokument bol dňa 27.12.2016 predložený na
posúdenie EK a preto sa plnenie T 1.2 presunulo do roku 2017. V roku 2017 došlo prostredníctvom
opatrení prijatých na podnet EK k začatiu pasportizácie výskumnej infraštruktúry, ktorá sa uskutočnila
vo forme dotazníkového prieskumu v dňoch 26.4.2017 až 10.5.2017. Výsledky pasportizácie
umožňujú posúdiť efektívnosť využitia existujúcej výskumnej infraštruktúry vybudovanej v
programovom období 2007-2013. Výstupy pasportizácie sú zahrnuté do nového formátu pre splnenie
T 1.1 a T 1.2, Implementačného plánu RIS3.
Návrh IP RIS3 bol do 15.6.2017 dopracovaný a dňa 30.6.2017 bol predložený na Radu vlády
Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie (RVVTI). 21.06.2017 bol vládou SR schválený
novelizovaný štatút RVVTI, ktorým sa posilňuje koordinačná zodpovednosť Rady vlády
Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie, zodpovednosť v zmysle Stratégie výskumu
a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR. Tiež bližšie špecifikuje postavenie Stálej komisie RVVTI pre
implementáciu RIS3 a týmto nastoľuje súlad s verejnou správou Stratégie výskumu a inovácií pre
inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky. Samohodnotenie splnenia EAK z národnej úrovne bolo
odoslané Európskej komisii listom zo dňa 27.12.2016 č. 2016-26859/53189:1-35XO. Komisia zaslala
nesúhlasné stanovisko k vyhodnotenia, pričom definovala výhrady a požiadavky k splneniu. Dňa
29.06.2017 bolo listom č. 2017-10739/31467:1-sekr. potvrdené zapracovanie všetkých výhrad
a požiadaviek Komisie k splneniu TEAK 1.1 a T 1.2. Dňa 26.07.2017 potvrdila Komisia splnenie EAK
v oblasti výskumu a inovácií.
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Tabuľka 2 Vyhodnotenie plnenia všeobecných ex ante kondicionalít k 31. 12. 2016
Všeobecné ex ante
kondicionality, ktoré
boli nesplnené alebo
čiastočne splnené
G1 –
Nediskriminácia:
Existencia
administratívnej
kapacity na
vykonávanie a
uplatňovanie práva
Únie v oblasti
nediskriminácie a
politiky v oblasti EŠIF.

G2 – Rodová
rovnosť : Existencia
administratívnej
kapacity na
vykonávanie a
uplatňovanie práva a
politiky Únie
týkajúcich sa rodovej
rovnosti v oblasti
EŠIF.

G3 – Zdravotné
postihnutie :
Existencia
administratívnej
kapacity na
vykonávanie a
uplatňovanie
Dohovoru OSN o
právach osôb so
zdravotným

Nesplnené kritériá

Prijaté opatrenia

Opatrenia v súlade s inštitucionálnym a
právnym rámcom členských štátov na
zapojenie orgánov zodpovedných za
podporu rovnakého zaobchádzania so
všetkými osobami počas prípravy a
vykonávania programov, a to vrátane
poskytovania poradenstva o rovnosti v
rámci činností spojených s EŠIF.

Navýšenie a posilnenie administratívnych kapacít odboru rodovej
rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR.

Opatrenia na zabezpečenie odbornej
prípravy pre zamestnancov orgánov
zapojených do riadenia a kontroly EŠIF v
oblasti práva a politiky Únie v oblasti
nediskriminácie.
Opatrenia v súlade s inštitucionálnym a
právnym rámcom členských štátov na
zapojenie orgánov zodpovedných za
podporu rodovej rovnosti počas prípravy
a vykonávania programov, a to vrátane
poskytovania poradenstva o rodovej
rovnosti v rámci činností spojených s
EŠIF.
Opatrenia na zabezpečenie odbornej
prípravy pre zamestnancov orgánov
zapojených do riadenia a kontroly EŠIF v
oblasti práva a politiky Únie týkajúcich sa
rodovej rovnosti a jej uplatňovania.
Opatrenia v súlade s inštitucionálnym a
právnym rámcom členských štátov na
vykonávanie konzultácií a zapojenie
orgánov, ktoré sú zodpovedné za
ochranu práv osôb so zdravotným
postihnutím, alebo organizácií
zastupujúcich osoby so zdravotným
postihnutím, a ďalšie príslušné
zainteresované osoby počas prípravy a
vykonávania programov.

Predpokladaný
termín pre úplné
splnenie
zostávajúcich
opatrení, ak je
relevantné

Termín
(Dátum)
splnenia

Orgány
zodpovedné
za ich splnenie

Opatrenie bolo
zrealizované
v stanovenom
termíne
(Á/N)

Kritérium
splnené
(Á/N)

31.08.2014

MPSVR SR

Nie

Áno

EAK splnená.
Plnenie potvrdené
Listom Komisie
Ref.
Ares(2017)1196070
– 07/03/2017

Komentár
(pre každé opatrenie)

Zapojenie Slovenského národného strediska pre ľudské práva ako
"equality body".
Celoštátna stratégiu ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej
republike.
Predloženie stratégie na rokovanie vlády SR.
Národný akčný plán pre prevenciu a elimináciu diskriminácie.
Vypracovanie stratégie školenia a informovania zamestnancov
zapojených do využívania fondov a následné podanie projektu z OP
TP na finančné zabezpečenie školení. Termín na predloženie stratégie
na rokovanie vlády SR.

30.09.2014

MPSVR SR

Nie

Áno

30.06.2015

MPSVR SR

Nie

Áno

30.06.2015

MPSVR SR

Nie

Áno

Posilnenie administratívnych kapacít odboru rodovej rovnosti a rovnosti
príležitostí MPSVR SR.
Predloženie novej Stratégie rodovej rovnosti na roky 2014–2020 na
rokovanie vlády SR.
Predloženie Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv
v SR na rokovanie vlády SR.

31.08.2014

MPSVR SR

Nie

Áno

EAK splnená.

30.10.2014

MPSVR SR

Nie

Áno

30.06.2014

MPSVR SR

Nie

Áno

Plnenie potvrdené
Listom Komisie
Ref.
Ares(2017)1196070
– 07/03/2017

Vypracovanie stratégie školenia a informovania zamestnancov
zapojených do využívania fondov a následné podanie projektu z OP
TP na finančné zabezpečenie školení. Úvodné školenie pre RO.

30.06.2015

MPSVR SR

Nie

Áno

Posilnenie administratívnych kapacít u orgánov zodpovedných za
implementáciu Dohovoru OSN

31.08.2014

MPSVR SR

Nie

Áno

EAK splnená.

Áno

Plnenie potvrdené
Listom Komisie
Ref.
Ares(2017)1196070
– 07/03/2017

Predloženie Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv
v SR na rokovanie vlády SR.
Predloženie Stratégie rodovej rovnosti na roky 2014-2020 na rokovanie
vlády SR.

30.06.2014
30.10.2014

MPSVR SR

Nie
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Všeobecné ex ante
kondicionality, ktoré
boli nesplnené alebo
čiastočne splnené
postihnutím v oblasti
EŠIF v súlade s
rozhodnutím Rady
2010/48/ES.

G4 – Verejné
obstarávanie:
Existencia pravidiel
na efektívne
uplatňovanie
legislatívy Únie v
oblasti verejného
obstarávania.
.

Termín
(Dátum)
splnenia

Orgány
zodpovedné
za ich splnenie

Uskutočnenie vzdelávacích aktivít pre prvotné vzdelávanie RO,
Vypracovanie stratégie školenia a informovania zamestnancov
zapojených do využívania fondov a následné podanie projektu z OP
TP na finančné zabezpečenie školení.

30.06.2015

MPSVR SR

Nie

Áno

Proces monitorovania plnenia horizontálnych princípov bude na
projektovej úrovni sledovaný prostredníctvom monitorovacích správ.
Zapracovanie do riadiacej dokumentácie, proces uplatňovania v
hodnotení , monitorovaní a kontrole, príprava assessment grid.

31.10.2014

MPSVR SR

Nie

Áno

Prijatie nového zákona o verejnom obstarávaní

18.4.2016

Áno

Áno

EAK splnená.

Elektronické verejné obstarávanie

Lehoty
stanovené v
smerniciach.
30.9.2014

ÚVO
CKO
ÚVO
CKO

Nie

Áno

ÚVO
CKO
ÚVO
CKO
ÚVO
CKO
ÚVO
CKO
ÚVO
CKO
ÚVO
CKO
CKO PMÚ
CKO

Nie

Áno

Plnenie potvrdené
Listom Komisie
Ref.
Ares(2017)1238494
– 09/03/2017

Nie

Áno

Nie

Áno

Nie

Áno

Nie

Áno

Nie

Áno

Nie
Nie

Áno
Áno

CKO ÚVO
PMÚ
Zodpovedný:
V závislosti od
typu opatrenia
uvádzaného v
kritériu 1

Nie

Áno

Nie

Áno

Nesplnené kritériá

Prijaté opatrenia

2 – Opatrenia na zabezpečenie odbornej
prípravy pre zamestnancov orgánov
zapojených do riadenia a kontroly EŠIF v
oblasti platného práva a politiky Únie a
členských štátov týkajúcich sa
zdravotného postihnutia vrátane
dostupnosti a praktického uplatňovania
Dohovoru OSN o právach osôb so
zdravotným postihnutím
transponovaného v právnych predpisoch
Únie a členských štátov, podľa potreby.
Opatrenia na zabezpečenie sledovania
vykonávania článku 9 Dohovoru OSN o
právach osôb so zdravotným postihnutím
vo vzťahu k EŠIF počas prípravy a
vykonávania programov.
Opatrenia na účinné uplatňovanie
pravidiel Únie o verejnom obstarávaní
prostredníctvom primeraných
mechanizmov.

Zvýšená podpora ÚVO pre subjekty vykonávajúce kontrolu verejného
obstarávania prostredníctvom Dohody o spolupráci
Na úrovni systému riadenia vypracovanie kontrolných zoznamov pre
kontrolu.
Príprava jednotných pravidiel a požiadaviek na VO a požiadaviek na
dokumentáciu VO
Zavedenie analýzy rizík pre výkon kontroly VO zo strany RO

Opatrenia, ktorými sa zabezpečia
transparentné postupy prideľovania
zákaziek

Predpokladaný
termín pre úplné
splnenie
zostávajúcich
opatrení, ak je
relevantné

Opatrenie bolo
zrealizované
v stanovenom
termíne
(Á/N)

30.09.2014
30.6.2015
30.09.2014

Príprava jednotných pravidiel a požiadaviek na VO

30.06.2015

Zavedenie povinnej ex ante kontroly

30.09.2014

Zavedenie spolupráce s Protimonopolným úradom SR
Zavedenie cenových máp, benchmarkov a limitov pre posúdenie
hospodárnosti
Zhodnotenie efektívnosti opatrení v rámci kritérií 1 až 4

30.09.2014
30.09.2014

Oblasť zadávania zákaziek nepodliehajúcich príslušným smerniciam
EÚ v oblasti VO (podlimitné zákazky) je v SR legislatívne pokrytá
samotným zákonom o VO. Takto je zabezpečená povinnosť postupu
podľa tohto zákona pri obstarávaní prác, tovarov a služieb pre
verejných obstarávateľov, obstarávateľov ako aj osôb, ktoré sú
prijímateľmi nenávratného finančného príspevku.

30.06.2015

30.06.2015

Kritérium
splnené
(Á/N)

Komentár
(pre každé opatrenie)
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Všeobecné ex ante
kondicionality, ktoré
boli nesplnené alebo
čiastočne splnené

G5 – Štátna pomoc:
Existencia pravidiel
na efektívne
uplatňovanie práva
Únie o štátnej pomoci
v oblasti EŠIF.

G6 – EIA/SEA:
Existencia pravidiel
na efektívne
uplatňovanie
právnych predpisov
Únie v oblasti
životného prostredia
týkajúcich sa EIA a
SEA.

Orgány
zodpovedné
za ich splnenie

Zabezpečenie školení CKO týkajúcich sa postupov administratívnej
kontroly VO v rámci systému riadenia, prezentovanie najčastejších
nedostatkov identifikovaných pri kontrolách VO.

30.06.2015

Nie

Áno

Pre zvýšenie spolupráce subjektov štátnej správy participujúcich
v oblasti VO a kontroly hospodárskej súťaž bude táto spolupráca
posilnená medzi ÚVO a Protimonopolnými úradom SR, a to aj na
úrovni zabezpečenia AK týchto subjektov prostredníctvom TP.
Novela zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších
predpisov s cieľom:
- posilnenia úlohy koordinátora štátnej pomoci tak, aby jeho stanoviská
a pozície boli záväzné a každý poskytovateľ štátnej pomoci pred jej
poskytnutím musel predložiť koordinátorovi štátnej pomoci žiadosť o
poskytnutie pomoci (na základe uznesenia vlády SR č. 156 z 9. 4.
2014
- vytvorenia právneho rámca pre zriadenie centrálneho IT registra pre
štátnu pomoc, ktorý by mal zahŕňať aj individuálnu pomoc a pomoc
podliehajúcu všeobecnej skupinovej výnimke, 31. 7. 2015
- zriadenia centrálneho IT registra pre štátnu pomoc v rozsahu a v
štruktúre ako ich vymedzí nové nariadenie GBER a príslušné
usmernenia Európskej komisie.
Posilnenie administratívnej kapacity koordinátora štátnej pomoci o 10
až 15 miest ( 100 % až 150 % navýšenie).
V útvare koordinátora štátnej pomoci budú zabezpečované aj úlohy
centra znalostí, ktoré poskytnú potrebné usmernenia v oblasti štátnej
pomoci vrátane.
Metodické usmernenie postupu príslušných orgánov pre posudzovanie
vplyvov v "prechodnom" období (do schválenia a nadobudnutia
účinnosti príslušných legislatívnych úprav):
- písomná forma pre príslušné orgány štátnej správy v oblasti
posudzovania vplyvov na životné prostredie obsahujúca správne a
dôsledné využívanie výberových kritérií pre zisťovacie konanie
- písomná forma pre príslušné orgány štátnej správy v oblasti
posudzovania vplyvov na životné prostredie obsahujúca dôsledný
postup pri odôvodnení rozhodnutí zo zisťovacieho konania uvedením
vysporiadania sa so stanoviskami dotknutých orgánov a dotknutých
obcí a tiež náležitým odôvodnením zo strany príslušného orgánu,
- písomná forma pre povoľujúce orgány ako sa zverejní upovedomenie
o začatí povoľovacieho konania, z ktorého bude jednoznačne vyplývať
právo k prístupu k úplnej žiadosti o povolenie. Bude zverejnené na:
www.enviroportal.sk.

30.06.2015

CKO v
spolupráci s
príslušným
organizačným
útvarom Úradu
vlády SR a
ÚVO a PMÚ
OP TP v
spolupráci s
CKO a PMÚ

Nie

Áno

MF SR

Nie

Áno

Prijaté opatrenia

Opatrenia na zabezpečenie odbornej
prípravy a informovanie zamestnancov
zapojených do vykonávania EŠIF.

Opatrenia na zabezpečenie
administratívnej kapacity na vykonávanie
a uplatňovanie pravidiel Únie o verejnom
obstarávaní.
Opatrenia na zabezpečenie účinného
uplatňovania pravidiel Únie o štátnej
pomoci.

Opatrenia na zabezpečenie účinného
uplatňovania smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2011/92/EÚ (EIA) a
smernice Európskeho parlamentu a Rady
2001/42/ES (SEA).

Kritérium
splnené
(Á/N)

Termín
(Dátum)
splnenia

Nesplnené kritériá

Opatrenia na zabezpečenie
administratívnej kapacity na vykonávanie
a uplatňovanie pravidiel Únie o štátnej
pomoci.

Opatrenie bolo
zrealizované
v stanovenom
termíne
(Á/N)

31.12.2015

Predpokladaný
termín pre úplné
splnenie
zostávajúcich
opatrení, ak je
relevantné

Komentár
(pre každé opatrenie)

EAK splnená.
Plnenie potvrdené
Listom Komisie Ref.
Ares(2017)615391 –
03/02/2017

31.12.2014

MF SR

Nie

Áno

30.9.2014

MŽP SR v
spolupráci s
CKO a
ostatnými
dotknutými
orgánmi
štátnej správy

Nie

Áno

EAK splnená.
Finálne plnenie
potvrdené
listom Komisie
Ref.
Ares(2017)616490 –
03/02/2017
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Všeobecné ex ante
kondicionality, ktoré
boli nesplnené alebo
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Nesplnené kritériá

Opatrenia v oblasti odbornej prípravy a
informovania zamestnancov zapojených
do vykonávania smerníc EIA/SEA.

Prijaté opatrenia

Novelizácia zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Overenie materiálno-technického a personálneho zabezpečenia pre
vykonávanie novely zákona 30. 6. 2015.
Zavedenie opatrenia na podporu uplatňovania smernice EIA.
V prípade žiadostí o príspevok, ku ktorým bol záverečný dokument z
procesu posudzovania vydaný pred nadobudnutím účinnosti novely
zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, bude vykonané
preskúmanie súladu predloženého projektu s predmetom
posudzovania. V prípadoch, kde došlo k zmenám projektu, bude
vykonané opätovné posudzovanie, a v prípade identifikovanej potreby
aj opätovné povoľovacie konanie.
Vykonanie školení reflektujúcich na príslušné legislatívne úpravy.

Termín
(Dátum)
splnenia

Orgány
zodpovedné
za ich splnenie

Opatrenie bolo
zrealizované
v stanovenom
termíne
(Á/N)

01.12.2014

MŽP SR

Nie

Áno

30.06.2015

MŽP SR CKO
ostatné
dotknuté
orgány štátnej
správy

Nie

Áno

Nie

Áno

Nie

Áno

31.12.2014

31.12.2014

Kritérium
splnené
(Á/N)

Predpokladaný
termín pre úplné
splnenie
zostávajúcich
opatrení, ak je
relevantné

Komentár
(pre každé opatrenie)
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Tabuľka 3 Vyhodnotenie plnenia tematických ex ante kondicionalít k 31. 12. 2016
Tematické ex ante
kondicionality, ktoré
boli nesplnené alebo
čiastočne splnené
T 1.1 – Výskum a
inovácie: existencia
národnej a/alebo
regionálnej stratégie
inteligentnej
špecializácie, ktorá
je v súlade s
národným
programom reforiem,
na získanie
súkromných financií
na výskum a vývoj,
ktoré spĺňajú znaky
národných a
regionálnych
systémov výskumu a
inovácií
dosahujúcich
vynikajúce výsledky.

T 1.2 – Výskumná a
inovačná
infraštruktúra:.
Existencia
viacročného plánu
na zostavenie
rozpočtu a zoradenie
investícií podľa
priority.

Nesplnené kritériá

Prijaté opatrenia

Je zavedená vnútroštátna
alebo regionálna stratégia
inteligentnej špecializácie,
ktorá obsahuje :
- monitorovací mechanizmus.

Vypracovanie Akčného plánu implementácie RIS3 na roky 2014–2016
doplňujúceho RIS3, ktorý bude obsahovať:
- dopracovanie finančných rámcov s indikatívnymi alokáciami podľa
opatrení, zdrojov financovania a typov finančných nástrojov ;
- dopracovanie systému monitorovania plnenia cieľov RIS 3 a napĺňania
merateľných ukazovateľov;
- dopracovanie prepojení medzi oblasťami špecializácie VaV a oblasťami
hospodárskej špecializácie;
- Cestovnú mapu pre výskumné infraštruktúry SR

Termín (Dátum)
splnenia
30.11.2014

Orgány
zodpovedné za
ich splnenie
MŚVVŠ SR
MH SR

Opatrenie bolo
zrealizované
v stanovenom
termíne
(Á/N)

Kritérium
splnené
(Á/N)

Nie

Nie

Predpokladaný
termín pre úplné
splnenie
zostávajúcich
opatrení, ak je
relevantné
30.06.2017

Komentár
(pre každé opatrenie)
EAK splnená.
Plnenie potvrdené

listom Komisie

Ref: Ares(2017)3749388
- 26/07/2017

Predloženie Akčného plánu RIS3 na roky 2014–2016 na medzirezortné
pripomienkové konanie
Bol prijatý rámec opisujúci
dostupné rozpočtové zdroje
na výskum a inovácie.

Bol prijatý orientačný
viacročný plán na zostavenie
rozpočtu a zoradenie
investícií súvisiacich s
prioritami Únie a v prípade
potreby s Európskym
strategickým fórom o
výskumných infraštruktúrach
(ESFRI) podľa priority.

Vypracovanie Akčného plánu implementácie RIS3 na roky 2014–2016
doplňujúceho RIS3, ktorý bude obsahovať:
- dopracovanie finančných rámcov s indikatívnymi alokáciami podľa
opatrení, zdrojov financovania a typov finančných nástrojov ;
- dopracovanie systému monitorovania plnenia cieľov RIS 3 a napĺňania
merateľných ukazovateľov;
- dopracovanie prepojení medzi oblasťami špecializácie VaV a oblasťami
hospodárskej špecializácie;
- Cestovnú mapu pre výskumné infraštruktúry SR
Predloženie Akčného plánu RIS3 na roky 2014–2016 na rokovanie vlády
SR
Vypracovanie Akčného plánu implementácie RIS3 pre roky 2014–2016
doplňujúceho RIS3, ktorého súčasťou bude aj Cestovná mapa pre
výskumné infraštruktúry SR a indikatívny viacročný plán pre
rozpočtovanie a zoznam investícií.
Predloženie Akčného plánu RIS3 na roky 2014–2016 na medzirezortné
pripomienkové konanie – 10.11.2014

30.11.2014

MŚVVŠ SR
MH SR

Nie

Nie

30.06.2017

30.11.2014

MŚVVŠ SR
MH SR

Nie

Nie

30.06.2017
EAK splnená.
Plnenie potvrdené

listom Komisie

Ref: Ares(2017)3749388
- 26/07/2017

Predloženie Akčného plánu RIS3 na roky 2014–2016 na rokovanie vlády
SR – 27.11.2014
Predpokladané schválenie Akčného plánu RIS3 na roky 2014–2016
vládou SR – 3.12.2014
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Tematické ex ante
kondicionality, ktoré
boli nesplnené alebo
čiastočne splnené
T 3.1 – Podpora
podnikania Vykonali
sa konkrétne činnosti
na posilnenie
presadzovania
podnikania s
prihliadnutím na
iniciatívu "Small
Business Act" (SBA).
T 5.1 –
Predchádzanie
rizikám a riadenie
rizika: existencia
národných alebo
regionálnych
hodnotení rizík na
účely riadenia
katastrof s ohľadom
na prispôsobovanie
sa zmene klímy
T 6.1 – Vodné
hospodárstvo:
existencia a) cenovej
politiky v oblasti vôd,
ktorá zabezpečuje
primerané stimuly
pre používateľov na
efektívne využívanie
vody a b) primeraný
príspevok rozličných
spôsobov využívania
vody na úhradu
nákladov za
vodohospodárske
služby vo výške
schválenej v pláne
manažmentu
povodia pre
investície podporené
z operačných
programov.

Termín (Dátum)
splnenia

Nesplnené kritériá

Prijaté opatrenia

Týmito konkrétnymi
činnosťami sú: mechanizmus
zavedený na monitorovanie
realizácie opatrení SBA, ktoré
boli zavedené, a na
posudzovanie vplyvu na
MSP.

Zákon o podpore MSP. Potreba prijatia zákona o podpore MSP vyplynula
z realizovanej Analýzy stavu MSP a Stratégie rozvoja MSP v SR. Cieľom
zákona je vytvoriť systémový rámec podpory MSP. Jedným z účelov
zákona je zavedenie mechanizmu na monitorovanie realizácie opatrení
Iniciatívy "Small Business Act" pre Európu a na posudzovanie vplyvu na
malé a stredné podniky. Zákonom sa upraví test vplyvu regulácií na MSP
(MSP test) a pravidelné monitorovanie realizácie opatrení SBA.
Mechanizmus na monitorovanie realizácie opatrení SBA a na
posudzovanie vplyvu na MSP bude funkčný.
V súlade s čl. 6 Rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č.
1313/2013/EÚ zo 17. 12. 2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej
ochrany SR vypracuje posúdenie rizík na vnútroštátnej úrovni a Komisii
sprístupní zhrnutie ich relevantných prvkov, a to do 22. decembra 2015 a
potom každé tri roky na základe už existujúcich a zavedených postupov
a metód posúdenia rizika.

31.10.2014

Zahrnutie povinnosti úhrady nákladov za služby spojené s odberom vody
na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „závlahy“)
prostredníctvom primeraného príspevku (platby) ako úhrada nákladov za
vodohospodárske služby v zmysle zavedenia stimulačnej cenovej politiky
podľa čl. 9 Rámcovej smernice o vode do novely zákona č. 364/2004 Z.
z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, následne
novely nariadenia vlády SR č. 755/2005 Z. z., ktorým sa ustanovuje
výška neregulovaných platieb, výška poplatkov
a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd (zmena
v nariadení vlády SR č. 367/2008 Z. z.).

31.12.2014

Realizácia programu monitorovania na príslušný rok na základe
schváleného Rámcového programu monitorovania na roky 2010–2015.

každoročne
v súlade
s Rámcovým
programom
monitorovania
2010 –2015

Zavedenie národné alebo
regionálne posúdenie rizika
s prvkami :
– opis postupu, metodiky,
metód a údajov, ktoré nie sú
citlivé, využívaných na
posúdenie rizika, a kritériá
prioritizácie investícií
založených na riziku;
V sektoroch podporovaných z
EFRR a Kohézneho fondu
členský štát zabezpečil
príspevok rôznych spôsobov
využívania vody k úhrade
nákladov na
vodohospodárske služby
podľa sektorov v súlade
s článkom 9 ods. 1 prvou
zarážkou smernice
2000/60/ES podľa potreby so
zreteľom na sociálne,
environmentálne
a hospodárske účinky tejto
úhrady, ako aj na geografické
a klimatické podmienky
dotknutého regiónu alebo
regiónov.
Prijatie plánu manažmentu
povodia pre správne územie
povodia v súlade s článkom
13 smernice 2000/60/ES.

Orgány
zodpovedné za
ich splnenie
MH SR,
NARMSP

Opatrenie bolo
zrealizované
v stanovenom
termíne
(Á/N)

Kritérium
splnené
(Á/N)

Nie

Áno

Predpokladaný
termín pre úplné
splnenie
zostávajúcich
opatrení, ak je
relevantné

Komentár
(pre každé opatrenie)
EAK splnená.
Plnenie potvrdené

listom Komisie
Ref.
Ares(2017)278210 –
18/01/2017
01.01.2015
22.12.2015

MH SR,
NARMSP
MV SR

Nie

Áno

Áno

Áno

EAK splnená.
Plnenie potvrdené listom
Komisie

Ref.
Ares(2016)1869733 –
20/04/2016

MŽP SR

Áno

Áno

EAK splnená.
Plnenie potvrdené listom
Komisie

Ref.
Ares(2017)826267 –
15/02/2017

MŽP SR

Áno

Áno
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Tematické ex ante
kondicionality, ktoré
boli nesplnené alebo
čiastočne splnené

T 6.2. Odpadové
hospodárstva:
Podpora
hospodárnych a
environmentálne
udržateľných
investícií v sektore
odpadového
hospodárstva najmä
prostredníctvom
vypracovania plánov
odpadového
hospodárstva v
súlade so smernicou
2008/98/ES o
odpade a o zrušení
určitých smerníc
(ďalej len „smernica
o odpade“) a v
súlade s hierarchiou
odpadového
hospodárstva.
T 7.1. Cestná
doprava:
existencia
komplexného plánu
alebo plánov alebo
rámca či rámcov pre
dopravné investície v
súlade s
inštitucionálnou
štruktúrou členských
štátov ( verejná

Nesplnené kritériá

Prijali sa opatrenia potrebné
na dosiahnutie cieľov
prípravy na opätovné použitie
a recykláciu do roku 2020 v
súlade s článkom 11 ods. 2
smernice 2008/98/ES.

Existuje komplexný plán či
plány alebo rámec či rámce
pre dopravné investície, ktoré
spĺňajú právne požiadavky na
strategické environmentálne
posúdenie a stanovujú:
- realistickú a kvalitnú
realizáciu projektov, pri
ktorých sa počíta s podporou
zo strany EFRR a Kohézneho
fondu.

Termín (Dátum)
splnenia

Orgány
zodpovedné za
ich splnenie

Opatrenie bolo
zrealizované
v stanovenom
termíne
(Á/N)

Hodnotenie ekologického stavu/potenciálu a chemického stavu útvarov
povrchových vôd.
Hodnotenie kvantitatívneho stavu a chemického stavu útvarov
podzemných vôd.
Vyhodnotenie pokroku pri dosahovaní environmentálnych cieľov.
Preverovanie, revízia a aktualizácia programu opatrení.
Návrh plánov manažmentu povodí v súlade s čl. 13 RSV
Zavedenie zákazu skládkovania vytriedeného biologicky rozložiteľného
odpadu za účelom obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných
odpadov na skládky odpadov podľa cieľov smernice 1999/31/ES
Zavedenie zákazu skládkovania vytriedených zložiek komunálneho
odpadu v súvislosti s cieľmi smernice 2008/98/ES týkajúcich sa
opätovného použitia a recyklácie pre komunálny odpad.
Implementácia komplexného princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcu

31.08.2014

MŽP SR

Áno

Áno

31.08.2014

MŽP SR

Áno

Áno

2014
2014
2013–2015
31.12.2015

MŽP SR
MŽP SR
MŽP SR
MŽP SR

Áno
Áno
Nie
Áno

Áno
Áno
Áno
Áno

31.12.2015

MŽP SR

Áno

Áno

31.12.2015

MŽP SR

Áno

Áno

Prijatie nového Programu odpadového hospodárstva na roky 2016-2025
s výrazným zameraním na podporu opätovného použitia
a recyklácie odpadu.

31.12.2015

MŽP SR

Áno

Áno

Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 (fáza
I.)

30.06.2014

MDVRR SR

Áno

Áno

Predloženie Strategického plánu rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do
roku 2030 (fáza II.)

31.12.2016

MDVRR SR

Áno

Áno

Vypracovanie implementačného plánu projektov financovaných z KF,
EFRR a CEF ako súčasť Akčného plánu pre naplnenie ex ante
kondicionality č. 7 na základe formy definovanej v Guidance Note EK
k obsahu Akčných plánov.

30.06.2014

MDVRR SR

Nie

Áno

Prijaté opatrenia

Kritérium
splnené
(Á/N)

Predpokladaný
termín pre úplné
splnenie
zostávajúcich
opatrení, ak je
relevantné

Komentár
(pre každé opatrenie)

EAK splnená.
Plnenie potvrdené listom
Komisie

Ref.
Ares(2017)647034 –
06/02/2017

EAK splnená.
Plnenie potvrdené listom
Komisie

Ref.
Ares(2017)2341906 –
08/05/2017
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Správa o pokroku pri vykonávaní PD SR k 31.12.2016
Tematické ex ante
kondicionality, ktoré
boli nesplnené alebo
čiastočne splnené
doprava na
regionálnej a
miestnej úrovni),
ktorý podporuje
rozvoj infraštruktúry
a zlepšuje prepojenie
na úplnú a základnú
sieť TEN-T.
T 7.2. Železničná
doprava: existencia
komplexného plánu
či plánov alebo
rámca či rámcov
dopravy s osobitnou
časťou venovanou
rozvoju železničnej
siete v súlade s
inštitucionálnou
štruktúrou členských
štátov (vrátane
verejnej dopravy na
regionálnej a
miestnej úrovni),
ktorý podporuje
rozvoj infraštruktúry
a zlepšuje prepojenie
na úplnú a základnú
sieť TEN-T.
Investície zahŕňajú
mobilné aktíva,
interoperabilitu a
budovanie kapacít.
T 7.3. Iné druhy
dopravy vrátane
vnútrozemských
vodných ciest a
námornej prepravy,
prístavov,
multimodálnych
spojení a letiskovej
infraštruktúry:
existencia
komplexného plánu
či plánov alebo

Termín (Dátum)
splnenia

Orgány
zodpovedné za
ich splnenie

Opatrenie bolo
zrealizované
v stanovenom
termíne
(Á/N)

Vypracovanie analýzy kapacít sprostredkovateľských orgánov
a prijímateľov. Analýza by mala identifikovať opatrenia, ktoré je potrebné
prijať na posilnenie kapacít pri vykonávaní naplánovaných projektov s
cieľom predísť problémom, ktoré sa vyskytli pri implementácii v rámci
programového obdobia 2007–2013.

31.10.2014

MDVRR SR

Nie

Áno

V rámci uvedeného plánu či
plánov alebo rámca či
rámcov dopravy existuje časť
venovaná rozvoju železničnej
siete, ktorá spĺňa právne
požiadavky na strategické
environmentálne posúdenie a
stanovuje realisticky a
kvalitne vypracovaný plán
realizácie projektov (vrátane
časového plánu a
rozpočtového rámca).
Opatrenia na zabezpečenie
kapacity
sprostredkovateľských
orgánov a prijímateľov pri
vykonávaní naplánovaných
projektov.

Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 (fáza
I.)

30.06.2014

MDVRR SR

Áno

Áno

Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2030 (fáza
II.)

31.12.2016

MDVRR SR

Áno

Áno

Vypracovanie analýzy kapacít sprostredkovateľských orgánov
a prijímateľov. Analýza by mala identifikovať opatrenia, ktoré je potrebné
prijať na posilnenie kapacít pri vykonávaní naplánovaných projektov s
cieľom predísť problémom, ktoré sa vyskytli pri implementácii v rámci
programového obdobia 2007–2013.
Aplikácia opatrení identifikovaných analýzou, tzn. prijatie potrebných
krokov na zavedenie opatrení do praxe.

30.05.2014

MDVRR SR

Nie

Áno

31.10.2014

MDVRR SR

Nie

Áno

Existencia časti venovanej
vnútrozemským vodným
cestám a námornej preprave,
prístavom, multimodálnym
spojeniam a letiskovej
infraštruktúre v rámci plánu či
plánov alebo rámca či
rámcov dopravy, ktorá:
- je v súlade s právnymi
požiadavkami na strategické
environmentálne posúdenie,

Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 (fáza
I.)

30.06.2014

MDVRR SR

Áno

Áno

Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2030 (fáza
II.)

31.12.2016

MDVRR SR

Áno

Áno

Ukončenie procesu strategického environmentálneho posudzovania
(SEA) Strategického plánu rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku
2020 (fáza I.), vrátane Stratégie rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej
dopravy SR do roku 2020, ktorá tvorí jeho prílohu.

30.06.2014

MDVRR SR

Áno

Áno

Nesplnené kritériá

Prijaté opatrenia

Opatrenia na zabezpečenie
kapacity
sprostredkovateľských
orgánov a prijímateľov pri
vykonávaní naplánovaných
projektov.

Kritérium
splnené
(Á/N)

Predpokladaný
termín pre úplné
splnenie
zostávajúcich
opatrení, ak je
relevantné

Komentár
(pre každé opatrenie)

EAK splnená.
Plnenie potvrdené listom
Komisie

Ref.
Ares(2017)2341906 –
08/05/2017

EAK splnená.
Plnenie potvrdené listom
Komisie

Ref.
Ares(2017)2341906 –
08/05/2017
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Správa o pokroku pri vykonávaní PD SR k 31.12.2016
Tematické ex ante
kondicionality, ktoré
boli nesplnené alebo
čiastočne splnené
rámca či rámcov
dopravy s osobitnou
časťou venovanou
vnútrozemským
vodným cestám a
námornej preprave,
prístavom,
multimodálnym
spojeniam a
letiskovej
infraštruktúre, ktoré
prispievajú k
zlepšovaniu
prepojenia na úplnú
a základnú sieť TENT a podporujú
udržateľnú
regionálnu a miestnu
mobilitu.
T 8.1. Aktívna
politika trhu práce:
Vytváranie a
realizácia aktívnych
politík trhu práce so
zreteľom na
usmernenia politiky
zamestnanosti.

T 8.3. Reforma
inštitúcií trhu
práce: Inštitúcie trhu
práce sú
modernizované a
posilnené so
zreteľom na
usmernenia politiky
zamestnanosti.

Nesplnené kritériá

- stanovuje realisticky a
kvalitne vypracovaný plán
realizácie projektov (vrátane
časového plánu a
rozpočtového rámca).
Opatrenia na zabezpečenie
kapacity
sprostredkovateľských
orgánov a prijímateľov pri
vykonávaní naplánovaných
projektov.

- Služby zamestnanosti majú
možnosť zabezpečiť a
zabezpečujú:
- personalizované služby a
aktívne a preventívne
opatrenia na trhu práce, ktoré
sa realizujú včas, sú
prístupné pre všetkých
uchádzačov o prácu a
zameriavajú sa na osoby
najviac ohrozené rizikom
sociálneho vylúčenia vrátane
osôb z marginalizovaných
komunít.
Opatrenia zamerané na
reformu služieb
zamestnanosti s cieľom
vybaviť ich kapacitou na
zabezpečovanie:
- personalizovaných služieb a
aktívnych a preventívnych
opatrení na trhu práce, ktoré
sa realizujú včas, sú

Predpokladaný
termín pre úplné
splnenie
zostávajúcich
opatrení, ak je
relevantné

Termín (Dátum)
splnenia

Orgány
zodpovedné za
ich splnenie

Opatrenie bolo
zrealizované
v stanovenom
termíne
(Á/N)

Vykonanie strategického environmentálneho hodnotenia Strategického
plánu rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2030 (fáza II.)
Vypracovanie implementačného plánu projektov financovaných z KF,
EFRR a CEF ako súčasť Akčného plánu pre naplnenie ex ante
kondicionality č. 7 na základe formy definovanej v Guidance Note EK
k obsahu Akčných plánov.

31.10.2016

MDVRR SR

Nie

Áno

30.05.2014

MDVRR SR

Nie

Áno

Vypracovanie analýzy kapacít sprostredkovateľských orgánov
a prijímateľov. Analýza by mala identifikovať opatrenia, ktoré je potrebné
prijať na posilnenie kapacít pri vykonávaní naplánovaných projektov s
cieľom predísť problémom, ktoré sa vyskytli pri implementácii v rámci
programového obdobia 2007–2013.
Aplikácia opatrení identifikovaných analýzou, tzn. prijatie potrebných
krokov na zavedenie opatrení do praxe.

30.05.2014

MDVRR SR

Nie

Áno

31.10.2014

MDVRR SR

Nie

Áno

Pripraviť a prijať Národnú stratégiu zamestnanosti

31.12.2014

MPSVR SR

Áno

Áno

EAK splnená.

Zabezpečiť prípravu a zavedenie inovatívneho riešenia spolupráce
s neštátnymi službami zamestnanosti a vykonať sieťovanie verejných
služieb zamestnanosti a neštátnych služieb zamestnanosti.
Zabezpečiť systém školení pre zamestnancov verejných služieb
zamestnanosti vykonávajúcich personalizované služby (front-line
officers) s cieľom zlepšiť ich poskytovanie pre uchádzačov
o zamestnanie, predovšetkým osobám najviac ohrozeným rizikom
sociálneho vylúčenia.

31.12.2016

MPSVR SR
ÚPSVR SR

Áno

Áno

.

31.12.2015

MPSVR SR
ÚPSVR SR

Áno

Áno

Posilniť personálne kapacity úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
najmä pre oblasti personalizovaných služieb, aktívnych a preventívnych
opatrení na trhu práce a priameho kontaktu s uchádzačmi
o zamestnanie, osobitne s tými, ktorí sú najviac ohrození sociálnym
vylúčením vrátane MRK:

31.12.2014

MPSVR SR
ÚPSVR SR

Nie

Áno

Prijaté opatrenia

Vypracovanie analýzy kapacít na identifikáciu opatrení, ktoré je potrebné
prijať na posilnenie kapacít a zvýšenia ich kvality
a efektívnosti.

Kritérium
splnené
(Á/N)

Komentár
(pre každé opatrenie)

Plnenie potvrdené listom
Komisie
Ref. Ares(2017)2777460
- 02/06/2017

EAK splnená.

.
Plnenie potvrdené listom
Komisie

Ref.
Ares(2017)2777460 02/06/2017
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Správa o pokroku pri vykonávaní PD SR k 31.12.2016
Tematické ex ante
kondicionality, ktoré
boli nesplnené alebo
čiastočne splnené
Reformám inštitúcií
trhu práce
predchádza jasný
strategický politický
rámec a hodnotenie
ex ante zahŕňajúce
rodovú dimenziu.
T 9.1 – Znižovanie
chudoby: Existencia
a vykonávanie
národného
strategického
politického rámca
pre znižovanie
chudoby, ktorý je
zameraný na aktívne
začlenenie osôb
vyčlenených z trhu
práce so zreteľom na
usmernenia politiky
zamestnanosti.

T 9.2. Politika
začleňovania
Rómov: Zavedený je
národný strategický
politický rámec
integrácie Rómov.

Termín (Dátum)
splnenia

Orgány
zodpovedné za
ich splnenie

Opatrenie bolo
zrealizované
v stanovenom
termíne
(Á/N)

Kritérium
splnené
(Á/N)

Nesplnené kritériá

Prijaté opatrenia

prístupné pre všetkých
uchádzačov o prácu
a zameriavajú sa na osoby
najviac ohrozené rizikom
sociálneho vylúčenia vrátane
osôb z marginalizovaných
komunít.
Zavedený je národný
strategický politický rámec
pre znižovanie chudoby,
zameraný na aktívne
začleňovanie, ktorý:
- poskytuje dostatok dôkazov,
na základe ktorých sa dajú
stanoviť politiky v oblasti
znižovania chudoby a
sledovať vývoj,

Aplikácia opatrení identifikovaných analýzou, tzn. realizácia potrebných
krokov na posilnenie kapacít.

31.12.2016

MPSVR SR
ÚPSVR SR

Áno

Áno

Implementácia projektu – príprava národnej rámcovej stratégie.

30.06.2014

MPSVR SR
Inštitút pre
výskum práce
a rodiny SR

Nie

Áno

Tvorba analytickej časti Národnej rámcovej stratégie.

28.02.2014

- obsahuje opatrenia na
podporu plnenia národného
cieľa v oblasti chudoby a
sociálneho vylúčenia (ako sa
uvádza v národnom
programe reforiem), ktorý
zahŕňa podporu udržateľných
a kvalitných pracovných
príležitostí pre ľudí, ktorým
najviac hrozí sociálne
vylúčenie, vrátane osôb z
marginalizovaných komunít..
Zavedený je národný
strategický politický rámec
integrácie Rómov, ktorý:
- zahŕňa výkonné metódy
sledovania na posúdenie
vplyvu opatrení na integráciu
Rómov a mechanizmy
preskúmania na
prispôsobovanie stratégie.

Implementácia projektu – príprava národnej rámcovej stratégie.

30.06.2014

Tvorba analytickej časti Národnej rámcovej stratégie.

Predpokladaný
termín pre úplné
splnenie
zostávajúcich
opatrení, ak je
relevantné

Komentár
(pre každé opatrenie)

EAK splnená.
Plnenie potvrdené listom
Komisie

Ref.
Ares(2016)5986432 –
18/10/2016

MPSVR SR
Inštitút pre
výskum práce
a rodiny SR

Nie

Áno

ÚSVRK

Nie

Áno

28.02.2014

Nastavenie monitorovania Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu
Rómov do roku 2020
a) Technicko-administratívna línia- prvá monitorovacia správa Stratégie
bude predložená na rokovanie vlády SR.
b) Kvalitatívna línia – po vydaní Atlasu 2013 budú aktualizované
východiskové a cieľové hodnoty ukazovateľov Stratégie.

EAK splnená.

30.06.2014

Plnenie potvrdené listom
Komisie
Ref.
Ares(2016)393027 –
25/01/2016
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Správa o pokroku pri vykonávaní PD SR k 31.12.2016
Tematické ex ante
kondicionality, ktoré
boli nesplnené alebo
čiastočne splnené

9.3. Zdravie:
existencia
národného alebo
regionálneho
strategického
politického rámca
pre zdravie v
medziach článku 168
ZFEÚ, ktorý
zabezpečí
ekonomickú
udržateľnosť.

Nesplnené kritériá

Prijaté opatrenia

- je navrhnutá, vykonáva sa a
monitoruje v úzkej spolupráci
a neustálom dialógu s
rómskou občianskou
spoločnosťou, regionálnymi a
miestnymi orgánmi verejnej
správy.

ÚSVRK pre účely zabezpečenia plnenia kritéria zriadi pracovnú skupinu
pre vykonávanie a monitorovanie stratégie, ktorá bude vytvorená so
zástupcov miestnej a regionálnej samosprávy, rezortov, ktoré
zodpovedajú za plnenie opatrení a aktivít schválenej Stratégie SR pre
integráciu Rómov do roku 2020 (ďalej len „Stratégia“)
a reprezentantov občianskej spoločnosti (MNO).

Na žiadosť a podľa potreby
sa poskytne podpora pri
predkladaní žiadosti
o projekty a pri vykonávaní
a riadení vybraných
projektov.
Zavedený je národný alebo
regionálny strategický
politický rámec pre zdravie,
ktorý zahŕňa:
koordinované opatrenia na
zlepšenie prístupu
k zdravotným službám,
opatrenia na podporu
efektívnosti sektora
zdravotníctva
prostredníctvom zavádzania
modelov poskytovania
služieb a infraštruktúry
-systém monitorovania a
kontroly

Nastavenie poskytovania podpory príslušným zainteresovaným stranám
pri predkladaní žiadostí o projekty a pri vykonávaní a riadení vybraných
projektov a zapracovanie do riadiacich dokumentov.

Termín (Dátum)
splnenia

31.12.2014

Orgány
zodpovedné za
ich splnenie

Opatrenie bolo
zrealizované
v stanovenom
termíne
(Á/N)

Kritérium
splnené
(Á/N)

ÚSVRK

Nie

Áno

ÚSVRK

Nie

Áno

MZ SR

Nie

Áno

Predpokladaný
termín pre úplné
splnenie
zostávajúcich
opatrení, ak je
relevantné

Komentár
(pre každé opatrenie)

31.12.2014

Vypracovanie a schválenie štatútu monitorovacej pracovnej skupiny.

Aktualizácia „Akčného plánu pre prípravu čiastkových stratégií/nástrojov
zmien“

30.06.2014

30.06.2014

EAK splnená.
Plnenie potvrdené listom
Komisie

Vypracovanie realizačnej stratégie v oblasti integrovanej zdravotnej
starostlivosti a v oblasti implementácie štandardizovaných preventívnych
a klinických postupov.

31.07.2014

Zaslanie kompletnej dokumentácie na EK

31.08.2014

Vypracovanie dokumentu popisujúceho systém monitorovania a kontroly
realizácie a napĺňania čiastkových implementačných stratégií a ich
revízie. Dokument bude okrem iného detailnejšie popisovať prácu
monitorovacej komisie (monitorovacia komisia už bola zriadená podľa
bodu 2 kapitoly č. 6 strategického rámca. Štatút monitorovacej komisie
je verejne dostupný vo Vestníku MZ SR.) v oblasti monitorovania a
kontroly.
Schválenie dokumentu popisujúceho systém monitorovania a kontroly
realizácie a napĺňania čiastkových implementačných stratégií a ich
revízie zo strany monitorovacej komisie. Schválením sa systém
monitorovania a kontroly stáva funkčným.

31.08.2014
31.10.2014

MZ SR

Nie

Áno

MZ SR

Áno

Áno

Ref.
Ares(2016)393082 –
25/01/2016
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Správa o pokroku pri vykonávaní PD SR k 31.12.2016
Tematické ex ante
kondicionality, ktoré
boli nesplnené alebo
čiastočne splnené

T 10.1 – Predčasné
ukončovanie
školskej
dochádzky:
existencia
strategického
politického rámca na
zníženie miery
predčasného
ukončenia školskej
dochádzky v
medziach článku 165
ZFEÚ.
T10.2 – Vyššie
vzdelávanie:
existencia
národného alebo
regionálneho
strategického
politického rámca na
zvýšenie
dosahovania
terciárneho
vzdelávania a
zvýšenie jeho kvality
a účinnosti v
medziach článku 165
ZFEÚ.

Termín (Dátum)
splnenia

Orgány
zodpovedné za
ich splnenie

Opatrenie bolo
zrealizované
v stanovenom
termíne
(Á/N)

Zaslanie kompletnej dokumentácie na EK k posúdeniu splnenia všetkých
náležitostí kritéria ex ante kondicionality.

31.10.2014

MZ SR

Nie

Áno

Spustenie Rezortného informačného systému (RIS)
Je potrebné vykonať nasledovné aktivity:
aktualizácia registrov škôl a školských zariadení;
aktualizácia kontaktov pedagogických zamestnancov a
žiakov základných a stredných škôl;
aktualizácia základných číselníkov;
podpis servisnej zmluvy k RIS

30.06.2014

Ministerstvo
školstva, vedy,
výskumu a športu
SR

Nie

Áno

Národný strategický politický rámec pre oblasť vysokého školstva na roky
2014–2020

31.12.2014

Nesplnené kritériá

Prijaté opatrenia

Členský štát alebo región
prijal rámec orientačne
opisujúci dostupné
rozpočtové prostriedky a
nákladovo efektívnu
koncentráciu prostriedkov na
prioritné potreby pre
zdravotnú starostlivosť.
Zavedený je systém na
zhromažďovanie a analýzu
údajov a informácií o
predčasnom ukončovaní
školskej dochádzky na
príslušných úrovniach, ktorý:
- poskytuje dostatok dôkazov,
na základe ktorých sa dajú
stanoviť cielené politiky, a
sleduje vývoj.

Je zavedený národný alebo
regionálny strategický
politický rámec pre terciárne
vzdelávanie, ktorý obsahuje
tieto prvky:
- v prípade potreby opatrenia
na zvýšenie účasti a
výsledkov, ktoré:
- zvyšujú účasť na
vysokoškolskom vzdelávaní u
skupín s nižším príjmom a u
ostatných nízko zastúpených
skupín, s osobitným zreteľom
na znevýhodnené skupiny
vrátane marginalizovaných
komunít.
- podporia inovatívny obsah a
tvorbu učebných osnov.

Kritérium
splnené
(Á/N)

Predpokladaný
termín pre úplné
splnenie
zostávajúcich
opatrení, ak je
relevantné

Komentár
(pre každé opatrenie)

EAK splnená.

Plnenie potvrdené listom
Komisie
Ref.
Ares(2016)1639852 –
06/04/2016

MŠVVŠ SR

Nie

Áno

EAK splnená.

.
Plnenie potvrdené listom
Komisie
Ref.
Ares(2017)3641833
- 19/07/2017

Projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
Vybavenie a podpora vybraných perspektívnych študijných programov
prostredníctvom vybavenia výučbových školiacich kontaktných centier
praxe na vysokých školách.
Skvalitnenie vzdelávacieho obsahu a podpora inovatívnych foriem
vzdelávania pre potreby trhu práce vo vybraných perspektívnych
študijných odboroch.

30.11.2015
31.12.2014
31.10.2015

MŠVVŠ SR
Centrum vedeckotechnických
informácií

Nie
Nie

Áno
Áno

Nie

Áno
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Správa o pokroku pri vykonávaní PD SR k 31.12.2016
Tematické ex ante
kondicionality, ktoré
boli nesplnené alebo
čiastočne splnené
T 10.3. Celoživotné
vzdelávanie:
existencia
národného a/alebo
regionálneho
strategického
politického rámca
pre celoživotné
vzdelávanie v
medziach článku 165
ZFEÚ.

T 10.4 Odborné
vzdelávanie:
Existencia
národného alebo
regionálneho
strategického rámca
politiky pre zvýšenie
kvality a účinnosti
systémov odborného
vzdelávania a
prípravy, v rámci
článku 165 ZEÚ.

T 11. Verejná
správa: Existencia
strategického
politického rámca na
posilňovanie

Termín (Dátum)
splnenia

Orgány
zodpovedné za
ich splnenie

Opatrenie bolo
zrealizované
v stanovenom
termíne
(Á/N)

Zákon o uznávaní výsledkov neformálneho vzdelávania a neformálneho
učenia sa
predložiť návrh zákona o uznávaní výsledkov neformálneho vzdelávania
a informálneho učenia sa do NR SR.

31.12.2015

MŠVVŠ SR

Áno

Implementácia 2 kľúčových národných projektov:

31.10.2015

Nesplnené kritériá

Prijaté opatrenia

Je zavedený národný alebo
regionálny strategický
politický rámec pre
celoživotné vzdelávanie,
ktorý zahŕňa opatrenia:
- na zabezpečovanie rozvoja
zručností rôznych cieľových
skupín, keď sú tieto skupiny
určené ako priority v
národnom alebo regionálnom
strategickom politickom rámci
- na rozšírenie prístupu
k celoživotnému vzdelávaniu,
a to aj prostredníctvom úsilia
o účinné zavádzanie
transparentných nástrojov

– je zavedený strategický
rámec národnej alebo
regionálnej politiky pre
zvýšenie kvality a efektívnosti
systémov odborného
vzdelávania a prípravy v
medziach článku 165 ZFEÚ,
ktorý zahŕňa:
- zvýšenie kvality a
atraktívnosti odborného
vzdelávania a prípravy
prostredníctvom zriadenia
národného prístupu na
zabezpečenie kvality
odborného vzdelávania a
prípravy Implementovanie
transparentných a
rozlišovacích nástrojov, napr.
ECVET
Zavedený je a vykonáva sa
strategický politický rámec na
posilňovanie efektivity
orgánov verejnej správy
členského štátu a ich

Kritérium
splnené
(Á/N)
Áno

Predpokladaný
termín pre úplné
splnenie
zostávajúcich
opatrení, ak je
relevantné

Komentár
(pre každé opatrenie)
EAK splnená.

Plnenie potvrdené listom
Komisie

tvorba Národnej sústavy kvalifikácií
tvorba a vytvorenie informačného systému Národného kvalifikačného
rámca a Národnej sústavy kvalifikácií

MŠVVŠ SR, Štátny
inštitút odborného
vzdelávania

Nie

Áno
Ref.
Ares(2017)3641833
- 19/07/2017

Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej
uplatniteľnosti na trhu práce. Zadefinovanie požiadaviek a vytvorenie
vzdelávacích programov, poskytnutie modulových vzdelávacích
programov ďalšieho vzdelávania s uznávaním výsledkov ďalšieho
vzdelávania, prevádzka siete poradenských centier, vytvorenie
a realizácia systému monitorovania a prognózovania vzdelávacích
potrieb, ďalší rozvoj elektronických nástrojov pre ďalšie vzdelávanie
v kontexte celoživotného vzdelávania.
Predložiť návrh nového zákona o odbornom vzdelávaní a príprave
prostredníctvom ktorého budú predstavené prvky duálneho vzdelávania:

30.09.2015

Nár. ústav
celoživotného
vzdelávania

Nie

Áno

01.09.2015

MŠVVŠ SR
MPSVR SR

Áno

Áno

Implementácia 3 kľúčových národných projektov:
Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné
vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy
zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami
Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií
Rozvoj stredného odborného vzdelávania
Stratégia zabezpečenia kvality v počiatočnom odbornom vzdelávaní a
príprave v SR (Feasibility study)

31.10.2015

MŠVVŠ SR
ŠIOV

Nie

Áno

30.09.2014

MŠVVŠ SR
ŠIOV

Nie

Áno

Rozvoj reformných koncepcií v jednotlivých segmentoch verejnej správy
v SR.
Zadefinovanie Východiskovej stratégie pre reformu verejnej správy v SR.
Prijatie Akčného plánu s časovým harmonogramom a monitorovacím
plánom pre implementáciu stratégie.

31.12.2015

Členovia
Riadiaceho
výboru

Nie

Áno

EAK splnená.

Plnenie potvrdené listom
Komisie
Ref.
Ares(2016)7131587 –
22/12/2016

EAK splnená.

Plnenie potvrdené listom
Komisie
Ref.
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Správa o pokroku pri vykonávaní PD SR k 31.12.2016
Tematické ex ante
kondicionality, ktoré
boli nesplnené alebo
čiastočne splnené
efektivity verejnej
správy členských
štátov vrátane
reformy verejnej
správy.)

Termín (Dátum)
splnenia

Orgány
zodpovedné za
ich splnenie

Opatrenie bolo
zrealizované
v stanovenom
termíne
(Á/N)

Kritérium
splnené
(Á/N)

Nesplnené kritériá

Prijaté opatrenia

zručností, ktorý zahŕňa tieto
prvky:
- analýzu a strategický plán
právnych, organizačných
a/alebo procesných
reformných opatrení.

Tretia etapa ESO III je v procese implementácie. Budú
reštrukturalizované a reorganizované ďalšie špecializované miestne
orgány štátnej správy (regionálne veterinárne a potravinové správy,
regionálne úrady verejného zdravotníctva a úrady práce, sociálnych vecí
a rodiny). Prípadná integrácia resp. reorganizácia a reštrukturalizácia
predmetných špecializovaných miestnych orgánov štátnej správy je
v súčasnosti ešte predmetom vzájomných rokovaní na úrovni
zainteresovaných ústredných orgánov štátnej správy.
Prezídium Policajného zboru ako vecný gestor plnenia úlohy „Vytvorenia
legislatívneho rámca pre ochranu oznamovateľa korupčného správania“
predložil návrh zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s
oznamovaním protispoločenskej činnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov do medzirezortného
pripomienkového konania. Tiež sa plánuje úprava existujúcej legislatívy v
rôznych oblastiach: pracovnoprávne predpisy, podávania sťažností,
trestnoprávne predpisy, tlačový zákon a antidiskriminačný zákon.
Koncepcia modernizácie a stabilizácie súdnictva

31.12.2014

MPSVR SR, MZ
SR, MPRV SR v
spolupráci s MV
SR

Nie

Áno

31.03.2014

ÚV SR v
spolupráci s MV
SR (Prezídium
policajného zboru
SR), ÚSV ROS,
MVO

Nie

Áno

30.06.2014

Nie

Áno

Koncepcia Centra právnej pomoci na roky 2016–2018

31.12.2016

Áno

Áno

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb.

30.06.2014

Nie

Áno

Novelizácia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. Právna
úprava bude tiež reagovať na implementáciu tzv. Registra dlžníkov, ktorý
by mal byť vytvorený v roku 2015 a mal by veriteľom priniesť možnosť
sledovania konkurzného konania bez nevyhnutnosti nahliadať do
konkurzného, či správcovského spisu.
Rekodifikácia civilného práva procesného zákon č. 99/1963 Zb.
Občiansky súdny poriadok
Nový Občiansky súdny poriadok nahradí súčasný Občiansky súdny
poriadok a budú ho tvoriť tri časti: (1) Civilný sporový poriadok, (2) Civilný
mimo sporový poriadok, (3) Správny súdny poriadok. Viac informácií je
na http://bit.ly/17tFkSp
Rekodifikácia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, Rekodifikácie
súkromného práva v SR.

31.12.2015

MS SR v
spolupráci s MV
SR
MS SR v
spolupráci s
Centrum právnej
pomoci a MV SR
MS SR v
spolupráci s MV
SR
MS SR v
spolupráci s MV
SR

Nie

Áno

31.12..2016

MS SR v
spolupráci s MV
SR

Áno

Áno

31.12.2016

Áno

Áno

Novelizácia zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
a zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších
predpisov.

30.06.2014

MS SR v
spolupráci s MV
SR
MS SR v
spolupráci s MV
SR

Nie

Áno

Predpokladaný
termín pre úplné
splnenie
zostávajúcich
opatrení, ak je
relevantné

Komentár
(pre každé opatrenie)
ARES(2017)199625318.04.2017
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Správa o pokroku pri vykonávaní PD SR k 31.12.2016
Tematické ex ante
kondicionality, ktoré
boli nesplnené alebo
čiastočne splnené

Nesplnené kritériá

- vývoj systémov riadenia
kvality

– vývoj a vykonávanie
stratégií a politík ľudských
zdrojov, ktoré zahŕňajú
hlavné nedostatky
identifikované v tejto oblasti

Prijaté opatrenia

Termín (Dátum)
splnenia

Koncepcia zjednotenia výberu daní a cla s výberom odvodov – 2. fáza
UNITAS II. Existuje návrh koncepčného zámeru, ktorý bude
rozpracovaný.

nový termín nebol
stanovený

Prijatie Koncepcie na implementáciu systémov riadenia kvality (QMS) vo
verejnej správe.
Vytvorenie zoznamu opatrení týkajúci sa zavedenia a používania už
zavedených systémov riadenia kvality (QMS) udržateľným spôsobom.
MV SR má pilotný projekt: „Systém riadenia a monitorovania kvality“,
ktorý je v súčasnosti v procese nastavenia parametrov sledovania kvality
výkonu miestnej štátnej správy. MV SR plánuje použiť model CAF
respektíve alternatívne iné modely QMS. Proces mapovania už prebieha
a zoznam aktivít na zavedenie modelov QMS je pripravený.
Realizácia projektu „Implementácia systému kvality výkonov vo finančnej
správe“ a zabezpečenie SW nástroja, školení, konzultácií, workshopov je
súčasťou „Koncepcie rozvoja finančnej správy“. Porada vedenia FS
schválila
25. 03. 2014 Kartu vyrovnaných výkonov finančnej správy na rok 2014
(KVV FS), ako jeden zo spôsobov monitorovania a hodnotenia plnenia
strategických cieľov schválených v Koncepcii rozvoja finančnej správy na
roky 2014–2020. Rok 2014 je pilotným rokom pre implementáciu KVV
FS.
Národný projekt budovania kapacít a zlepšenia efektivity VS SR. Tento
projekt kladie dôraz na tvorbu dlhodobej stratégie v oblasti manažmentu
ľudských zdrojov, bude viesť k optimalizácii a racionalizácii VS a povedie
k finančným úsporám. VS taktiež pociťuje nedostatok analytických
kapacít, ktoré by prispeli
k úspešnosti štrukturálnych reforiem. Projekt v širokej miere prispeje k
naplneniu ex ante kondicionality 11.1. OECD výrazným spôsobom posilní
odbornú stránku reformy a napomôže preneseniu know-how OECD do
slovenských podmienok.
V rámci rezortov MF SR, MŽP SR, MPSVR SR, MDVRR SR, MZ SR,
MŠVVŠ SR sú vytvorené analytické kapacity, ktoré budú posilnené.

31.03. 2015

Novelizácia zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príprava
jednotnej stratégie rozvoja ľudských zdrojov (RĽZ) (panel expertov ÚV
SR).

2015

31.12.2015
30.06.2014

Orgány
zodpovedné za
ich splnenie
MF SR (Finančné
riaditeľstvo SR) v
spolupráci s MV
SR
MV SR Riadiaci
výbor
MV SR Riadiaci
výbor
MV SR

Opatrenie bolo
zrealizované
v stanovenom
termíne
(Á/N)
Nie

Kritérium
splnené
(Á/N)

Predpokladaný
termín pre úplné
splnenie
zostávajúcich
opatrení, ak je
relevantné

Komentár
(pre každé opatrenie)

Áno

Nie

Áno

Nie

Áno

Nie

Áno

31.12.2015

MF SR (Finančné
riaditeľstvo SR) v
spolupráci s MV
SR

Áno

Áno

31.12.2014

MV SR (SVS),
ÚSV ROS v
spolupráci s ÚV
SR

Nie

Áno

31.12.2016

MF SR
v spolupráci s MV
SR, MH SR,
MPSVR SR,
MDVRR SR, MZ
SR, MŠVVŠ SR
ÚV SR
v spolupráci s MV
SR

Áno

Áno

Nie

Áno
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Správa o pokroku pri vykonávaní PD SR k 31.12.2016
Tematické ex ante
kondicionality, ktoré
boli nesplnené alebo
čiastočne splnené

Nesplnené kritériá

- rozširovanie zručností na
všetkých úrovniach odbornej
hierarchie v rámci orgánov
VS

– vývoj postupov a nástrojov
na monitorovanie a
hodnotenie

Prijaté opatrenia

Opatrenie bolo
zrealizované
v stanovenom
termíne
(Á/N)

Kritérium
splnené
(Á/N)

MF SR (Finančné
riaditeľstvo SR) v
spolupráci s MV
SR
Členovia
Riadiaceho
výboru
MV SR

Áno

Áno

Nie

Áno

Nie

Áno

31.05.2015

ÚV v spolupráci s
MV SR

Nie

Áno

31.12.2014

MV SR v
spolupráci s
MPSVR SR

Nie

Áno

31.12.2016

MF SR (Finančné
riaditeľstvo SR) v
spolupráci s MV
SR
MV SR

Áno

Áno

Áno

Áno

MV SR
MF SR (Finančné
riaditeľstvo SR) v
spolupráci s MV
SR

Áno
Nie

Áno
Áno

Termín (Dátum)
splnenia

Prijatie novej právnej úpravy o finančnej správe, ktorou sa zrovnoprávnia
podmienky zamestnancov zabezpečujúcich činnosti v daňovej a v colnej
oblasti.

31.12.2016

Na ďalších stretnutiach Riadiaceho výboru sa spoločne prediskutujú
ďalšie kroky a opatrenia s cieľom zabezpečiť splnenie tejto EAK.

31.12.2014

MV SR v súčasnosti buduje systém vzdelávania vo VS a pracuje na
vzdelávacích programoch pre štátnych zamestnancov VS v SR.
Na základe identifikovaných potrieb vo vzťahu k rozširovaniu zručností
na zamestnancov VS na všetkých úrovniach Inštitút predloží projektové
návrhy na možné realizácie národných projektov z prostriedkov ESF.
Pracovná skupina identifikuje potreby v oblasti vzdelávania, tréningov a
rozvoja zručností vo vzťahu k vzdelávaniu štátnych zamestnancov s
ohľadom novú jednotnú stratégie RĽZ v štátnej správe.
Analýza súčasného stavu, nastavenie žiaduceho stavu, definícia
vzdelávacích potrieb na úrovni „front office“ služieb. V súlade so
vzdelávacími potrebami sa budú uskutočňovať vzdelávacie aktivity pre
zamestnancov klientskych centier.
Dobudovanie systému vzdelávania zamestnancov Finančného
riaditeľstva SR – zabezpečenie rozvoja ľudských zdrojov.

31.12.2014

Optimalizácia procesov miestnej štátnej správy – audit procesov na
úrovni okresných úradov. Zber a nastavenie štatistických a analytických
výstupov zameraných na výkon okresných úradov.
Audit ústredných orgánov štátnej správy.
Vybudovanie a implementácia informačných systémov (DWH a pod.)
slúžiacich na analýzy dát, monitorovanie a hodnotenie výkonov finančnej
správy. Vychádzajúc zo štúdie „Ako merať pokrok – návrh výsledkových
ukazovateľov ministerstiev“ bude pripravený Inštitucionálno-metodický
návrh pre vyhodnocovanie verejných politík, ktorý bude naviazaný na
prípravu ŠR a bude obsahovať vstupové, výstupové, výsledkové
ukazovatele zamerané na činnosť štátnej a verejnej správy.

31.12.2014
30.06.2014
31.12.2015

Orgány
zodpovedné za
ich splnenie

Predpokladaný
termín pre úplné
splnenie
zostávajúcich
opatrení, ak je
relevantné

Komentár
(pre každé opatrenie)
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Správa o pokroku pri vykonávaní PD SR k 31.12.2016

Kap. 4 – Zavedenie mechanizmov na zabezpečenie
koordinácie medzi EŠIF a inými finančnými nástrojmi Únie
a vnútroštátnymi finančnými nástrojmi a s Európskou
investičnou bankou (EIB) (článok 52 ods. 2 písm. d)
nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)
a) posúdenie vykonávania koordinačných mechanizmov stanovených v PD
Koordinácia medzi EŠIF navzájom
Hlavnú úlohu koordinácie na národnej úrovni plní CKO. Kompetencie CKO boli posilnené za účelom
efektívnejšieho riadenia implementácie EŠIF. Najvýznamnejšie 3 zmeny sa týkajú schvaľovania výziev,
záväzných plánov operačných programov a možnosti krízového riadenia OP.






CKO posúdilo každú výzvu/vyzvanie z hľadiska formálnych náležitostí a podmienok
poskytnutia príspevku; identifikácie diskriminačných podmienok; zabezpečenia synergických
účinkov a komplementarít so zreteľom na podporu využívania integrovaných prístupov;
súladu s partnerskou dohodou a ďalšími dokumentmi. CKO vydalo súhlasné stanoviská s
vyhlásením výziev.
Od roku 2017 CKO schvaľuje a vyhodnocuje záväzné plány OP s cieľom zníženia rizika
dekomitmentu a plnenia ukazovateľov výkonnostného rámca. V roku 2017 boli schválené
záväzné plány všetkých OP, vyhodnotenie záväzných plánov sa vykoná dvakrát do roka k
30.6. (priebežné plnenie) a 31.12. (záväzné plnenie). CKO navyše priebežne porovnáva na
mesačnej báze aktuálny stav čerpania so záväznými plánmi.
ak by záväzný plán nebol predložený v každom roku alebo jeho plnenie po vyhodnotení k
31.12. nedosiahne 80%, CKO po prerokovaní s RO odporučí predsedovi vlády, aby predložil
na rokovanie vlády návrh na zavedenie krízového riadenia. Súbor opatrení krízového riadenia
schvaľuje vláda SR. Tento postup môže v praxi nastať až v roku 2018.

Spoločný monitoring a hodnotenie. Boli identifikované rizikové operačné programy, ktoré boli
monitorované na týždennej báze, pripravovali sa informácie pre stretnutia a koordinačné porady na
rôznych úrovniach, ktoré sa pravidelne uskutočňovali na vyriešenie problémov, najmä:





stretnutia k odpočtu Spoločného pracovného plánu EK a SR (Joint Working Programme) •
Výročné hodnotiace stretnutie EK a SR • Národný monitorovací výbor pre EŠIF •
Koordinačné porady CKO so subjektmi zapojenými do implementácie EŠIF • Bilaterálne
stretnutia CKO s rizikovými OP • Stretnutia na úrovni operačného programu •
Monitorovacie výbory OP • Štvrťročné monitorovacie stretnutia EK s rizikovými OP
Merateľným výsledkom je nárast čerpania a kontrahovania.
Správa číselníka merateľných ukazovateľov – sústava programových ukazovateľov,
projektových ukazovateľov a iných údajov.

Tím hodnotenia v CKO vydal metodologické a vzdelávacie materiály, čím vytvoril podmienky pre
hodnotenie dopadov intervencií v budúcnosti. Evaluačná jednotka v CKO je základný prvok
koordinácie manažérov hodnotenia v RO.

44

Správa o pokroku pri vykonávaní PD SR k 31.12.2016
Spoločné pravidlá a postupy
CKO vo veľmi vysokej miere harmonizoval takmer všetky procesy implementácie EŠIF. Do
súčasnosti vydal okrem Systému riadenia EŠIF 33 vzorov, 27 metodických pokynov a 4 metodické
výklady, pričom pripravované sú ďalšie metodické pokyny a vzory pre oblasti, pri ktorých sa ukázala
potreba harmonizácie procesov medzi jednotlivými RO.






Prínosom je jednoduchšia orientácia žiadateľov, prijímateľov, kontrolných orgánov, ako aj
verejnosti v procesoch na jednotlivých RO, na druhej strane neumožňuje variabilitu procesov
v špecifických oblastiach jednotlivých RO.
Z tohto dôvodu CKO dôkladne zvažuje a konzultuje pripomienky RO k návrhom riadiacej
dokumentácie a vydáva dokumenty vo forme odporúčacích materiálov.
Usmerňovanie PRV SR 2014–2020 je vo viacerých oblastiach mimo pôsobnosť CKO. SyR sa
vo vzťahu k PRV uplatňuje iba čiastočne.
Harmonizácia procesov s ENRF je v prípade potreby upravená výnimkami zo SyR priamo
v texte dokumentu.

Snahou v legislatívnom a metodickom prostredí je zjednodušovať postupy, čo je úzko spojené aj so
znižovaním administratívnej záťaže. Podrobnejšie popisuje administratívnu záťaž časť 7.
Výmena skúseností


CKO na základe identifikácie potrieb RO organizuje rôzne workshopy, napr. TAIEX-REGIO
Expert Mission on selected topics in the area of Public Procurement; 30.9.2015 – 1.10.2015;
TAIEX-REGIO Workshop on Applying the Partnership Principle in the European Structural
and Investment Funds; 19.5.2016 – 20.5.2016.

Koordinácia prostredníctvom pracovných skupín
Koordinácia prebiehala aj prostredníctvom početných pracovných skupín, zameraných na konkrétne
oblasti podpory v rámci jedného programu alebo prierezovo medzi EŠIF.







Pracovné skupiny a pracovné stretnutia prebehli v rámci prípravy výziev, umožnili
spolupracovať pri vytváraní podmienok poskytnutia príspevku v rámci pripravovaných výziev,
najmä tam, kde vzniká možnosť prekrývania podporovaných aktivít.
Pracovné skupiny boli zriadené aj pre účely koordinovaného postupu hodnotenia,
monitorovania, informovania a komunikácie, riadenia rizík.
V rámci EPFRV funguje expertná tematická pracovná skupina pre Európske inovačné
partnerstvo, ďalej koordinačný výbor pre CLLD a výberová komisia pre schvaľovanie stratégií
CLLD a výber miestnych akčných skupín.
Rada CKO: podpora RO pri problémoch spojených so schvaľovacím procesom, najmä
formou vydávania stanovísk na základe požiadavky RO v rámci rozhodovania o mimoriadnych
opravných prostriedkoch, vydávania odporúčaní a stanovísk v rámci predbežných otázok
položených zo strany RO. Rada CKO ešte nezasadala.

Na národnej úrovni bola zriadená podpredsedom vlády SR pre investície Pracovná komisia pre
koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi
podpory Únie a SR, súčasným gestorom je ÚPPVII. Členovia s hlasovacím právom sú zástupcovia
EŠIF. Povinne prizývaní, bez hlasovacieho práva, sú zástupcovia zodpovední za implementáciu
nástrojov podpory EÚ a SR. Pracovná komisia
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posudzovala konzistentnosť údajov o identifikovaných synergiách a komplementaritách pre
jednotlivé výzvy/vyzvania v rámci harmonogramov výziev, vyzvaní národných projektov,
vyzvaní veľkých projektov a vyzvaní projektov technickej pomoci (harmonogramy) na rok
2016 a 2017 a prepojenosť intervencií medzi jednotlivými programami EŠIF, ako aj
prepojenosť na iné nástroje finančnej podpory;
na základe vyjadrení členov vydávala stanoviská k harmonogramom a k návrhom aktualizácie
harmonogramov, čo je predpoklad pre dosahovanie synergických účinkov a vecné a časové
zosúladenie agend príslušných programov.

V praxi RO spolupracujú s príslušnými zástupcami jednotlivých OP, až potom zasielajú návrh
upraveného harmonogramu výziev/vyzvaní na schválenie pracovnej komisii. Z dôvodu lepšej
koordinácie na všetkých úrovniach a vo všetkých fázach plánovania a realizácie bol vypracovaný
dotazník o synergiách, o podpore najmenej rozvinutých okresov a doplňujúce informácie RO k výzve,
ktorý bude od roku 2017 prílohou pri predkladaní výziev a vyzvaní na posúdenie CKO.
Prepájanie financovania na úrovni projektov




Multifondové financovanie: prístup CLLD umožňuje financovanie z viacerých fondov (EPFRV a
EFRR) v jednej stratégii územia MAS. Koordinácia subjektov a aktivít je zabezpečená
prostredníctvom koordinačného výboru pre CLLD. Medzi PRV a IROP existujú demarkačné
línie určené rozdielnymi typmi oprávnených aktivít, príp. oprávnených žiadateľov (napr. obce
podľa veľkosti). Multifondové financovanie je v súčasnom nastavení vnímané ako
administratívne náročné. Keďže nastavené pravidlá pre EPFRV a EFRR nie sú dostatočne
kompatibilné a vznikajú problémy nie len na strane oboch RO, ale aj na strane MAS – najmä z
pozície IROP je potrebné optimalizovať systém poskytovania podpory pre MAS.
RO s každou vyhlasovanou výzvou/vyzvaním zverejňuje informáciu, formou prílohy
„Identifikácia oblastí podpory, kde budú EŠIF a ostatné nástroje podpory použité synergickým
a komplementárnym spôsobom“, v rámci ktorej informujú žiadateľov o možnosti zapojenia sa
do ďalších výziev/vyzvaní so synergickým a komplementárnym účinkom.

Koordinácia v oblasti informovania a poradenstva







Integrovaná sieť IPC. Zriadením IPC sa napĺňa zámer získavania všetkých informácií pre
žiadateľa/prijímateľa na jednom mieste. . Podrobnejšie informácie o IPC v časti 7.
Bola vytvorená komunikačná stratégia na úrovni EŠIF a aktivity pre verejnosť, žiadateľov a
prijímateľov boli vykonávané v súlade s ročnými komunikačnými plánmi. Boli pripravené série
brožúr (pre podnikateľov, obce a mestá a MNO), ktoré podrobne popisujú spôsob získania
príspevku z EŠIF a nasmerujú záujemcov ku konkrétnym aktivitám operačných programov
(brožúry sú vydávané až v priebehu roku 2017).
itms2014.sk je portál pre EŠIF (okrem EPFRV) poskytujúci informácie o OP s viacerými
užitočnými funkcionalitami pre žiadateľov a prijímateľov. Má verejnú a neverejnú časť.
Poskytuje dáta o implementácii EŠIF aj prostredníctvom webových služieb (verejné API).
Informačné nástroje pre CLLD zastrešuje NSRV. Hlavným komunikačným a informačným
nástrojom vo vzťahu k CLLD je webové sídlo nsrv.sk a webové stránky regionálnych
pracovísk NSRV. NSRV v spolupráci s RO pre PRV organizuje semináre, školenia, stretnutia a
pod.
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Informačné systémy
Prevádzka ITMS2014+ je zabezpečená pre používanie na dennej báze. Poskytuje funkcionality
zabezpečujúce znižovanie chybovosti, administratívnej záťaže a predchádzaniu „dvojitého
financovania“. Obsahuje EŠIF bez PRV, kľúčové moduly pre programy cezhraničnej spolupráce sa
finalizujú.
ITMS2014+ úspešne implementoval všetky princípy e-Kohézie a splnil všetky požiadavky definované
nariadením Európskej únie na informačné systémy. Toho času informačný systém eviduje viac ako
14 500 fyzických osôb, z toho je 10 718 používateľov verejnej a neverejnej časti, a viac ako 6500
subjektov (zahŕňa žiadateľov, prijímateľov, RO, kontrolné orgány, dodávateľov).
Ďalšie významné prvky pri budovaní ITMS2014+ je možné rozdeliť do týchto hlavných oblastí:












použitie open-source technológií – ITMS2014+ je vybudovaný výlučne na open-source
technológiách. Aktuálne je používaných 38 rôznych softvérov, ktorých prehľad je uvedený na
stránke https://www.itms2014.sk/we-love-oss;
vykonávanie testovaní používania ITMS2014+ priamo na koncových používateľoch (UX
testovanie) – na základe výsledkov testovania sú aktuálne optimalizované jednotlivé
funkcionality systému tak, aby sme znížili administratívnu záťaž, zrýchlili a zjednodušili prácu v
systéme pre používateľov;
rozšírenie portfólia informácií poskytovaných verejnosti prostredníctvom portálu www.itms2014.sk –
informácie o aktuálne vyhlásených výzvach, o konkrétnych schválených/neschválených
ŽoNFP, o konkrétnych podporených projektoch. „Proaktívne“ služby ITMS2014+ sú riešené
jednak prostredníctvom automatického odoberania „noviniek“ – aktualít o novo vyhlásených
alebo aktualizovaných výzvach/vyzvaniach a pre neúspešných uchádzačov o NFP.
sprístupnenie informácií prostredníctvom technického API v rámci ITMS2014+ – bolo uvedené do
prevádzky technické rozhranie Open API https://opendata.itms2014.sk/ na automatizované
získavanie údajov v strojovo spracovateľnej podobe o implementácii EŠIF zo strany širokej
verejnosti. ÚPPVII plánuje v uvedenej aktivite pokračovať a sprístupní ďalšie rozhrania, ktoré
budú umožňovať aj automatizované vkladanie dát tretími stranami priamo do informačného
systému ITMS2014+. Od opatrenia sa očakáva dodatočné zníženie administratívnej
náročnosti a zníženie chybovosti pri implementácií jednotlivých projektov.
zvyšovanie analytických a manažérskych možností systému ITMS2014+ – aktuálne sú zavádzané
rôzne formy získavania výstupov a reportov umožňujúcich vyhodnocovanie výkonnosti a
pokroku v implementácií OP a ich častí ako je napr. štandardná monitorovacia tabuľka,
prehľady merateľných ukazovateľov, finančné prehľady alebo manažérske prehľady o stave
spracovania evidencií ako sú žiadosti o platbu, monitorovacie správy a ŽoNFP.
prepájanie ITMS2014+ s inými informačnými systémami verejnej správy – zlepšenie kontroly
platnosti údajov v ITMS2014+ a zníženie administratívnej záťaže na strane žiadateľov o NFP.
Aktuálne je v produktívnej prevádzke informačného systému ITMS2014+ 9 aktívnych
integrácii, pričom 5 z nich zabezpečuje simplifikáciu v rámci konania o ŽoNFP, ostatné
integrácie zvyšujú používateľský komfort a validitu používaných údajov.
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Koordinácia medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR
Vychádzajúc zo schválených OP prebiehala príprava komplementárnych výziev a národných projektov
v rámci špecifických cieľov k intervenciám komunitárnych nástrojov EÚ (napr. podpora účasti SR v
ERA, podpora medzinárodných teamingových výskumných centier).
Priebežný dialóg umožnil spolupracovať so zástupcami inštitúcií zodpovednými za implementáciu
tematicky príslušných nástrojov podpory EÚ a SR pri príprave harmonogramov a ich zmien, ako aj pri
identifikácii synergií a komplementarít.
Partnerstvá a siete
RO sa zúčastňujú pracovných skupín v príbuzných oblastiach, napr. pre makroregionálne stratégie,
komunitárne programy, riadiaci výbor pre CEF, a rôzne platformy a národné partnerstvá
(implementácia RIS3). Riadiaci výbor pre CEF definuje priority, podľa ktorých sa následne vyhlasujú
výzvy v CEF. Výzvou do budúcnosti je intenzívnejšie zapojenie jednotlivých zástupcov členských
štátov a aktívnejšia komunikácia pri výbere a implementácii projektov.
Pre dopravnú časť nástroja CEF plní vybraný odbor RO OP II úlohu kontaktného miesta a
zabezpečuje koordináciu prijímateľov zo Slovenska. Pripravuje sa kombinované financovanie s CEF
pre dopravný projekt.
Rozvoj finančných nástrojov a spolupráca s EIB
V spolupráci s EIB počas ex ante hodnotenia boli identifikované a kvantifikované medzery vo
financovaní oblasti investícií a bola navrhnutá vhodná implementačná štruktúra finančných nástrojov.
Finančné nástroje sú implementované cez Slovenský investičný holding a upravené viacerými
dokumentmi. Podmienky pre využívanie finančných nástrojov v EŠIF boli vytvorené – uzatvorené
zmluvy o financovaní.
V rámci transferu know-how sa nepresadil postup Európskeho investičného fondu pri výbere
finančných sprostredkovateľov, ktorí sa v budúcnosti z dôvodu námietok EK budú vyberať postupmi
podľa zákona o verejnom obstarávaní.

b) opis upravených a nových koordinačných mechanizmov
Nerelevantné

c) ostatné prvky
Nerelevantné
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Kap. 5 – Zavedenie integrovaného prístupu k územnému
rozvoju alebo zhrnutie zavádzania integrovaných prístupov,
ktoré sú založené na programoch, vrátane pokroku pri
plnení stanovených prioritných oblastí spolupráce (článok 52
ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)
a) všeobecný komentár a posúdenie
Východiskovými materiálmi pre uplatňovanie integrovaného prístupu k územnému rozvoju sú
strategické dokumenty SR v oblasti regionálneho rozvoja a územného plánovania. „Národná stratégia
regionálneho rozvoja SR“, ktorej aktualizácia bola schválená uznesením vlády SR č. 222/2014,
komplexne určuje strategický prístup štátu k podpore regionálneho rozvoja v horizonte do roku
2030 a obsahovo nadväzuje na Stratégiu EURÓPA 2020. Koordinovaná je s celoštátnym územnoplánovacím dokumentom „Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KURS) 2001“ v znení KURS
2011.
Integrovaný prístup k územnému rozvoju podporovaný z EŠIF sa v súlade s PD vykonáva
prostredníctvom




integrovaných územných investícií (IÚI) realizovaných na základe regionálnych integrovaných
územných stratégií (RIÚS),
stratégií udržateľného mestského rozvoja (UMR) realizovaných ako súčasť modelu RIÚS, a
miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD).

Na národnej úrovni je nad rámec PD, ale v rámci v nej definovaných výziev, doplnený akčnými
programami najmenej rozvinutých okresov (NRO).
Realizovaný je na regionálnej úrovni s dosahom na miestnu úroveň prostredníctvom IROP a PRV, ale
synergicky a/alebo komplementárne k nim prispievajú aj ostatné operačné programy, najmä OP ĽZ,
OP KŽP a OP EVS, ale aj programy cezhraničnej spolupráce.
RIÚS
RIÚS sú vypracované na úrovni 8 vyšších územných celkov (VÚC) – samosprávnych krajov (NUTS 3),
ktoré spolu pokrývajú celé územie SR. Financované sú hlavne z prostriedkov EŠIF, štátneho rozpočtu
a rozpočtu regionálnej a miestnej samosprávy.
Súčasťou každej RIÚS je stratégia UMR príslušného krajského mesta.
RIÚS sú vypracované na základe „Metodického usmernenia RO pre IROP č. 1 pre prípravu RIÚS“
a jeho prílohy „Záväzná osnova na vypracovanie RIÚS“, schváleného vo februári 2015. Tieto
multisektorové plánovacie dokumenty s dôrazom na podporu rastu a konkurencieschopnosti
a vyrovnávanie odôvodnených regionálnych disparít, ktoré, keďže podľa PD slúžia na koordinovanú,
vecne a časovo zosúladenú implementáciu IROP, štruktúrou, až na výnimky, kopírujú štruktúru IROP.
Obsahovo spravidla čerpali z programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) VÚC a obcí
vypracovaných na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, ktoré majú širší
záber a obsahujú aj niektoré dielčie stratégie (pre dopravu, odpady a pod.), ale aj z ďalších
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relevantných regionálnych, sektorových, koncepčných a strategických dokumentov v oblasti
regionálneho rozvoja a územného plánovania.
Osobitne treba spomenúť RIÚS Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), ktorého strategická časť
je, na rozdiel od ostatných samosprávnych krajov, vypracovaná na základe multikriteriálnej analýzy
a tzv. indexom investičnej účinnosti stanovuje jasne poradie investičných priorít v jednotlivých oblastiach
podľa obcí, resp. mestských častí, čo prispieva k účinnému využitiu finančných prostriedkov
a predchádza sa tým opakovaniu nedostatkov z predchádzajúceho programového obdobia. Tento prístup sa
v ďalších programoch EŠIF neaplikuje, takže zatiaľ tento potenciál nie je plne využitý. Pri vhodnom
nastavení by index investičnej účinnosti mohol byť ďalšou alternatívou pri výbere projektov, ktorá
môže šetriť zdroje aj čas žiadateľov, ktorí z objektívnych dôvodov nemajú šancu uspieť, ako aj
administratívnych orgánov.
Úlohy orgánov v oblasti územného rozvoja zapojených do prípravy a realizácie RIÚS definuje zákon č.
292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z EŠIF a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Štruktúra
a funkcie orgánov sú v súlade s PD.
MPRV SR (sekcia programov regionálneho rozvoja) je RO pre IROP. Vo vzťahu k RIÚS v súlade s
princípom partnerstva zriadilo rady partnerstva pre RIÚS, koordinuje a metodicky usmerňuje
prípravu a implementáciu RIÚS a na základe stanoviska príslušnej rady partnerstva schvaľuje RIUS z
hľadiska jej súladu s IROP. Vykonáva monitorovanie a hodnotenie za všetky RIÚS.
V rámci implementačného mechanizmu IÚI investícií poveril RO pre IROP na základe písomných
zmlúv jednotlivé VÚC a krajské mestá ako SO vykonávaním časti svojich úloh pri implementácii IROP
v oblastiach regionálnej dopravy, regionálneho školstva, zdravotníctva, sociálnych služieb, kultúrneho
a kreatívneho priemyslu a životného prostredia.
VÚC a krajské mestá si pre jednotlivé oblasti RIÚS vytvárali odborné poradné skupiny.
SO pre IROP sú aj MK SR (PO 3) a MZ SR (ŠC 2.1.2 a 2.1.3). MDV SR je odborný garant pre UMR.
Tieto ministerstvá, ako aj MPSVR SR, MŠVVŠ SR a MŽP SR, boli pri príprave a posudzovaní
RIÚS/stratégií UMR spolupracujúcimi subjektami pre relevantné štátne politiky vo svojej kompetencii.
Rady partnerstva pre RIÚS jednotlivých VÚC a krajských miest združujú orgány regionálnej
samosprávy, miestnej samosprávy, štátnej správy a ďalších sociálno-ekonomických partnerov –
podnikateľov, ich združení, tretieho sektora – pôsobiacich na danom území a relevantných pre
konkrétnu RIÚS a stratégiu UMR. Zloženie a úlohy Rady partnerstva upravujú ich štatúty, ktoré
vydáva MPRV SR.
Pri príprave RIÚS sa uskutočnili viaceré pracovné stretnutia s hlavnými aktérmi prípravy iniciované
RO IROP, ktoré tiež prispeli k tomu, že:
•

bola vybudovaná štruktúra subjektov zapojených do prípravy a implementácie RIÚS,

•

boli nastavené ich úlohy a kompetencie a posilnený princíp partnerstva prostredníctvom rád
partnerstva na regionálnej úrovni v priebehu roka 2015, a

•

vypracované a v roku 2016 schválené všetky RIÚS.

Kvôli pomerne zložitej štruktúre subjektov zapojených do prípravy a implementácie RIÚS, najmä
veľkému počtu SO v nadväznosti na IROP a procesne náročnému schvaľovaniu samotných RIÚS však
bola prípravná fáza časovo náročná, čo spôsobilo, že celý proces implementácie RIÚS bol k 31.12.2016
stále v úvodnom štádiu svojej reálnej implementácie.
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Udržateľný mestský rozvoj
Udržateľný mestský rozvoj sa realizuje ako integrálna súčasť modelu RIÚS vo forme samostatnej
strategickej časti (v SR ako integrovaná územná stratégia mestskej oblasti) venovanej rozvoju
stanovených mestských funkčných oblastí, čím sa vytvorili predpoklady pre komplexné riešenie
dotknutých území (samosprávnych krajov a ich krajských miest).
Implementáciu stratégií UMR zabezpečuje hlavné mesto SR ako centrum najvyššieho významu
(Bratislava) a ďalších 7 krajských miest s celoštátnym a medzinárodným významom (Košice, Banská
Bystrica, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava a Žilina). V zmysle PD sú opatrenia financované z EŠIF
smerujúce k zabezpečeniu integrovaného prístupu k udržateľnému mestskému rozvoju podporované
v rozsahu prioritných osí IROP. Indikatívna alokácia určená na integrované aktivity UMR je vo výške
368 100 000 EUR. Princíp partnerstva je dodržaný účasťou zástupcov krajských miest v radách
partnerstva pre RIÚS.
SR na úrovni EÚ prostredníctvom vecne príslušného MDV SR aktívne participuje na príprave
Urbánnej agendy EÚ a je spolu koordinátorom partnerstva pre bývanie. V rámci slovenského
predsedníctva v Rade EÚ sa v decembri 2016 uskutočnil informačný seminár „Budúcnosť miest v
medzinárodných súvislostiach“.
Nad rámec PD MDV SR spracováva „Koncepciu mestského rozvoja Slovenskej republiky“, v ktorej sú
premietnuté všetky aktuálne prístupy k rozvoju urbánnych oblastí, pričom integrovaný prístup je
jeden z nosných princípov koncepcie.
Najmenej rozvinuté okresy
S cieľom riešiť konkrétnu hospodársku a sociálnu situáciu niektorých okresov (LAU 1) s vysokou
nezamestnanosťou bol v roku 2015 nad rámec PD, ale v intenciách v nej definovaných hlavných
výziev na miestnej úrovni, prijatý zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore NRO a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktorým sa zaviedol regionálny príspevok poskytovaný zo štátneho rozpočtu SR
a ustanovili rady pre rozvoj NRO ako odborné poradné orgány vedúceho Úradu vlády SR pre NRO.
Na základe uznesení vlády SR bola vytvorená medzirezortná pracovná skupina pre koordináciu
činnosti ÚOŠS pri poskytovaní podpory NRO (č. 29/2016) a menovaný splnomocnenec vlády pre
podporu NRO (č. 139/2016) a postupne schválené päťročné rozvojové akčné plány (AP) NRO,
zamerané na odstraňovanie zaostávania NRO, vypracované v partnerskej spolupráci s príslušnými
okresnými úradmi, ako miestnymi koordinátormi a spojkami, VÚC a rozvojovými platformami a
radami pre rozvoj NRO pre doteraz identifikovaných 12 okresov východného a juhu stredného
Slovenska (Kežmarok, Lučenec, Rimavská Sobota, Sabinov, Sobrance, Trebišov, Vranov nad Topľou,
Svidník, Poltár, Veľký Krtíš, Revúca a Rožňava).
Hlavným kritériom pre zaradenie okresu do zoznamu NRO je miera evidovanej nezamestnanosti,
ktorá aspoň v 9 z predchádzajúcich 12 štvrťrokoch presahovala 1,6 násobok priemernej miery
evidovanej nezamestnanosti na Slovensku. Okres bude zo zoznamu vyradený po znížení miery
nezamestnanosti pod zákonom stanovenú úroveň alebo po splnení AP.
Projektové zámery AP NRO sú zamerané na aktivity v oblasti rozvoja vidieka, sociálnej ekonomiky,
priemyslu, cestovného ruchu, kreatívneho priemyslu, energetickej sebestačnosti a ŽP, vzdelávania,
sociálnych služieb a zlepšovania verejnej infraštruktúry, kde sa počíta s ich spolufinancovaním z EŠIF,
v rámci ktorých by mali mať prednostný prístup k podpore. Regionálny príspevok zo štátneho
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rozpočtu slúži ako flexibilný finančný nástroj na naštartovanie aktivít AP NRO. V decembri 2016 bolo
podpísaných prvých 12 zmlúv pre poskytnutie regionálneho príspevku (podaných žiadostí je 120).
Okrem toho majú NRO zvýhodnené podmienky pre získanie investičných stimulov (zníženie
minimálnej výšky investície z 1,5 mil. EUR na 200 000 EUR).
Globálne granty
PD a následne systém riadenia EŠIF predpokladajú využívanie tematicky a územne zameraných
globálnych grantov ako zjednodušených nástrojov najmä pre mimovládne neziskové organizácie vo
funkcii SO, financovaných z EFRR a ESF a implementovaných prostredníctvom malých projektov.
V OP ĽZ sa plánuje použitie globálnych grantov v PO 4 Sociálne začlenenie (indikatívna alokácia 30
mil. EUR) a PO 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít (indikatívna alokácia 800 000 EUR).
Použitie globálnych grantov umožňuje aj OP EVS, ale alokácia nie je vyčlenená. Vzhľadom na relatívne
dlhú prípravnú fázu implementácie programov sa k 31.12.2016 globálne granty v SR nevyužívali.

b) prehľad o zavádzaní miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD)
CLLD umožňuje zapájanie miestnych aktérov združených v miestnych akčných skupinách (MAS) do
rozhodovania o ekonomickom, sociálnom a environmentálnom rozvoji daného územia. Je
spolufinancovaný z EPFRV a z EFRR prostredníctvom PRV a IROP. Jeho implementáciu rámcovo
upravuje „Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) 2014–2020“ schválený v apríli 2015
a k 31.12.2016 modifikovaný troma dodatkami schválenými 10.11.2015, 3.2.2016 a 26.9.2016, ktoré
spresnili proces výberu a financovania MAS (k dodatku č. 3 bol vypracovaný metodický pokyn pre
jeho zapracovanie do stratégie CLLD). Definuje základné procesy a postupy, ktoré zabezpečujú
harmonizované uplatňovanie pravidiel pri poskytovaní príspevkov z PRV a IROP v oblasti CLLD
(spoločné pravidlá a špecifické pravidlá samostatne pre jednotlivé programy). Realizácia CLLD je
rozpracovaná v záväzných riadiacich dokumentoch RO pre PRV a RO pre IROP, ktoré budú súčasťou
výziev.
Hlavným orgánom zodpovedným za koordináciu prípravy a implementáciu CLLD na národnej úrovni
je MPRV SR (sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb) ako RO pre PRV a súčasne gestor CLLD.
S RO IROP zriadilo spoločný Koordinačný výbor pre CLLD, ktorého hlavnou úlohou je vecné
a časové zlaďovanie činnosti ostatných subjektov zapojených do implementácie CLLD.
RO pre IROP plní úlohy v oblasti implementácie, riadenia, monitorovania, hodnotenia a kontroly
implementácie CLLD v podmienkach IROP (PO 5 CLLD).
MAS je právnickou osobou, ktorá vypracúva vlastnú stratégiu CLLD v súlade s „Metodickým
pokynom na spracovanie stratégie CLLD“ (príloha č. 1 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie NFP z
PRV SR 2014–2020 pre podopatrenie 19.2). Územia MAS sa rôzne prekrývajú s územiami RIÚS a na
rozdiel od nich nie sú totožné so žiadnym prvkom administratívneho členenia SR. Územie MAS by
malo pokrývať územie s počtom obyvateľov 10 000 - 150 000, hustotou nie vyššou ako 150
obyv./km2 a minimálne 7 obcami. Pri výpočte finančnej alokácie pre MAS sa zohľadňuje aj
nezamestnanosť.
Schvaľovanie stratégií CLLD a výber MAS sa vykonáva dvojkolovým výberom (výzva na predkladanie
projektových zámerov, výzva na predkladanie žiadosti o schválenie stratégie CLLD a udelenie štatútu
MAS). Výberová komisia pre schvaľovanie stratégií a výber MAS (výberová komisia), zriadená
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gestorom CLLD, uskutočňuje výber stratégií CLLD. V procese zároveň posúdi rovnomernosť
rozdelenia stratégií CLLD na úrovni NUTS 3. Gestor CLLD vyhlasuje výzvy na predkladanie
projektových zámerov. Výsledkom prvého kola výberu je hodnotiaca správa, ktorú vypracuje gestor
CLLD na základe návrhu výberovej komisie. O schválení stratégie CLLD a udelení štatútu MAS
rozhoduje na základe hodnotiacej správy gestora CLLD Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA).
MAS všetky projekty realizujú v súlade so stratégiami CLLD a pre každú výzvu stanovujú výberovú
komisiu na výber projektov. Monitorovací výbor MAS vykonáva najmä hodnotenie a kontrolu
realizácie projektov v rámci stratégie a pripravuje a vypracováva správy o implementácii stratégie.
Stratégia CLLD popisuje prínosy k ekonomickému rozvoju územia, napĺňaniu cieľov PRV, najmä v
oblasti podpory konkurencieschopnosti poľnohospodárstva, lesníctva a potravinárstva, prínosy k
napĺňaniu cieľov IROP, k začleňovaniu zraniteľných skupín obyvateľstva, k životnému prostrediu, ako
aj synergie a doplnkovosť s inými stratégiami, ktoré sa na danom území realizujú. V časti zameranej
na monitorovanie obsahuje povinné ukazovatele IROP a PRV na úrovni programu, povinné
ukazovatele na úrovni špecifických cieľov IROP a fokusových oblastí PRV a vlastné ukazovatele. MAS
sú povinné vykonať strednodobé hodnotenie napĺňania cieľov stratégie a podľa výsledku môžu
prípadne stratégiu aktualizovať.
MAS s udeleným štatútom je prijímateľom nenávratného finančného príspevku pre chod MAS a
animácie..
Každá MAS vo svojej stratégii uvádza svoj celkový rozpočet v zmysle maximálnych limitov uvedených
v systéme riadenia CLLD. Rozpočet je členený podľa zdroja financovania.
Alokácia, pridelená MAS na implementáciu stratégie CLLD, zahŕňa výdavky na vykonávanie operácií v
rámci stratégie CLLD, ako aj výdavky týkajúce sa prevádzkových nákladov na chod MAS a náklady v
súvislosti s oživovaním stratégie CLLD.
Prevádzkové náklady a náklady v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD sú financované z EPFRV
(prevádzkové náklady MAS, ktoré sa nachádzajú na území Bratislavského kraja, a zmiešaných MAS
Bratislavského a Trnavského kraja; náklady súvisiace s oživovaním stratégie CLLD MAS, ktoré sa
nachádzajú na území všetkých 8 samosprávnych krajov SR) a EFRR (prevádzkové náklady MAS vo
všetkých krajoch okrem Bratislavského kraja a okrem zmiešaných MAS).
V septembri 2015 gestor CLLD vyhlásil výzvu na predkladanie projektových zámerov (stratégií MAS)
a po vyhodnotení doručených projektových zámerov odbornými hodnotiteľmi a výberovou komisiou
vydal v marci 2016 oprávneným žiadateľom hodnotiace správy.
Vo februári 2016 PPA vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o schválenie CLLD a udelenie štatútov
MAS, ktorá bola v septembri 2016 zrušená z dôvodu zmeny podmienok poskytnutia príspevku
podstatným spôsobom, konkrétne úpravou finančného rámca stratégií CLLD za účelom minimalizácie
finančných disparít medzi jednotlivými verejno-súkromnými partnerstvami, s ohľadom na kritériá
(počet obyvateľov, počet obcí, rozloha územia a nezamestnanosť v danom okrese), a to najmä
z dôvodu napĺňania cieľových ukazovateľov PRV a zvýšenia pokrytia územia SR miestnymi akčnými
skupinami.
Druhá výzva, vyhlásená vo februári 2016, bola neskôr tiež zrušená (apríl 2017) z dôvodu zmeny
podmienok poskytnutia príspevku podstatným spôsobom, konkrétne zmeny kritérií pre výber
konečného počtu MAS a zároveň zmeny výšky alokácie na projekt s ohľadom na kritériá, akými sú
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počet obyvateľov, rozloha územia, počet obyvateľov a zamestnanosť. Pôvodný výstupový ukazovateľ
50 pre počet MAS bol 2. modifikáciou PRV v 2017 zvýšený na 63.
K 31. 12. 2016 prebiehal výberový proces MAS.
Zatiaľ nie je možné popísať pokrok v implementácii CLLD na základe stanovených ukazovateľov, nakoľko
samotná implementácia je len v začiatkoch celého procesu.
Výzvou bude dodržať predbežne plánovaný začiatok implementácie stratégií CLLD zo strany MAS, t. j.
koniec roka 2017/prvý štvrťrok 2018, keď MAS budú vyhlasovať výzvy na predkladanie ŽoNFP pre
opatrenia PRV a v rámci IROP výzvy na výber realizátorov stratégie CLLD, ako aj samotná realizácia
aktivít zo stratégií CLLD.
V tejto súvislosti gestor CLLD veľmi intenzívne komunikuje so žiadateľmi a prijímateľmi v rámci informačnej
a propagačnej stratégie PRV a kladie veľký dôraz aj na komunikáciu prostredníctvom Národnej siete
rozvoja vidieka SR (web sídlo nsrv.sk) a jej regionálnych pracovísk a ich webových stránok, s ktorou
organizuje semináre, školenia, stretnutia, apod.

c) prehľad o zavádzaní integrovaných územných investícií (IÚI)
V zmysle PD a riadiacich dokumentov sa IÚI budú realizovať prostredníctvom IROP na základe RIÚS
a stratégií UMR, ktoré predstavujú východiskové strategické dokumenty pre realizáciu IÚI na
regionálnej úrovni s dopadom na miestnu úroveň.
Tematicky sú koncentrované do oblastí regionálnej dopravy, regionálneho školstva, zdravotníctva,
sociálnych služieb, kultúrneho a kreatívneho priemyslu a životného prostredia.

K realizácii IÚI prispievajú komplementárne a/alebo synergickými efektmi primerane všetky operačné
programy SR vrátane PRV v rámci cieľa EÚ Investovanie do rastu a zamestnanosti, aj keď ide
o programy, pre ktoré je oprávnené celé územie SR, a to výškou alokácie a mierou spolufinancovania
v závislosti od toho, či ide o menej rozvinutý alebo rozvinutejší región, a v prihraničných oblastiach
SR primerane aj programy cezhraničnej spolupráce v rámci cieľa EÚ Európska územná spolupráca,
napr. v doprave.
V súlade so systémom riadenia EŠIF, pokiaľ RIÚS alebo stratégia UMR zahŕňa aktivity, ktoré sú
oprávnené v rámci OP a programov iných ako je IROP, majú byť tieto aktivity podporované
prostredníctvom mechanizmu zvýhodňovania žiadostí o podporu v hodnotiacom a výberovom
procese. Prednostný prístup k podpore z EŠIF sa týka aj NRO. Vzhľadom na stav implementácie bude
v nasledujúcom období uplatňovanie územného princípu v hodnotiacom a výberovom procese dôležitou
úlohou RO/SO najmä operačných programov.
Pri existencii viacerých strategických a plánovacích dokumentov na národnej a regionálnej úrovni
(PHSR, RIÚS/stratégie UMR, CLLD, AP NRO) sa ako dôležité javí doladenie koordinačného
mechanizmu, zosúladenie niektorých opatrení v koncepčných a strategických materiáloch na národnej,
regionálnej, ale aj miestnej/okresnej úrovni (napr. budovanie informačno-poradenských, školiacich
a tréningových centier), v prípade AP NRO vymedzenie deliacich línií vo vzťahu k EŠIF, ako aj
zosúladenie/zreálnenie niektorých ukazovateľov medzi RIÚS/IROP/AP NRO a inými programami (napr.
cezhraničnej spolupráce alebo OP KŽP) v zmysle odporúčaní nezávislého hodnotiteľa pokroku pri
vykonávaní PD.
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Z hľadiska kompetencií v oblasti regionálneho rozvoja došlo na národnej úrovni k zmene. Zákonom
č. 378/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a
organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony, prešli k 1. januáru 2017 kompetencie v regionálnom rozvoji a podpore NRO z
odvetvového MDVRR SR na nadrezortný Úrad vlády SR.

d) prehľad o zavádzaní makroregionálnych stratégií a stratégií pre morské
oblasti
Makroregionálne stratégie a programy nadnárodnej, cezhraničnej a medziregionálnej spolupráce sa v
SR vykonávajú v súlade s PD a napĺňajú sa nimi komplementarity s hlavnými operačnými programami
SR financovanými s príspevkom EŠIF.
Pre koordináciu na národnej úrovni Úrad vlády SR, národný orgán pre nadnárodné programy, vytvoril
spoločnú národnú komisiu pre programy nadnárodnej spolupráce a makroregionálne stratégie.
SR je zapojená do realizácie „Stratégie EÚ pre dunajský región“ (dunajská stratégia) s cieľom prispieť
k riešeniu spoločných problémov krajín regiónu. V rámci jej 11 prioritných oblastí koordinuje
prioritnú oblasť 4 Obnovenie a udržanie kvality vôd spolu s Maďarskom a prioritnú oblasť 7 Rozvoj
znalostnej spoločnosti (výskum, vzdelávanie, IKT) spolu so Srbskom.
V roku 2016 bola SR predsedníckou krajinou dunajskej stratégie. Úrad vlády SR zorganizoval
stretnutie národných koordinátorov dunajskej stratégie a koordinátorov prioritných oblastí dunajskej
stratégie, na ktorých sa rokovalo o otázkach financovania koordinátorov prioritných oblastí
prostredníctvom Dunajského nadnárodného programu, revízií cieľov prioritných oblastí, prepojenosti
na EŠIF a fungovaní novozriadenej štruktúry „Bod dunajskej stratégie“.
V novembri 2016 sa v Bratislave uskutočnilo 5. Výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región
„Inovačné toky – voda, vedomosti a inovácie v dunajskom regióne“, ktoré zorganizovala SR spoločne
s EK na najvyššej úrovni, zamerané na zvýšenie a zefektívnenie vzájomnej spolupráce s osobitným
dôrazom na dve tematické priority, výskum a inovácie a vodné hospodárstvo.
V rámci Dunajského nadnárodného programu 2014–2020, ktorý prispieva k realizácii dunajskej
stratégie, bola v priebehu roka 2016 vyhlásená a vyhodnotená prvá výzva na predkladanie projektov,
otvorená pre všetky prioritné osi (v PO 4 iba ŠC inštitucionálne kapacity). V schválených projektoch
prvej výzvy je celkovo zastúpených 55 slovenských projektových partnerov.
V rámci prioritnej osi 4.2 ŠC „Podporiť správu a implementáciu Stratégie EÚ pre dunajský región“,
kde bola vyhlásená samostatná výzva, sú za SR podporovaní dvaja koordinátori prioritných oblastí –
koordinátor prioritnej oblasti 4 z MŽP SR a koordinátor prioritnej oblasti 7 z MŠVVŠ SR.
Pre program nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa boli v priebehu roka 2016 vyhlásené
dve výzvy na predkladanie projektov, z ktorých prvá, otvorená pre všetky prioritné osi programu,
bola aj vyhodnotená. V schválených projektoch prvej výzvy je celkovo zastúpených 20 slovenských
projektových partnerov.
Väčšinu projektových partnerov v schválených projektoch nadnárodnej spolupráce tvoria verejné
subjekty - štátne organizácie, miestna samospráva, univerzity, neziskové organizácie, akciové
spoločnosti a obchodné komory. Slovenskí projektoví partneri sú zastúpení v projektoch v rámci
všetkých prioritných osí.
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V rámci cezhraničnej spolupráce je SR zapojená do 4 bilaterálnych programov spolupráce s Českou
republikou, Rakúskom, Poľskom a Maďarskom a do programu ENI Cezhraničná spolupráca
Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina. V Interreg V-A SK-CZ je záujem žiadateľov značný,
najmä v oblastiach investovania do vzdelávania, školení a odbornej prípravy, zachovania, ochrany,
podpory a rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva a inštitucionálnej spolupráce. V Interreg V-A
SK-HU je záujem najmä v PO 1 ( prírodné a kultúrne dedičstvo), kde záujem o podporu
niekoľkonásobne prekračuje možnosti financovania. Nižší záujem žiadateľov v porovnaní s inými
rokmi je v Interreg V-A PL-SK, čo nesúvisí ani tak s nastavením priorít, ako skôr s užším vymedzením
oprávnených aktivít, striktnejšími podmienkami a uplatnením tých istých pravidiel pre mikro aj veľké
projekty. Tu aj v ostatných programoch je limitom úhrada platieb takmer výhradne refundáciou.
V Interreg V-A SK-AT boli výzvy na všetky 4 podporované PO vyhlásené 09.12.2016, početné
konzultácie indikovali záujem žiadateľov zo SR, čo potvrdilo vyhodnotenie 1. kola koncom februára
2017 (26 predložených ŽoNFP), z ktorých 15 schválil MV v júni 2017. V ENI Cezhraničná spolupráca
Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina bola 1. výzva vyhlásená vo februári 2017 s termínom
predkladania žiadostí do 11/2017, 2. výzva v máji 2017 s termínom ukončenia v 09/2017.
Programy cezhraničnej spolupráce v podmienkach SR dopĺňajú programy EŠIF, keďže intervenujú v
rovnakých tematických cieľoch. Ich pôsobenie sa ale týka susediacich regiónov a rieši oblasti, ktoré
majú cezhraničný presah. V tomto ponímaní fungujú ako doplnkové a súčasne prinášajú synergické
efekty; sú to hlavne projekty na podporu a ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva, zlepšenie
dostupnosti a mobility v pohraničí budovaním/úpravou cyklistických chodníkov, značenie chodníkov,
prepájanie vzdelávania s potrebami praxe/regiónu a na cezhraničnú vedecko-výskumnú spoluprácu.
Z programov medziregionálnej spolupráce je SR zapojená najmä v Programe spolupráce Interact III
zameraného na poskytovanie služieb programom Interreg v oblasti zvyšovania kvality riadenia a
kontroly programov, propagácie výsledkov územnej spolupráce a podpory makro-regionálnych
stratégií. RO je Bratislavský samosprávny kraj na Slovensku, ktorý zodpovedá za koordináciu prípravy
spoločného ročného plánu práce a monitorovanie realizovaných aktivít.
SR je aktívna v rámci OP URBACT III na úrovni národnej autority MDV SR v rámci MV programu a v
jeho propagácii v SR. V januári 2015 sa uskutočnil Slovenský informačný deň programu URBACT III.
Programu bola venovaná časť informačného seminára „Budúcnosť miest v medzinárodných
súvislostiach“ v závere slovenského predsedníctva v Rade EÚ v decembri 2016. Na zvýšenie
povedomia slovenských miest o programe URBACT III bolo zriadené URBACT–Slovenské kontaktné
miesto, program má samostatnú stránku http://urbact.eu/urbact-slovenska-republika a informácie
možno nájsť v periodiku Urbanita. V rámci 3 doteraz vyhlásených výziev, do ktorých sa mohli zapojiť
aj slovenské obce (primárne mestá) bez ohľadu na počet obyvateľov, nie je do programu zapojený
žiadny subjekt zo Slovenska.
Program Interreg Europe je zameraný na zlepšovanie stratégií a politík. Záujmom je zapojiť aj
slovenských partnerov. Program spolupráce ESPON 2020 podporuje výskum a prenos poznatkov v
oblasti územného plánovania a regionálneho rozvoja. Národným koordinátorom programu je MDV
SR, ktoré počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ v decembri 2016 spoluorganizovalo v
Bratislave medzinárodný „ESPON Seminar“ o budúcnosti európskych miest „Kam smerujú európske
mestá? Prehľad pre lepšiu tvorbu politiky”. Spracovaný bol politický súhrn „Polycentrické územné
štruktúry a územná spolupráca“.
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V roku 2016 bol spustený projekt s účasťou slovenského partnera „Územné plánovanie a vláda“
s plánovaným ukončením v roku 2018. Prebiehajú ďalšie 2 projekty so slovenskou účasťou na tému
migračné toky a kultúrne dedičstvo.
Vzhľadom na stav implementácie CLLD a schvaľovania MAS zatiaľ podpora nadnárodnej spolupráce
MAS neprebieha.

e) prehľad o zavádzaní integrovaného prístupu na riešenie potrieb
geografických oblastí najviac postihnutých chudobou alebo potrieb cieľových
skupín, ktorým najviac hrozí diskriminácia alebo sociálne vylúčenie
Opis opatrení prijatých na riešenie konkrétnych potrieb geografických oblastí najviac postihnutých chudobou
alebo potrieb cieľových skupín, ktorým najviac hrozí diskriminácia alebo sociálne vylúčenie

Sociálnym vylúčením sú ohrozené najmä osoby odkázané na sociálne služby alebo náhradnú
starostlivosť, najmä osoby so zdravotným postihnutím, deti a seniori. Deinštitucionalizácia
poskytovania sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti a prechod z inštitucionálnej formy na
komunitnú sa podporuje z EŠIF v rámci OP ĽZ (PO 4) a IROP (PO 2), doteraz najmä formou
národných projektov.
Z územného hľadiska oblasti najviac postihnuté chudobou obývajú skupiny najviac ohrozené
diskrimináciou, alebo sociálnym vylúčením, najmä MRK, pričom sa tieto oblasti často prekrývajú s
NRO.
Jednou z kľúčových podmienok pre intervencie EŠIF bolo prijatie strategických dokumentov pre
zavedenie národného strategického politického rámca integrácie Rómov. Vláda SR schválila „Stratégiu SR
pre integráciu Rómov do roku 2020“ a „Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania
rómskej populácie 2005–2015“. V roku 2014 bol vypracovaný Atlas rómskych komunít s cieľom
získať informácie a komplexnú databázu údajov pre realizáciu politík smerujúcich k zlepšeniu
postavenia Rómov. V roku 2016 boli vypracované aktualizované Akčné plány (AP) stratégie na roky
2016–2018 pre oblasť vzdelávania, zamestnanosti, zdravia, bývania a nový AP pre oblasť Finančného
začlenenia.
Projekty financované z EŠIF v rámci OP ĽZ venované MRK, ale komplementárne aj iných OP (napr.
IROP, PO 2, ŠC 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl), sú zamerané na znižovanie
nerovností a rozdielov medzi sociálne vylúčenými a marginalizovanými skupinami rómskej populácie a
majoritou. Uplatnenie integrovaného a komplexného prístupu v lokalitách s prítomnosťou
segregovaných MRK má zlepšiť prístup ku kvalitnému inkluzívnemu a desegregovanému vzdelávaniu,
znížiť podiel v miere nezamestnanosti, podporiť prístup k fyzickej a sociálnej infraštruktúre,
zdravotnej starostlivosti a k zvýšeniu štandardov bývania.
Pre účely sociálnej inklúzie Rómov sú finančné prostriedky OP ĽZ využívané prostredníctvom troch
prioritných osí – PO 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít a PO 6 Technická vybavenosť
v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s výhradným zameraním na MRK a
PO 4 Sociálne začlenenie, ktorá má, o. i., definovanú cieľovú skupinu marginalizované skupiny, vrátane
Rómov. V roku 2016 sa pripravovala realizácia národného projektu na terénnu sociálnu prácu a
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národného projektu na komunitné centrá a z PO 4 boli pod gesciou MPSVR SR spustené národné
programy Terénna sociálna práca v obciach I a Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej
intervencie na komunitnej úrovni. V gescii MV SR/Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity
to boli národné programy Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK I a
Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – I. fáza (PO5).
V rámci OP ĽZ sa na dopytovo orientované projekty vyhlásili a pripravujú výzvy, zacielené do „obcí s
prítomnosťou MRK“, ktoré by mohli nasledujúcich rokoch pozitívne zmeniť situáciu. Boli vyhlásené
výzvy zamerané na podporu prístupu k pitnej vode; na výstavbu a rekonštrukciu MŠ; na výstavbu a
rekonštrukciu komunitných centier. Plánované sú národné projekty ÚPSVaR: Cesta z kruhu
nezamestnanosti, Šanca na zamestnanie, Úspešne na trhu práce, Praxou k zamestnaniu.

Opis výsledkov dosiahnutých pri riešení potrieb týchto geografických oblastí alebo cieľových skupín

Implementácia ďalších intervencií by mala zvrátiť negatívne trendy v životných podmienkach Rómov,
a tak prispieť k dosiahnutiu cieľov NPR. Okrem opatrení v AP sa pri plnení cieľov integrácie MRK
budú brať do úvahy špecifické odporúčania pre Slovensko, odporúčajúce zlepšiť aktivačné opatrenia
pre dlhodobo nezamestnaných a iné znevýhodnené skupiny vrátane individualizovaných služieb a
cielenej odbornej prípravy; uľahčiť zamestnávanie žien, najmä rozšírením poskytovania cenovo
dostupnej a kvalitnej starostlivosti o deti; zlepšiť výsledky v oblasti vzdelávania zvyšovaním
atraktívnosti učiteľského povolania a posilňovaním účasti rómskych detí od raného detstva v hlavnom
prúde vzdelávania.
V súčasnej fáze čerpania fondov nie je možné zhodnotiť dopad intervencií EŠIF na integráciu Rómov,
ale vzhľadom na pripravené finančné alokácie a priame cielenie investícií v rámci jednotlivých IP,
možno očakávať signifikantný dopad na zlepšenie životných podmienok Rómov, čo by, okrem iného,
znamenalo aj naplnenie cieľa Európa 2020 v oblasti sociálnej inklúzie.
Dosiaľ nevyužitým potenciálom pre podporu zamestnávania dlhodobo nezamestnaných, vrátane MRK, je
oblasť sociálnej ekonomiky. Hlavným účelom jej subjektov je prinášať netrhové spoločenské prínosy,
napr. rast zamestnanosti uchádzačov zo znevýhodnených skupín, integráciu marginalizovaných
jedincov a komunít do širšej spoločnosti, rozvoj zaostalejších regiónov, apod.
Dôležitým nástrojom na podporu integrácie MRK môže byť sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní,
ktorý sa prejaví vo vytvorení pracovných príležitostí v mieste realizácie zákazky pre obyvateľov
obce/mesta/regiónu dlhodobo sociálne vylúčených/ sociálnym vylúčením ohrozených, a tým v zlepšení
ich sociálneho postavenia. Podľa zákona o VO obstarávateľ môže určiť osobitné podmienky plnenia
zmluvy, ktoré môžu zahŕňať ekonomické, sociálne, environmentálne hľadiská, hľadiská súvisiace s
inováciou alebo zamestnanosťou. Tieto podmienky musí úspešný uchádzač prijať. V rámci zákaziek
spolufinancovaných zo zdrojov EŠIF a cielených na MRK sa tento spôsob využíva a bude využívať v
niektorých intervenciách a výzvach.
Naďalej treba venovať pozornosť monitorovaniu intervencií pre MRK s cieľom skutočného čerpania
prostriedkov EŠIF na plánované opatrenia pre túto skupinu obyvateľstva.
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f) prehľad o implementácii na riešenie demografických problémov oblastí, ktoré
sú závažne a trvalo znevýhodnené prírodnými alebo demografickými
podmienkami
Nerelevantné.
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Kap. 6 – Podľa potreby opatrenia prijaté na posilnenie
kapacity orgánov a prijímateľov členského štátu na správu
a využívanie EŠIF (článok 52 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ)
č. 1303/2013)
Opatrenia prijaté na posilnenie administratívnych kapacít orgánov
Od 1. 1. 2016 sa stal gestorom vzdelávania administratívnych kapacít (AK) zapojených do riadenia,
implementácie, kontroly a auditu EŠIF Úrad vlády SR, ktorý v tejto súvislosti vytvoril samostatný
odbor administratívnych kapacít EŠIF (OAK EŠIF). Následne po 1. 6. 2016 zákonom č. 171/2016 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej
štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
(kompetenčný zákon) prevzal zodpovednosť aj za riadenie a monitorovanie AK EŠIF.
Hlavným cieľom odboru v roku 2016 bolo vytvorenie systémového rámca pre podporu budovania
administratívnych kapacít orgánov zapojených do procesu implementácie EŠIF, a teda vypracovanie
komplexného vzdelávacie systému AK EŠIF pre programové obdobie 2014-2020 a
zabezpečenie realizácie z neho vyplývajúcich vzdelávacích aktivít pre subjekty zapojené do procesu
riadenia, implementácie, kontroly a auditu EŠIF. Pre zabezpečenie relevantnosti obsahu vzdelávania
bol vytvorený tzv. kompetenčný model pre štandardizované pozície (RO a SO) zapojené do riadenia,
implementácie a kontroly a auditu EŠIF, ktorý identifikoval potrebné a jednoznačné kompetencie pre
tieto AK. Centrálny plán vzdelávania bol následne v 2. polovici roka 2016 rozšírený o vzdelávanie pre
neštandardizované pozície (ostatné subjekty) AK EŠIF. Po stretnutiach so zástupcami týchto rezortov
bolo nastavené vzdelávanie v relevantných témach (vzdelávacích moduloch) aj pre tieto cieľové
skupiny.
Centrálny plán vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF na programové obdobie
2014–2020 (CPV) bol vedúcim Úradu vlády SR schválený 13. 12. 2016 (s účinnosťou od 1. 3. 2017)
a je zverejnený je na http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/1106_centralny-plan-vzdelavaniaak esif_13_12_2016_s-prilohami.pdf. CPV tvorí základný rámec pre systematické prehlbovanie
kvalifikácie pracovníkov subjektov zapojených do implementácie, riadenia, kontroly a auditu EŠIF a je
predpokladom efektívnej implementácie EŠIF a plnenie cieľa 1. OP TP „Zabezpečiť stabilizáciu
pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF“. Základnými princípmi
sú systémový prístup ku vzdelávaniu, flexibilita, orientácia na praktické využitie poznatkov a zručností
a kvalita vzdelávania. Pre každú štandardizovanú a neštandardizovanú pozíciu je navrhnutý súbor
povinných a nepovinných vzdelávacích modulov, ktoré AK absolvujú s ohľadom na časové a kapacitné
možnosti. CPV pozostáva zo 6 vzdelávacích programov, ktoré tvoria viaceré vzdelávacie moduly.
Cieľom je zabezpečiť, aby AK vykonávali zverené činnosti s potrebnými vedomosťami a zručnosťami.
OAK EŠIF v nasledujúcom roku pripraví metodický pokyn, týkajúci sa implementácie CPV.
Za účelom podpory realizácie CPV bol paralelne v roku 2016 vytvorený oficiálny portál CPV
(https://cpv.vlada.gov.sk/), ktorý umožňuje elektronickú komunikáciu pri organizácii vzdelávacích
modulov pre cieľovú skupinu. Vzhľadom na veľký počet účastníkov vzdelávania a potrebu účinnej
podpory pre prípravu, realizáciu, monitorovanie a hodnotenie CPV bola vytvorená IT platforma –
IS CPV. IS CPV zároveň poskytuje prehľadnú databázu AK EŠIF, čím zefektívnil prácu s údajmi o AK.
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Databáza obsahuje tzv. registre štandardizovaných a neštandardizovaných pozícií, kľúčových
kompetencií a vzdelávacích programov a modulov.
V priebehu roka 2016 bolo zrealizovaných 14 typov školení v skupinách pre 20 až 65 účastníkov
a tematicky boli zamerané na najkľúčovejšie oblasti implementácie EŠIF, vychádzajúce zo Systému
riadenia EŠIF. Za toto obdobie bolo zrealizovaných 107 školení a vyškolených bolo 4 019 AK EŠIF
(štandardizovaných aj neštandardizovaných).
V rámci implementácie CPV bola v roku 2016 vytvorená platforma pre dištančné vzdelávanie pre dva
typy kurzov v testovacej verzii: DV3.1 Úvod do systému finančného riadenia a kontroly a DV4.1
Úvod ku kontrole verejného obstarávania.
Vytvorenie a realizácia Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠIF položilo základy pre tvorbu
samostatnej ucelenej Stratégie posilnenia a riadenia administratívnych kapacít pre programové
obdobie 2014-2020 v budúcnosti, ktorú sa SR v Partnerskej dohode zaviazala prijať ako jeden
z kľúčových dokumentov pre systémové zvyšovanie výkonnosti a kvality AK.
Vláda SR prostredníctvom predchádzajúcich uznesení do roku 2015 definovala subjekty zodpovedné
za riadenie, implementáciu, kontrolu a audit EŠIF a schválila počty administratívnych kapacít určených
na výkon týchto činností. Z dôvodu súbežnej implementácie programového obdobia 2007-2013 a
2014–2020, ako aj z dôvodu vyššej alokácie pre PO 2014–2020 došlo k navýšenie počtu AK EŠIF do
31. 12. 2016 na 3 714.
V nadväznosti na plnenie úlohy B.6 uznesenia vlády SR č. 519/2014 k štruktúre subjektov
implementácie EŠIF na PO 2014-2020 a zabezpečeniu AK pre implementáciu EŠIF do roku 2016 bolo
potrebné k 31. 12. 2016 prehodnotiť a aktualizovať navýšenie stavov AK EŠIF. Vedúci Úradu vlády SR
v gescii odboru administratívnych kapacít EŠIF vypracoval Analýzu stavu AK EŠIF (schválená 13.
12. 2016), ktorá ukázala, že obsadenosť schválených pracovných miest AK (priemerný evidenčný
počet) nepresiahla úroveň 90% ani v roku 2015, v ktorom bolo vyčerpaných približne 30% všetkých
prostriedkov zo ŠF a KF pre programové obdobie 2007-2013, a kedy zároveň začínala implementácia
programového obdobia 2014-2020. Reálny počet obsadených miest AK EŠIF k 31. 12. 2016 teda
dosiahol 2 753, t. j. o 961 miest menej oproti schváleným miestam. V decembri 2016 preto ÚV SR
naštartoval práce súvisiace s prípravou nového uznesenia vlády SR, týkajúceho sa prehodnotenia a
aktualizácie stavov AK ústredných orgánov štátnej správy, zapojených do implementácie EŠIF. Nové
uznesenie vlády SR bude rušiť všetky predchádzajúce uznesenia a určí pre jednotlivé rezorty
maximálne počty AK EŠIF, ako aj počty zamestnancov, ktorí vykonávajú podporné činnosti pre
subjekty zapojené do implementácie EŠIF do konca programového obdobia s ohľadom na očakávaný
priebeh implementácie EŠIF a objem zdrojov technickej pomoci disponibilných pre refundáciu
mzdových nákladov AK EŠIF. Predpokladaný termín schválenia uvedeného uznesenia je stanovený na
apríl 2017. Následne budú otvorené Metodické pokyny CKO č. 21 a č. 22, ktoré sú v kompetencii
OAK EŠIF (ÚV SR) a týkajú sa AK EŠIF z pohľadu evidencie, fluktuácie a vzdelávania AK, ako aj
optimalizácie a vymedzeniu podporných činností EŠIF na rezortoch.
Orgány ústrednej štátnej správy zabezpečujúce riadenie, implementáciu, kontrolu a audit EŠIF sa
musia pri riadení administratívnych kapacít zároveň riadiť Zákonom o štátnej službe. K 31. 12 .2016
bol v platnosti zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
ktorý definoval inštitucionálny a legislatívny rámec na zabezpečenie skvalitnenia riadenia ľudského
kapitálu v štátnej službe, za účelom profesionalizácie štátnej správy, ako aj jej odpolitizovanie. Ďalším
z opatrení na posilnenie AK bola príprava a legislatívny proces schvaľovania nového zákona o štátnej
službe (nový zákon), ktorý nadobudne účinnosť v roku 2017. Novým zákonom sa zavedú zásady
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vzdelávania štátnych zamestnancov, ktoré má byť systémové, flexibilné, hospodárne a účelné, a tiež
„inštitút mentora“. Cieľom je dosiahnuť vyššiu kvalitatívnu úroveň vzdelávania štátnych
zamestnancov, čo je plne v súlade s CPV pre AK EŠIF.
Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) je zriaďovateľom Koordinačného výboru pre spoluprácu pri
kontrole verejného obstarávania (Koordinačný výbor), ktorý je odborným fórom zriadeným pre
účely koordinácie spolupráce a výmeny skúseností v oblasti verejného obstarávania (VO). Jeho členmi
sú zástupcovia RO, SO, CKO a Certifikačného orgánu. Zástupcovia Orgánu auditu sa zúčastňujú
zasadnutia výboru ako nezávislí pozorovatelia bez hlasovacieho práva. V prípade potreby je výbor
oprávnený prizvať k spolupráci aj iné orgány štátnej správy.
Zriadenie výboru vychádzalo z plnenia opatrení, ku ktorým sa SR zaviazala v PD v rámci kritéria č. 3
všeobecnej ex-ante kondicionality verejné obstarávanie, ktorým sa má zabezpečiť odborná príprava a
informovanie zamestnancov v oblasti VO zapojených do vykonávania EŠIF.
V súvislosti s aktivitami vo vzťahu k začleneniu ÚVO do systému riadenia čerpania prostriedkov z
fondov EÚ a zriadením Koordinačného výboru ÚVO vykonáva aktivity vo vzťahu k tomuto cieľu
takým spôsobom, aby bol vytvorený jednotný systém kontroly, odstránené duplicity úkonov, zníženie
administratívnej záťaže a zvýšenie právnej istoty pre subjekty čerpajúce prostriedky z fondov EÚ.
Aktivity ÚVO smerujú k podpore rýchlejšieho a efektívnejšieho čerpania finančných prostriedkov z
fondov EÚ. K 31.12.2016 zasadal výbor štyrikrát.
K opatreniam v oblasti VO, ktoré napomáhali v boji proti korupcii a podvodom patrilo:








zavedenie povinnej prvej ex-ante kontroly pre všetky nadlimitné zákazky. Uvedené znamená,
že každá nadlimitná zákazka bude predmetom kontroly ešte pred vyhlásením VO, t. j. pred
zaslaním oznámenia do vestníka, pričom cieľom tejto kontroly je eliminácia chýb a
nedostatkov ešte predtým, ako môžu spôsobiť negatívne účinky v podobe uplatnenia
finančných opráv a nepripustenia výdavkov do financovania z fondov EÚ.
intenzívnejšie zapojenie ÚVO do systému kontroly „eurofondových“ zákaziek, keď podľa
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
každá nadlimitná zákazka financovaná z fondov EÚ, je predmetom kontroly ÚVO pred
podpisom zmluvy. V tejto súvislosti sa upravil v systéme riadenia rad opatrení na
zabezpečenie súčinnosti a výmenu informácií medzi príslušným RO a ÚVO, nakoľko oba
subjekty budú vykonávať kontroly nadlimitných zákaziek pred podpisom zmluvy s úspešným
uchádzačom. V tejto súvislosti bolo dohodnuté, že ÚVO bude pri výkone kontroly v záujme
zachovania auditnej stopy vypracovávať kontrolné zoznamy a zároveň skúmať prítomnosť
tzv. rizikových indikátorov, na základe ktorých bude môcť príslušný RO ale aj ÚVO iniciovať
spoluprácu s Protimonopolným úradom SR (PMÚ) a orgánmi činnými v trestnom konaní.
posilnenie spolupráce s PMÚ cez dohodu o spolupráci, na základe ktorej budú môcť RO
žiadať o konzultáciu vo vzťahu k možnému porušeniu pravidiel ochrany hospodárskej súťaže
bez ohľadu na finančný limit zákazky. Aktuálne sa tiež pracuje na samostatnom metodickom
pokyne k spolupráci s PMÚ, kde budú aktualizované jednotlivé rizikové indikátory ako indície
protisúťažného správania, na základe ktorých budú RO iniciovať spoluprácu s PMÚ.
ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktorý je účinný od 18.04.2016, priniesli v § 23 úpravu konfliktu záujmov
a v nadväznosti na potrebu vyžiadania si doplňujúceho stanovisko od EK, bude aktualizovaný
aj metodický pokyn CKO ku konfliktu záujmov, ktorý zohľadní na jednej strane národnú
legislatívu a zároveň stanovisko EK.
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preventívne nástroje v podobe školení a vzdelávania AK v rámci EŠIF a pre oblasť VO sa
osvedčil Koordinačný výbor, ktorý je odborným fórom na výmenu skúseností z aplikačnej
praxe, pričom jeho členmi sú všetky relevantné subjekty zapojené do EŠIF, vrátane RO,
sprostredkovateľských orgánov, ÚVO, CKO, orgán auditu, certifikačný orgán, ale napr. aj
Protimonopolný úrad, Najvyšší kontrolný úrad alebo Združenie miest a obcí Slovenska.

Opatrenia prijaté na posilnenie administratívnych kapacít žiadateľov a prijímateľov
Okrem riadiacich orgánov (RO) sa do posilnenia AK žiadateľov a prijímateľov aktívne zapojil aj CKO
zriadením a koordináciou integrovanej siete informačno-poradenských centier (IPC). IPC organizovali
alebo spolupracovali na organizácii 7 seminárov, na ktorých sa spolu zúčastnilo 585 žiadateľov
a potenciálnych žiadateľov o EŠIF. Viac informácií o činnosti IPC je uvedených v časti 7.
K posilneniu AK orgánov, žiadateľov aj prijímateľov prispelo CKO aj prostredníctvom partnerského
projektu s vysokými školami, financovaného z OP TP 2014-2020. V rámci projektu bude
podporované vzdelávanie študentov v problematike eurofondov. Záujem o partnerstvo prejavilo 18
fakúlt vysokých škôl, všetky splnili stanovené požiadavky. Vyučovanie v podporovaných predmetoch
sa začne od roku 2017. Projektom sa CKO snaží zvýšiť kvalitu budúcich zamestnancov žiadateľov,
prijímateľov a orgánov, zapojených do implementácie EŠIF.
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Kap. 7 – Prijaté opatrenia a dosiahnutý pokrok v oblasti
zníženia administratívnej záťaže pre prijímateľov (článok 52
ods. 2 písm. g) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)
CKO v sledovanom období vnímalo potrebu výrazného zjednodušenia implementácie EŠIF a vyvíjalo
maximálne úsilie za účelom zjednodušenia prípravy žiadostí a implementácie projektov.
Na základe potreby posúdenia administratívnej záťaže bolo v gescii sekcie centrálny koordinačný
orgán Úradu vlády SR vykonané externé hodnotenie pod názvom „Hodnotenie administratívnej záťaže
žiadateľov a prijímateľov v rámci procesu implementácie pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho
fondu v programovom období 2007–2013“ (hodnotenie). Výstupy hodnotenia pozostávali z návrhu
metodiky pre hodnotenie administratívnej záťaže žiadateľov a prijímateľov, vykonania pilotného
hodnotenia administratívnej záťaže na základe navrhnutej metodiky a nižšie uvedených návrhov
požiadaviek na znižovanie administratívnej záťaže v programovom období 2014–2020:






návrh efektívnej formy hodnotenia administratívnej záťaže v programovom období 2014–
2020,
návrh štruktúry hodnotenia administratívnej záťaže v programovom období v 2014–2020,
návrh frekvencie a harmonogramu vykonávania hodnotení administratívnej záťaže
v programovom období 2014–2020,
návrh oblastí administratívnej záťaže, ktoré by mali byť vyhodnocované na národnej úrovni,
ako aj na úrovni jednotlivých operačných programov pre programové obdobie 2014–2020,
návrh požiadaviek pre úpravu legislatívy, interných resp. iných predpisov v nadväznosti na
hodnotenie administratívnej záťaže na národnej úrovni, ako aj na úrovni jednotlivých
operačných programov pre programové obdobie 2014–2020.

Medzi najvýznamnejšie opatrenia v oblasti zníženia administratívnej záťaže zo strany Centrálneho
koordinačného orgánu (CKO) patrila príprava návrhu novely zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon). Novela zákona nadobudla účinnosť 01.06.2017 a obsahuje:






doplnenie úpravy zjednodušeného spôsobu vykazovania výdavkov. Zjednodušené vykazovanie
výdavkov bolo do zákona doplnené z dôvodu právnej istoty pre riadiace orgány (RO)
a prijímateľov – až do súčasnosti nebola transponovaná právna úprava zo všeobecného
nariadenia v tejto oblasti do národnej legislatívy;
zefektívnenia postupu dvojkolového systému posudzovania žiadostí prostredníctvom
projektových zámerov. Žiadateľ bude po posúdení projektového zámeru informovaný, či sa
má vôbec príprave žiadosti venovať. Týmto sa eliminuje zbytočná príprava žiadostí (s čím sú
spojené kapacitné aj finančné náklady žiadateľa), ktoré nespĺňajú podmienky, aby mohli byť
následne schválené.
odstránenie predkladania vybraných príloh žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP).
CKO intenzívne pripravovalo integrácie ITMS2014+ na iné registre verejnej správy tak, aby
žiadateľ nemusel predkladať žiadne potvrdenia ku skutočnostiam, ktoré už štátne úrady majú
k dispozícii. Integrácie, zavedené v roku 2016 sa vo väčšej miere začali využívať až v roku
2017, kedy bol vydaný metodický výklad CKO č. 4 k elektronickému predkladaniu ŽoNFP
a k spôsobu overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku a pripravený Metodický
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pokyn CKO č. 28 k overovaniu vybraných podmienok poskytnutia príspevku
prostredníctvom ITMS2014+.
elektronické predkladanie ŽoNFP. CKO začal v roku 2016 s prípravou integrácie ITMS2014+
na Ústredný portál verejnej správy. ŽoNFP sa budú môcť odosielať prostredníctvom
elektronických schránok priamo z prostredia ITMS2014+ od roku 2017.
definovanie jednotnej metodiky implementácie EŠIF pre SR vo forme Systému riadenia EŠIF,
metodických pokynov a metodických výkladov CKO.
štandardizáciu formulárov (pri ktorých je štandardizácia vhodná), využívaných v rámci
predkladania ŽoNFP a implementácie projektov.
zavedenie jednotných, jasných a efektívnych pravidiel zmenového konania. CKO vydal dňa
03.02.2016 Metodický pokyn CKO č. 26 k postupom zmenového konania a monitorovaniu
dodržania podmienok udržateľnosti projektu, ktorým nastavil jednotné, jasné a efektívne
pravidlá zmenového konania, umožňujúceho optimálne reagovať na zmenené podmienky
realizácie projektu.
podporu zavádzania zjednodušeného vykazovania výdavkov na RO. CKO iniciatívne upravil
členenie priamych a nepriamych výdavkov v metodickom pokyne CKO č. 6 k pravidlám
oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov. Na základe tejto úpravy
pristúpili viaceré operačné programy (OP) k využitiu zjednodušeného vykazovania výdavkov.
schvaľovanie výziev zo strany CKO. 01.09.2016 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády
Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje systém uplatňovania niektorých právomocí Úradu
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. CKO posudzuje
každú výzvu/vyzvanie z hľadiska formálnych náležitostí a podmienok poskytnutia príspevku;
identifikácie
diskriminačných
podmienok;
zabezpečenia
synergických
účinkov
a komplementarít; súladu s partnerskou dohodou a ďalšími dokumentmi.
zvýšenie dostupnosti informácií prostredníctvom zriadenia portálu www.itms2014.sk. Portál
poskytuje informácie o operačných programoch, plánovaných a vyhlásených výzvach,
schválených projektoch a množstve ďalších užitočných informácií. V údajoch je možné
vyhľadávať napr. podľa kľúčových slov. Záujemca si vie nastaviť funkciu sledovania zmien
v rámci jednotlivých výziev, ktorá ho automaticky upozorní e-mailom na akúkoľvek
uskutočnenú zmenu v konkrétnej výzve na portáli.
prípravu série brožúr (pre podnikateľov, obce a mestá a mimovládne neziskové organizácie),
ktoré podrobne popíšu spôsob získania príspevku z EŠIF a nasmerujú záujemcov ku
konkrétnym aktivitám operačných programov (brožúry sú vydávané až v priebehu roku
2017).
vytvorenie jednotnej siete subjektov poskytujúcich poradenské a informačné služby.

Integrovaná sieť informačno-poradenských centier bola zriadená v rámci projektu „Vytvorenie a
prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1“ z operačného programu
Technická pomoc 2014–2020 (OP TP). Ich činnosť je vykonávaná v súlade s Metodickým pokynom
CKO č. 25 k Integrovanej sieti informačno-poradenských centier. Koordinátorom projektu
(integrovanej siete) bolo CKO.
Cieľmi IPC sú:




zvýšená účasť na EŠIF,
zlepšenie informovanosti o EŠIF,
posilnenie pozitívneho vnímania EŠIF.
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Za hlavný ukazovateľ úspešnosti projektu je považovaná vyššia miera informovanosti a angažovanosti
subjektov pôsobiacich v jednotlivých regiónoch na vyhlasovaných výzvach v rámci EŠIF, rovnako ako
aj zvýšenie pozitívneho vnímania EŠIF, najmä prostredníctvom prezentácie príkladov dobrej praxe.
Informačno-poradenské centrá (IPC), ktorých zriaďovateľom je 6 samosprávnych krajov, s výnimkou
Banskobystrického a Bratislavského kraja, vznikali priebežne v čase od júla do októbra 2016.
K 31.12.2016 v rámci Integrovanej siete IPC pôsobilo celkovo 16 zamestnancov. S výnimkou IPC
Žilinský samosprávny kraj a IPC Trnavský samosprávny kraj, kde pôsobili iba 2 zamestnanci, v
ostatných IPC boli obsadené 3 pracovné miesta, z toho 1 pracovník, v rámci každého IPC by mal
vykonávať funkciu koordinátora IPC.
Celkové oprávnené výdavky každého IPC počas obdobia realizácie pilotného projektu (do
31.12.2018) predstavujú 301 487,20 EUR.
Prvé obdobie činnosti IS IPC (do 31.12.2016) bolo zamerané na zriadenie jednotlivých IPC a
spustenie ich činnosti. Za uvedené obdobie IPC začali budovať databázu záujemcov o informácie z
EŠIF v rámci svojho kraja (spolu 766 subjektov), za sledované obdobie zaslali spolu 87 hromadných
emailov 12 691 subjektom (ide o kumulatívny počet, ktorý nezohľadňuje zaslanie viacerých
hromadných emailov tomu istému subjektu). Z pohľadu tematického zamerania dominovalo zasielanie
informácií k výzvam na predkladanie ŽoNFP a projektových zámerov. Poskytli telefonickou, osobnou
alebo emailovou formou sumárne za všetky IPC 254 konzultácií (pozn.: ide o kumulatívny počet, t.j.
počet nezahŕňa viacero konzultácií poskytnutých tomu istému subjektu v rámci rôznych foriem).
Počet poskytovaných konzultácií mal ku koncu obdobia rastúci trend, ktorý súvisel s vyhlásením
nových výziev. Najčastejšou témou konzultácií boli konkrétne operačné programy a ich vyhlásené
výzvy. V niektorých IPC boli klientom sprostredkované informácie viac na všeobecnej úrovni
(fungovanie EŠIF, činnosť IPC). Konzultácie ku konkrétnym projektom, ktoré potenciálni žiadatelia
vypracovávali, boli v monitorovanom období ojedinelé. Uskutočnili 7 vzdelávacích aktivít a taktiež
zorganizovali, resp. participovali na ďalších 12 podujatiach, na ktorých prezentovali svoju činnosť.
Nadviazali spoluprácu s RO/sprostredkovateľskými orgánmi a taktiež inými zainteresovanými
stranami v rámci kraja. O konzultácie prejavujú záujem obce, podnikateľské subjekty, mimovládne
organizácie, ako aj organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja/miest. Spolupracujú taktiež s
regionálnymi kontaktnými bodmi jednotlivých operačných programov (napr. INTERREG),
informačnými strediskami (napr. Europe Direct), regionálnymi združeniami Združenia miest a obcí
Slovenska a pod.
V oblasti publicity boli v rámci webových stránok samosprávnych krajov vytvorené sekcie pre činnosť
IPC s rovnakou (podobnou) štruktúrou podstránok v súlade s metodickým pokynom CKO č. 25
k Integrovanej sieti informačno-poradenských centier.
Do budúcnosti sa CKO plánuje zamerať predovšetkým na posilnenie a skvalitnenie informovanosti a
poradenstva zo strany informačno-poradenských centier, elektronizáciu predkladania
dokumentov/informácií na RO a podporu výraznejšieho využívanie zjednodušeného vykazovania
výdavkov (najmä v programoch, kde doteraz zjednodušené vykazovanie výdavkov nebolo v
dostatočnej miere zavedené).
Aktivity zacielené na Rómov, najmä obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) boli
začlenené do operačného programu Ľudské zdroje prostredníctvom Prioritnej osi 4: Sociálne
začlenenie, Prioritnej osi 5: Integrácia MRK a Prioritnej osi 6: Technická vybavenosť v obciach
s prítomnosťou MRK, čím sa podarilo zabezpečiť aj ich efektívny systém monitorovania a hodnotenia.
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CKO v nadväznosti na potrebu konzultácií so subjektmi podieľajúcimi sa na implementácii EŠIF
zabezpečil pravidelné stretnutia so všetkými RO (vrátane RO Programu rozvoja vidieka). Cieľom
stretnutí bola výmena informácií a prerokovanie aktuálne vzniknutých problémov ako aj výziev
súvisiacich s implementáciou EŠIF. Stretnutia boli organizované na týždennej báze.
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Kap. 8 – Úloha partnerov uvedených v článku 5 nariadenia
(EÚ) č. 1303/2013 pri vykonávaní partnerskej dohody (článok
52 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)
a) opis a posúdenie úlohy vybraných partnerov pri príprave správy o pokroku
vzhľadom na partnerskú dohodu (PD)
Čl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady obsahuje požiadavku aktívnej účasti príslušných
subjektov všetkých úrovní na príprave, uskutočňovaní a monitorovaní výsledkov projektov, ktoré sú
súčasťou kohéznej a regionálnej politiky a sú spolufinancované z prostriedkov európskych
štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). V praxi to znamená, že pri implementácii PD je potrebná
úzka spolupráca medzi jednotlivými úrovňami subjektov na európskej, národnej, regionálnej
a miestnej úrovni. Partnerstvo má dve dimenzie: horizontálnu a vertikálnu. Horizontálna dimenzia
kladie dôraz na spoluprácu všetkých zainteresovaných subjektov v regióne, t.j. aktérov z verejného,
súkromného a tretieho sektora. Vertikálna dimenzia hovorí, že do prípravy, realizácie a hodnotenia
programov musia byť zapojené všetky dotknuté hierarchické štruktúry (Európska komisia, vlády
členských štátov, ministerstvá, regionálni a lokálni partneri).
Princíp partnerstva na úrovni PD sa začal uplatňovať už pri príprave PD SR na roky 2014–2020. Do
procesu prípravy PD boli zapojené riadiace orgány (RO) zodpovedné za prípravu budúcich
programov, ďalšie ústredné orgány štátnej správy, ako aj široké spektrum partnerov z ústredných
orgánov štátnej správy, z regionálnej a miestnej samosprávy, akademickej sféry, záujmových združení,
reprezentatívnych profesijných združení, mimovládnych organizácií (zastrešujúcich rodovú rovnosť,
nediskrimináciu, udržateľný rozvoj a životné prostredie), organizácií v oblasti rozvoja vidieka
a rybného hospodárstva a Európskych zoskupení územnej spolupráce.
Do procesu prípravy PD boli začlenení relevantní partneri prostredníctvom nasledovných pracovných
skupín:








Rada vlády SR pre Partnerskú dohodu na roky 2014–2020 – koordinačný, poradný
a iniciatívny orgán vlády SR v otázkach súvisiacich s prípravou PD;
pracovná skupina „Partnerstvo pre politiku súdržnosti“ – platforma pre výmenu skúseností
z praxe a názorov odborníkov v oblasti politiky súdržnosti EÚ po roku 2013;
pracovné skupiny k plneniu ex ante kondicionalít – zriadené na jednotlivých ústredných
orgánoch štátnej správy zodpovedných za ich plnenie v zmysle uznesenia vlády SR č.
305/2012;
pracovné skupiny na prípravu budúcich programov – zriadené na jednotlivých zodpovedných
orgánoch v zmysle usmernenia Centrálneho koordinačného orgánu (CKO) k príprave
operačných programov (OP) na roky 2014–2020;
pracovná skupina na vytvorenie Územnej dohody medzi vládou SR, regionálnou samosprávou
a miestnou samosprávou na roky 2014–2020.

V súčasnosti funguje pracovná skupina „Partnerstvo pre politiku súdržnosti“ pod názvom pracovná
skupina „Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+“. Ide o platformu na výmenu skúseností z praxe a
názorov odborníkov v oblasti politiky súdržnosti EÚ. Jej hlavnou úlohou je využiť tieto skúsenosti pri
príprave návrhov hlavných strategických, koncepčných a analytických materiálov pre politiku
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súdržnosti EÚ po roku 2020, ktoré budú prijímané na úrovni SR. Zároveň táto platforma poskytuje
priestor na diskusiu jej členov k aktuálnym záležitostiam v oblasti politiky súdržnosti EÚ v programovom
období 2014–2020. Členovia pracovnej skupiny sa vyjadrujú najmä k návrhom materiálov
predkladaných na zasadnutie pracovnej skupiny a predkladajú námety týkajúce sa ich štruktúry,
obsahu a priorít.
V súlade s čl. 5 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 bol princíp partnerstva uplatňovaný aj
v implementačnej fáze PD a programov. Spolupráca s partnermi sa uplatňovala prostredníctvom
začlenenia partnerov (51 členov a 25 pozorovateľov) do činnosti Národného monitorovacieho
výboru pre EŠIF (NMV). Od začiatku programového obdobia sa konali dve zasadnutia NMV za účasti
zástupcov všetkých relevantných partnerov.
Pre podporu partnerstva bol zriadený ešte v roku 2011 Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj
občianskej spoločnosti, ktorý má za úlohu prispieť k tomu, aby zainteresovaní aktéri z verejného
sektora, podnikateľského sektora, politickej sféry a médií, ako aj široká verejnosť lepšie rozumeli
potrebe a významu občianskej spoločnosti, aby sa cítili jej súčasťou a aby s ňou intenzívnejšie
komunikovali. V decembri 2014 prostredníctvom Komory mimovládnych neziskových organizácií
Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie (MNO) sa uskutočnil proces
nominovania zástupcov tretieho sektora a občianskej spoločnosti do monitorovacích výborov (MV)
pre jednotlivé OP . Prvýkrát tak v NMV a MV fungujú zástupcovia MNO, ktorí prešli oficiálnym
procesom a majú mandát zastupovať celý tretí sektor. Relevantní partneri, ako riadni členovia MV,
boli pravidelne informovaní o stave implementácie programov a budú zapojení do hodnotenia
efektívnosti a účinnosti využívania prostriedkov EŠIF. CKO kladie dôraz na spoluprácu a partnerstvo
prostredníctvom využívania Integrovanej siete informačno-poradenských centier (IPC), ktorej cieľom
je najmä zabezpečenie efektívneho výkonu informovania a komunikácie o EŠIF v regiónoch,
prostredníctvom systematického a koordinovaného poskytovania včasných, aktuálnych, komplexných,
presných a jednotných informácií vrátane zabezpečenia podpory pre potenciálnych žiadateľov,
žiadateľov a prijímateľov poskytovaním odborného poradenstva. IPC pripravili alebo spolupracovali
na organizácii 7 seminárov, na ktorých sa spolu zúčastnilo 585 žiadateľov a potenciálnych žiadateľov
o EŠIF. Pre zlepšenie fungovania partnerstva sa hľadá efektívny a transparentný spôsob participácie
partnerov aj vo fáze prípravy výziev či vyzvaní pri národných projektoch. Napomôcť by mohol
národný projekt Participácia, ktorý CKO realizuje od roku 2017.
Podobne ako príprava PD, tak aj príprava a vypracovanie Správy o pokroku boli založené na
partnerskom prístupe. Gestorom vypracovania Správy bol CKO. V počiatočnej fáze vypracovania
správy bolo vykonané externé hodnotenie „Vyhodnotenie pokroku pri vykonávaní Partnerskej
dohody SR k 31. 12. 2016“, na ktorom sa podieľali subjekty zapojené do implementácie PD, ako napr.
zástupcovia relevantných odborov a vybraní partneri, vrátane zástupcov RO a gestorov
horizontálnych princípov (HP), zastúpení v Pracovnej skupine pre prípravu správy o pokroku, a to
prostredníctvom aktívneho pripomienkovania, prispievania informácií a údajov. Ďalšími
spolupracujúcimi partnermi boli zástupcovia RO a gestorov HP, členovia NMV pre EŠIF a členovia
pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+. Celkovo bolo zaslaných žiadostí
o stanovisko na vyše 200 mailových adries. K Záverečnej hodnotiacej správe prišlo spolu 129
stanovísk a pripomienok, ktoré boli prediskutované a zapracované.
Priebeh prípravy Správy o pokroku bol prezentovaný na Pracovnej skupine pre partnerstvo politiky
súdržnosti 2020+, Pracovnej skupine pre hodnotenie fungujúcej pri CKO, v rámci diskusií s českými
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kolegami (pracovná skupina pre hodnotenie fungujúca pri Národnom orgáne pre koordináciu ČR), na
Joint Working Programme a správa bude predmetom schvaľovania NMV.
Ďalšia forma partnerstva sa prejavila v ponuke Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a
informatizáciu (ÚPPVII) na partnerstvo s vysokými školami v oblasti podpory študijných predmetov
orientovaných na proces implementácie fondov EÚ, ktorá sa stretla s mimoriadne pozitívnou
odozvou na strane vysokých škôl. Ponuka partnerstva v rámci Vyzvania na projekty technickej
pomoci č. OPTP-PO1-SC1-2016-11 bola vyhlásená v decembri 2016. Cieľom spolupráce ÚPPVII
a vysokých škôl je kreovanie nových a vyškolených administratívnych kapacít a ich zapojenie do
priamej realizácie EŠIF. V stanovenom termíne I. kola (do 28.2.2017) predložilo žiadosti o partnerstvo
spolu 1 ústav a 18 fakúlt s rôznorodým zameraním (prírodné vedy, ekonómia, právo, politológia,
regionálny rozvoj, informatika, rozvoj vidieka či manažment) z 11 univerzít (Ekonomická univerzita
v Bratislave, Ekonomická univerzita v Bratislave so sídlom v Košiciach, Katolícka univerzita
v Ružomberku, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská technická univerzita
v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, Univerzita
Komenského, Univerzita Konštantína v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Informovanosť a publicita
Informovanie partnerov a širokej verejnosti prebieha aj prostredníctvom nástroja komunikačných
stratégií jednotlivých OP. Partnerská dohoda samotná je prezentovaná v súlade s cieľmi
Komunikačnej stratégie OP TP pre PD na programové obdobie 2014–2020 a prostredníctvom aktivít
ročných komunikačných plánov OP TP pre PD na programové obdobie 2014–2020, v rámci ktorých
boli uskutočnené aktivity ako Mladý Európan, mediálna kampaň v rámci komunikačnej
stratégie, vydávanie časopisu Eurokompas a jeho príloh, Road Show, Dni Európy a ďalšie rôzne
publikácie. Zverejňovanie údajov a informácií na zvyšovanie povedomia o fondoch prebieha aj
prostredníctvom webového portálu www.partnerskadohoda.gov.sk alebo www.eufondy.sk (v nich sa
zverejňujú aktuálne informácie, vyhlásené výzvy a vyzvania, aktuálne udalosti spojené s EŠIF,
metodické pokyny a pod.) alebo prostredníctvom facebookového profilu @euuvsr, na ktorom sa
zverejňovali aktuálne informácie o aktivitách komunikácie v oblasti čerpania pomoci EÚ. Pre oblasť
zvýšenia informovanosti o EŠIF bolo zriadené aj informačné centrum na Úrade vlády SR, ktoré
zabezpečuje aktuálne a komplexné informácie všetkým žiadateľom o informácie, či už
prostredníctvom telefonických a emailových kontaktov (cez adresy cko@vlada.gov.sk,
eufondy@vlada.gov.sk) alebo osobných návštev priamo v centre. V rámci priblíženia EŠIF sa
plánuje sprístupnenie kanálu na youtube.com pod názvom EUFONDY, na ktorom budú uverejnené
videospoty, videonews a ďalšie videá, ktoré budú prezentovať EÚ fondy na Slovensku. Uskutočňujú
sa zasadnutia pracovnej skupiny pre informovanie a komunikáciu, kde sú prerokované aktuálne
informácie a problémy, spolupráca a koordinácia niektorých postupov a aktivít v oblasti informovania
a komunikácie PD.
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b) opis a posúdenie zapojenia vybraných partnerov do vykonávania programov
vrátane účasti na monitorovacích výboroch programov
Podľa nariadenia EP a Rady EÚ č. 1303/2013, článok 5 (Partnerstvo a viacúrovňové riadenie) musí každý
členský štát, v súlade so svojim právnym a inštitucionálnym rámcom, vytvoriť partnerstvo
s nasledovnými partnermi na vykonávanie partnerskej dohody a operačných programov:




príslušné orgány mestskej samosprávy a ostatné orgány verejnej správy;
hospodárski a sociálni partneri; a
príslušné subjekty, ktoré zastupujú občiansku spoločnosť, vrátane partnerov činných v oblasti
ochrany životného prostredia, mimovládne organizácie a subjekty zodpovedné za podporu
sociálneho začleňovania, rodovej rovnosti a nediskriminácie.

CKO vydal pre RO Metodický pokyn č. 10 k príprave OP na roky 2014–2020, spolu s návrhom
jednotného štatútu pracovných skupín pre prípravu jednotlivých programov SR. Uvedené usmernenie
identifikovalo povinnosť zastúpenia relevantných partnerov v týchto pracovných skupinách, vrátane
subjektov zastupujúcich oblasť rómskych komunít, rozvoja občianskej spoločnosti, horizontálnych
princípov, reprezentatívnych mimovládnych neziskových organizácií, ako aj mimovládnych organizácií
pôsobiacich v oblasti rozvoja vidieka a rybného hospodárstva a zástupcov miestnych akčných skupín.
CKO tiež vypracoval usmernenie k zapojeniu partnerov mimovládnych neziskových organizácií do
prípravy OP. Výber reprezentatívnych partnerov zastupujúcich občiansku spoločnosť je
zabezpečovaný prostredníctvom Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.
CKO vydal usmernenie a vzor č. 1 pre vypracovanie štatútu monitorovacieho výboru pre príslušný
OP na programové obdobie 2014-2020, ktorý jasne stanovil potrebu rešpektovať princíp partnerstva
podľa čl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a v zmysle delegovaného
nariadenia Komisie (EÚ) č. 240/2014 o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci
európskych štrukturálnych a investičných fondov






zabezpečiť vyvážené zloženie výboru, s rešpektovaním princípu tretinového zastúpenia pri
jeho zložení tak, že 1/3 členov výboru tvoria zástupcovia štátnej správy, 1/3 zástupcovia
územnej samosprávy a 1/3 zástupcovia hospodárskych a sociálnych partnerov a zástupcovia
tretieho sektora;
uviesť, že zástupcov partnerov do výboru delegujú príslušní partneri na základe
transparentného procesu; zástupcov tretieho sektora do MV deleguje Komora mimovládnych
neziskových organizácií Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie;
uviesť, že členmi sú aj zástupcovia gestorov HP.

Aktívne zapojenie partnerov v rámci operačných programov programového obdobia 2014–2020:
OP Výskum a inovácie (OP VaI):
V rámci tohto OP sa princíp partnerstva počas implementácie, monitorovania a hodnotenia
uplatňoval prostredníctvom členstva v MV OP VaI, pracovných skupinách a v nadrezortnom
poradnom orgáne vlády SR a prostredníctvom konzultácií so strategickými partnermi (EK). MV OP
VaI, ktorý sa skladá zo zástupcov štátnej správy, územnej samosprávy, hospodárskych a sociálnych
partnerov a zástupcov tretieho sektora, na svojom poslednom zasadnutí posúdil a schválil zmenu

71

Správa o pokroku pri vykonávaní PD SR k 31.12.2016
kritérií na výber projektov, plán hodnotení (dopracovaný v zmysle požiadaviek EK) a výročnú správu
o vykonávaní OP VaI so zapracovanými pripomienkami členov MV.
OP Ľudské zdroje (OP ĽZ):
Na základe princípu partnerstva boli pri MV pre OP ĽZ zriadené 3 pracovné komisie: komisia 1 (pre
prioritnú os č. 1), komisia 2 (pre prioritné os1 č. 2, 3 a 4) a komisia 3 (pre prioritné osi č. 5 a 6).
Členmi týchto komisií sú zástupcovia zo štátneho sektora, verejnej správy, súkromného sektora,
neziskového sektora, tripartity, sociálni partneri, zástupcovia EK; na zasadania sa taktiež prizývajú
pozorovatelia bez hlasovacieho práva (MPSVR SR, ÚPSVaR, MPRV SR, Úrad splnomocnenca vlády SR
pre rómske komunity, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, MV SR, MŠVVŠ SR, MŽP SR a pod.).
Zástupcovia občianskej spoločnosti sa podieľajú na príprave výziev na predkladanie dopytovoorientovaných projektov (DOP), ktorými sú obvykle predstavitelia cieľových skupín, alebo partneri,
ktorí poznajú potreby cieľových skupín. Takáto spolupráca zvyšuje adresnosť podpory, čo oceňujú aj
samotní partneri. Zapojenie partnerov do prípravy národných projektov (NP) je v gescii jednotlivých
zúčastnených rezortov. Prínos partnerov hodnotí sprostredkovateľský orgán (SO) ako primeraný,
pričom partneri sú aktívnejší pri predkladaní stanovísk v rámci pripomienkových konaní k zámerom
NP a menej aktívni pri predkladaní návrhov oblastí na poskytnutie nenávratného finančného príspevku
(napr. návrhy na DOP výzvy), pri vyjadrení stanoviska k návrhu SO k doplňujúcim (špecifickým)
kritériám pre prioritnú os (PO) Vzdelávanie OP ĽZ. SO MV SR spolupracuje s relevantnými
partnermi taktiež pri príprave každej výzvy/vyzvania v rámci PO5 alebo PO6 a konzultuje s nimi
nastavenie výziev/vyzvaní ako aj eventuálne výstupy.
OP Kvalita životného prostredia (OP KŽP):
Úloha partnerov pri vykonávaní OP KŽP sa uplatňuje prostredníctvom členstva v MV pre OP KŽP,
ktorého zloženie zohľadňuje zásadu tretinového zastúpenia podľa Systému riadenia EŠIF. Členmi MV,
okrem zástupcov RO, SO, iných RO, sú aj zástupcovia samosprávnych krajov, mimovládnych
organizácií a socio-ekonomických partnerov, ktoré dohliadajú na priebeh a efektívnosť realizácie OP
KŽP, prerokúvajú a schvaľujú dokumenty týkajúce sa OP KŽP. Princíp partnerstva sa uplatnil aj
zriadením pracovnej skupiny MV na podporu tzv. zelených opatrení v rámci výziev na ochranu pred
povodňami s cieľom určiť opatrenia na ochranu pred povodňami využívajúcich najmä zelenú
infraštruktúru. Členmi pracovnej skupiny sú zástupcovia organizácií pôsobiacich v MV pre OP KŽP a
zástupcovia mimovládnych organizácií.
OP Integrovaná infraštruktúra (OP II):
Príslušní partneri sa na realizácii OP podieľajú svojou prítomnosťou na zasadnutiach MV, na ktorých
prerokúvajú aktuálny stav implementácie a dosiahnutý pokrok, plán a aktualizáciu plánu hodnotenia
OP II 2014–2020, revíziu OP II , výročnú správu o vykonávaní OP II za rok 2014 a 2015 a pod.
OP Technická pomoc (OP TP):
Partnerstvo sa v rámci tohto OP prejavuje vo forme spolupráce RO s partnermi na zasadnutiach MV
pre OP TP, ktorý má monitorovať realizáciu OP. Na týchto zasadnutiach partneri posudzujú pokrok
dosahovaný pri plnení cieľov OP TP, výkonnosť OP TP, predkladajú RO pripomienky týkajúce sa
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vykonávania hodnotenia programu, vrátane návrhov opatrení súvisiacich so znižovaním
administratívnej záťaže prijímateľov, sledujú opatrenia prijaté v nadväznosti na jeho pripomienky,
pokrok v plnení plánu hodnotenia, komunikačnej stratégie, posudzujú a schvaľujú metodiku a kritériá
na výber projektov, výročné správy a záverečnú správu o vykonávaní OP TP a pod.
OP Efektívna verejná správa (OP EVS):
Partnerstvo sa uplatňuje formou tzv. Hodnotiacej komisie na posudzovanie reformných zámerov
zriadenej s cieľom posudzovať relevantnosť a realizovateľnosť reformných zámerov v rámci
koordinácie medzi OP II a OP EVS. Členmi komisie sú zástupcovia partnerov, ktorí sa na
zasadnutiach komisie aktívne zapájali do prerokúvania a schvaľovania, resp. pripomienkovania
príslušných reformných zámerov.
Druhou platformou partnerstva je MV, ktorého členmi sú zástupcovia štátnej správy a samosprávy,
hospodárskych a sociálnych partnerov a tretieho sektora. Zástupcov partnerov do MV vymenúvajú
príslušné partnerské organizácie. Na zasadnutiach sa partneri aktívne zapájajú do rokovaní a
pripomienkovania napr. výročnej správy, stavu implementácie OP EVS, návrhov zámerov NP, plánu
publicity, a pod.
Program rozvoja vidieka (PRV):
Zástupcovia partnerov (napr. MPRV SR, MPSVR SR, MŽP SR, ZMOS, SPPK, Agrárna komora
Slovenska, Slovenská lesnícka komora, Agentúra pre rozvoj vidieka, Národná sieť vidieckych
partnerstiev a pod.) ako členovia MV pre PRV na jeho zasadaniach schvaľujú, resp. pripomienkujú
výročné správy o implementácii PRV. V priebehu realizácie operačného programu RO spolupracuje
s relevantnými partnermi pri prerokúvaní zásadných otázok súvisiacich s realizáciou programu
a konzultuje s mimovládnymi organizáciami z oblasti životného prostredia a poľnohospodárskymi
a potravinárskymi komorami. RO prerokúva s členmi MV taktiež všetky hodnotiace (bodovacie)
kritériá pre jednotlivé opatrenia PRV.
V rámci PRV boli zriadené tematické expertné skupiny prostredníctvom Národnej siete rozvoja
vidieka. Jednou z nich je expertná tematická pracovná skupina pre Európske inovačné partnerstvo
(EIP). Táto pracovná skupina predstavuje platformu pre uplatňovanie princípu partnerstva v rámci
prípravy a implementácie podopatrenia 16.1 „Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín
EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva Programu rozvoja vidieka SR
2014–2020“. V rámci svojej pôsobnosti, okrem iného, prerokúva materiály a návrhy potrebné na
prípravu a implementáciu podopatrenia 16.1, formuluje odporúčania pre MPRV SR, pripomienkuje
materiály vydané MPRV SR a pod. Má 23 členov (Agentúra pre rozvoj vidieka, Národná sieť rozvoja
vidieka, Vidiecka platforma, Združenie mladých farmárov, Národné lesnícke centrum, Národné
poľnohospodárske a potravinárske centrum, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, a. i.)
Operačný program Rybné hospodárstvo (OP RH):
Relevantní členovia MV sa zapájali do prípravy vykonávania OP RH prostredníctvom intenzívnej
komunikácie a bilaterálnych stretnutí s RO s cieľom pripraviť riadiacu dokumentáciu pre výber a
realizáciu projektov; išlo najmä o subjekty pôsobiace v oblasti chovu a spracovania rýb
prostredníctvom zástupcu Združenia chovateľov rýb na Slovensku a zástupcu Slovenskej
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poľnohospodárskej a potravinárskej komory. RO konštatoval, že členovia MV sa v sledovanom
období efektívne zapájali do prípravy vykonávania OP RH.
Integrovaný regionálny operačný program (IROP):
Princíp partnerstva sa uplatňuje účasťou príslušných partnerov na zasadaniach MV, v ktorom sú
zastúpení členovia ústredných orgánov štátnej správy – ministerstiev ako RO ostatných operačných
programov, zástupcovia regionálnej samosprávy, zástupcovia miestnej samosprávy a ďalší
socioekonomickí partneri a subjekty neziskového sektora. Títo partneri sa na regionálnej úrovni
taktiež aktívne podieľali na implementačnom mechanizme regionálnych integrovaných územných
stratégií (RIÚS). Rada Partnerstva pre RIÚS je hlavnou platformou spolupráce orgánov regionálnej
samosprávy, miestnej samosprávy, štátnej správy, miestnych iniciatív (združenia obcí) a ďalších
sociálno-ekonomických partnerov (podnikateľský sektor, záujmové združenia, tretí sektor)
pôsobiacich na danom území a relevantných pre konkrétnu RIÚS.
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Kap. 9 – Zhrnutie opatrení prijatých v súvislosti s
uplatňovaním horizontálnych princípov a cieľov politík na
vykonávanie EŠIF (článok 52 ods. 2 písm. i) nariadenia (EÚ)
č. 1303/2013)
a) zhrnutie opatrení prijatých v súvislosti s uplatňovaním horizontálnych
princípov s cieľom zabezpečiť podporu a monitorovanie týchto princípov
v rôznych typoch programov so zreteľom na obsah partnerskej dohody:
V nadväznosti na potrebu zhodnotenia uplatňovania horizontálnych princípov (HP) v SR bolo v gescii
sekcie centrálny koordinačný orgán ÚPPVII vykonané externé hodnotenie pod názvom „Priebežné
hodnotenie pokroku implementácie horizontálneho princípu Udržateľný rozvoj a horizontálnych princípov
Rovnosť mužov a žien a nediskriminácia na úrovni programov“ (hodnotenie). Predmetom hodnotenia
bolo posúdenie funkčnosti mechanizmov vytvorených pre zabezpečenie uplatňovania zásad HP v
rámci implementácie EŠIF a posúdenie kľúčových opatrení prijatých vo vzťahu k uplatňovaniu HP v
rámci OP. Externý hodnotiteľ navrhol pre oba HP nasledovné odporúčania:






zvážiť zníženie počtu ukazovateľov a zbierať len relevantné údaje, na základe ktorých sa dá
posúdiť plnenie cieľov príslušného horizontálneho princípu,
naďalej uplatňovať súčasný systém, ktorý zabezpečuje povinné zohľadnenie horizontálnych
princípov pri posudzovaní projektových žiadostí,
zefektívniť monitorovanie projektov a nezbierať ukazovatele, ktoré merajú len marginálne
efekty vo vzťahu k horizontálnym princípom, pretože konečné dopady intervencií EŠIF môžu
byť monitorované na úrovni kontextových ukazovateľov,
posilniť administratívne a odborné kapacity pracovníkov/pracovníčok zodpovedných za
monitorovanie a priebežne využívať výstupy z monitorovania projektov ako spätnú väzbu pre
pokračovanie intervencií.

Obmedzením hodnotenia bol reálny stav implementácie EŠIF na Slovensku. Väčšina projektov sa ešte
nerozbehla alebo bola len v začiatkoch implementácie a ich efekty nebolo ešte možné analyzovať.
V nadväznosti na vyššie uvedené nebolo možné poskytnúť dostatočne komplexný obraz o účinnosti
opatrení a o príspevku intervencií EŠIF k plneniu strategických cieľov týkajúcich sa HP.
Koordináciu HP na národnej úrovni zabezpečujú gestori HP. Ich postavenie je špecifické, pretože nie
sú v pozícii ani RO, ani SO. Gestori HP boli súčasťou plánovania v prípravnej fáze a aktívne vstupujú
aj do procesu implementácie, monitorovania a hodnotenia EŠIF. V Systéme implementácie
horizontálnych princípov rovnosť mužov a žien a nediskriminácia na roky 2014–2020 ako aj v Systéme
implementácie horizontálneho princípu Udržateľný rozvoj na roky 2014–2020 (Systém implementácie) sú
premietnuté základné súvislosti popísané v PD a mechanizmy špecifikované v Systéme riadenia EŠIF
pre programové obdobie 2014-2020.
Systémy HP sú plošne uplatnené na všetky programy EŠIF. Popis uplatnenia HP je súčasťou
programového dokumentu všetkých programov a počas plánovania bolo základné nastavenie systému
HP v každom programe konzultované s gestormi HP. Všetky HP sa uplatňujú vo všetkých
programoch EŠIF prierezovo a univerzálne.
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Počas prípravy výzvy/vyzvania vo vzťahu k informáciám týkajúcim sa HP, spolupracuje RO s gestormi
HP. RO definuje súlad s HP ako podmienku poskytnutia príspevku. Gestori HP zodpovedajú za
definovanie podmienok poskytnutia podpory súvisiacej so zabezpečením aplikovania týchto HP a
spôsobu ich overovania, ktorý je pre RO záväzný. Z množiny merateľných ukazovateľov a iných
údajov vyberá RO alebo SO pri príprave výzvy resp. vyzvania tie ukazovatele, ktoré sú relevantné pre
daný program, jeho príslušnú prioritnú os, investičnú prioritu a sú relevantné vo vzťahu k
oprávneným aktivitám predmetnej výzvy. RO zasiela návrh znenia výzvy a s ňou súvisiacich
relevantných dokumentov na pripomienkovanie. V rámci pripomienkovania posudzuje gestor HP
súlad predložených dokumentov s platným systémom implementácie HP. V prípade HP RMŽ a ND
môže byť projekt alebo v súlade s princípom podpory, alebo priamo zameraný na znevýhodnené
skupiny. Za účelom predchádzania diskriminácie a podpory rovnosti mužov a žien sa uplatňujú HP vo
všetkých programoch aj prostredníctvom zavádzania dočasných vyrovnávacích opatrení a ich aktivít
cielených na podporu znevýhodnených skupín.
Systém implementácie pre HP RMŽ a ND bol k 31.12.2016 revidovaný a aktualizovaný a mal by byť
upravený tak, aby bol stručnejší a jednoduchší. Jednou z kľúčových modifikácií je rozšíriť sledované
ukazovatele o tzv. iné údaje. Iné údaje nemusia mať výlučne priamu väzbu na intervenčnú logiku
programu a typy aktivít/konkrétne ciele. Ich poslaním je zabezpečenie zberu špecifických údajov pre
potreby monitorovania a hodnotenia OP alebo EŠIF definovaných EK, CKO a RO. Do ČMU sú
zaradené iné údaje na základe schválenia aktualizácie ČMU CKO. Iné údaje sa sledujú na projektovej
úrovni. V prípade, ak pre potreby monitorovania na úrovni OP potrebuje RO štatistické údaje z
jednotlivých projektov, ale zo strany prijímateľa nie je potrebné vopred stanovovať cieľovú hodnotu,
resp. táto hodnota nebude pre prijímateľa záväzná, RO uvedené informácie získa prostredníctvom
iných údajov vyžadovaných v rámci monitorovania projektu. Iné údaje nie sú získavané
prostredníctvom MU projektu. Takéto údaje môžu slúžiť aj ako jeden zo zdrojov pre vyhodnotenie
dosiahnutia plánovanej hodnoty MU výsledku na úrovni programu.
Rodová rovnosť, nediskriminácia, prístup pre osoby so zdravotným postihnutím
Analytickú, hodnotiacu, strategickú a legislatívnu činnosť pre uplatňovanie horizontálnych princípov
podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie, vrátane prístupnosti pre zdravotne postihnuté
osoby na národnej úrovni, zabezpečuje MPSVR SR, odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí,
oddelenie horizontálnych princípov, ktoré bolo špeciálne zriadené na vykonávanie všetkých činností,
ktoré má v kompetencii gestor HP a traja zamestnanci z Odboru pre problematiku vykonávania
Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. MPSVR SR zodpovedá za štátnu politiku
v oblasti podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie.
Pre programy ESF je hlavným cieľom HP RMŽ:
 zabezpečiť rovnosť mužov a žien na trhu práce a v príprave naň
a hlavným cieľom HP ND:
 zabezpečiť rovnosť príležitostí na trhu práce a v príprave naň.
Pre ostatné programy EŠIF je hlavným cieľom HP RMŽ:
 zníženie horizontálnej a vertikálnej rodovej segregácie v odvetviach hospodárstva mužov a žien
a hlavným cieľom HP ND:
 zabezpečiť rovnosť príležitostí v prístupe a využívaní infraštruktúry a služieb.
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Osobitný dôraz si vyžadujú osoby so zdravotným postihnutím, pre ktoré je potrebné vytvorenie
mimoriadnych podmienok prístupnosti (napr. bezbariérové architektonické prostredie, prístupné
informácie a pod.), v zmysle Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý pre
SR nadobudol platnosť 25.06.2010. Bez takto vytvorených podmienok nie je možné osoby so
zdravotným postihnutím začleniť do spoločnosti a do pracovného procesu.
Uplatňovanie horizontálneho princípu rovnosť mužov a žien a nediskriminácia je zabezpečené
prostredníctvom možnej diskvalifikácie projektových žiadostí pri nedodržaní podmienok už v
hodnotiacom a výberovom procese. Gestor HP RMŽ a ND by mal spolupracovať aj na hodnotení
programov EŠIF. Gestor HP zabezpečuje a vykonáva hodnotenie príspevku EŠIF k uplatňovaniu a
plneniu cieľov HP.
Progres dosiahnutý v oblasti HP RMŽ a ND nie je vo vzťahu k strategickým cieľom, ani na národnej
úrovni, ani v kontexte programov EŠIF, predbežne vymedzený žiadnym špecifickým súborom
merateľných ukazovateľov na úrovni výsledku – naopak, značný rozsah má súbor ukazovateľov na
úrovni výstupov. Iné údaje priradené k týmto HP merajú tiež predovšetkým výstupy.
Udržateľný rozvoj (ochrana životného prostredia, efektívne využívanie zdrojov, zmierňovanie
zmeny klímy a adaptácia na ňu, biodiverzita a predchádzanie rizikám)
Analytickú, hodnotiacu, strategickú a metodickú činnosť pre dôsledné uplatňovanie HP UR
zabezpečuje na národnej úrovni ÚPPVII. Gestorom na pracovnej úrovni je odbor prierezových
priorít.
Hlavným cieľom HP UR je zabezpečenie environmentálnej, sociálnej a ekonomickej udržateľnosti
rastu s osobitným dôrazom na ochranu a zlepšenie životného prostredia pri zohľadnení zásady
„znečisťovateľ platí“. V rámci uplatňovania zásady „znečisťovateľ platí“ sa v SR využívajú
predovšetkým dva horizontálne nástroje: i) integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania a ii)
posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Uvedené horizontálne nástroje sú uplatňované aj v
rámci poskytovania podpory z EŠIF. Na druhej strane, ale skúsenosti z krajín EÚ indikujú, že pre
zabezpečenie implementácie tejto zásady je potrebné vytvoriť zosúladený systém rôznych
ekonomických nástrojov (od daní po stimuly), ktorý je postavený na plnení cieľov za súčasnej
optimalizácie súkromných a spoločenských nákladov.
Výzvou je zelené verejné obstarávanie, ktoré je deklaratívne spomínané, ale chýba širšia aplikácia.
Málo analyzovanou a využívanou oblasťou sú prepojenia medzi EIA, zeleným obstarávaním a
systémami environmentálneho manažmentu. Možnosťou pre podporu HP UR by bolo aj prepojenie
princípov sociálneho a zeleného obstarávania pre rozvoj lokálnych ekonomík. MŽP SR pripravilo
Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie v SR na roky 2016–2020. Strategickým cieľom je
stanoviť smerovanie zeleného VO v podmienkach SR nastavením opatrení a aktivít, ktoré budú v
rámci proaktívneho prístupu príslušných inštitúcií napĺňať ambicióznejšie ciele pre oblasť zeleného
verejného obstarávania. Súčasťou akčného plánu je taktiež jednoznačne zadefinovať pojem „zelená“
zákazka vychádzajúc zo strategických medzinárodných dokumentov a zaužívaných postupov
uplatňovania
zeleného
VO
na
národnej
úrovni
(http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26092).
Podľa ostatného hodnotenia EK sú v oblasti životného prostredia na Slovensku tri hlavné výzvy
súvisiace s vykonávaním environmentálnej politiky a práva EÚ:

77

Správa o pokroku pri vykonávaní PD SR k 31.12.2016




zlepšenie odpadového hospodárstva, najmä zvýšenia recyklácie, zavádzania separovaného
zberu odpadu a zníženia skládkovania
zlepšenie kvality ovzdušia v kritických regiónoch krajiny, najmä v mestských oblastiach ako
Bratislava a Košice, postupného ukončenia škodlivých subvencií na hnedé uhlie
zlepšenie vodného hospodárstva, najmä z hľadiska projektov infraštruktúry, ale aj v
prístupoch k poľnohospodárskemu využitiu a udržiavaniu krajiny (drenážne systémy a
znečisťovanie dusičnanmi, ako aj obhospodarovanie lesov) a k modernejším metódam
čistenia komunálnych odpadových vôd.

Cieľom opatrení by mal byť v súlade so strategickými cieľmi EÚ prechod na obehové, ekologické a
konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje.
Priority stratégie Európa 2020 – inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast plne korešpondujú s troma
piliermi HP UR – ekonomickým, environmentálnym a sociálnym. Každý z projektov prispieva k
niektorému z pilierov HP UR. Investície z EŠIF by nemali zvyšovať zaťaženie životného prostredia.
Existuje celá škála možností pre podporu HP UR – napr. zlepšenie participatívnej implementácie a
definovanie kľúčových prístupov v sektore odpadového hospodárstva, ovzdušia a energetiky. Cieľom
by malo byť smerovanie k obehovému, ekologickému a konkurencieschopnému nízkouhlíkovému
hospodárstvu, ktoré efektívne využíva zdroje. Zároveň je dôležité, aby v zhode s globálnymi cieľmi
udržateľného rozvoja 2015-2030 dochádzalo k lepšiemu prepojeniu environmentálnych aspektov so
sociálnymi (hlavne riešenie problému chudoby, rovnosti príležitostí) a ekonomickými (hlavne
budúcnosť práce a vzorce výroby a spotreby).

b) zhrnutie opatrení vykonaných na zavádzanie horizontálnych politických
cieľov so zreteľom na obsah partnerskej dohody:
V rámci HP RMŽ a ND boli vypracované nasledovné strategické dokumenty: Celoštátna stratégia
rodovej rovnosti na roky 2014–2019, Národný akčný plán na elimináciu a prevenciu násilia na ženách
na roky 2014–2019, Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným
postihnutím na roky 2014–2020, Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020, Národný program
aktívneho starnutia na roky 2014–2020, PD, SyR, Systém implementácie HP RMŽ a ND, Plán
hodnotení, Plán vzdelávania a Komunikačná stratégia.
Gestor HP UR spracoval a priebežne aktualizuje svoje základné riadiace dokumenty: Systém
implementácie HP UR a Manuál procedúr gestora HP UR. V rámci plánov sekcie CKO zadáva
špecifikáciu v oblasti vzdelávania, hodnotenia, propagácie HP UR. Gestor tiež priebežne spolupracuje
na tvorbe a aktualizácii SyR a metodických materiálov CKO.
HP UR v kontexte limitovanom vymedzením EŠIF súvisí aj s globálnou rozvojovou stratégiou – cieľmi
trvalo udržateľného rozvoja, ktoré boli schválené na úrovni OSN v roku 2015. Nadväzne bola na
Slovensku spracovaná „Štúdia trvalo udržateľného rozvoja 2015+“ ako základ pre budúcu stratégiu
TUR v SR.
Podľa pripravovanej verzie dokumentu na národnej úrovni by sa mala stratégia sústrediť na 10
hlavných cieľov:
1. Podporiť udržateľný ekonomický rast cestou inovácií a dematerializácie výroby a spotreby.
2. Podporiť opatrenia zamerané na riešenie problému zmeny klímy cestou znižovania emisií
skleníkových plynov a spotreby fosílnych palív.
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3. Zabezpečiť prístup ku spoľahlivej, udržateľnej, modernej a cenovo dostupnej energii.
4. Rozvíjať koncept udržateľnej mobility založenej na komplexných prístupoch znižovania
spotreby fosílnych palív a zmene spôsobu a rozsahu dopravy.
5. Zabezpečiť potravinovú bezpečnosť cestou udržateľného poľnohospodárstva a podpory
udržateľného lesného hospodárstva.
6. Smerovať k udržateľnému využívaniu ekosystémov, zachovaniu biodiverzity a podpore
adaptačných opatrení na zmenu klímy.
7. Znižovať mieru ohrozenia a zlepšovať zdravotný stav obyvateľstva.
8. Znižovať nerovnosti a posilňovať ekonomickú a sociálnu súdržnosť a investovať do mladej
generácie.
9. Zabezpečiť produktívnu a dôstojnú zamestnanosť a rozvoj konceptu zelených pracovných
miest.
10. Zabezpečiť vonkajšiu a vnútornú bezpečnosť Slovenska, ochranu kľúčovej infraštruktúry a
elimináciu environmentálnych rizík.
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Časť II – Informácie o iniciatíve na podporu zamestnanosti mladých
ľudí a jej posúdenie (na účely článku 19 ods. 5 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013)
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Kap. 10 – Vykonávanie iniciatívy na podporu zamestnanosti
mladých ľudí (YEI) (článok 19 ods. 5 nariadenia (EÚ) č.
1304/2013)
a) všeobecný opis vykonávania iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí
vrátane toho, ako iniciatíva prispela k vykonávaniu systému záruk pre mladých
ľudí, a tiež konkrétnych príkladov opatrení podporovaných v rámci iniciatívy na
podporu zamestnanosti mladých ľudí;
Na Slovensku prebieha implementácia Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (IZM) v
súlade s Operačným programom Ľudské zdroje v rámci prioritnej osi 2 Iniciatíva na podporu
zamestnanosti mladých ľudí (PO2) a v s súlade s Národným plánom implementácie Záruky pre
mladých ľudí v Slovenskej republike, ktorý prerokovala a vzala na vedomie vláda SR na svojom
rokovaní dňa 5.2.2014 a bola prijatá aj Radou solidarity a rozvoja SR, ktorá 29.1.2014 prijala Spoločné
vyhlásenie na jej podporu. Zavedenie systému záruky pre mladých ľudí je aj súčasťou Národného
programu reforiem Slovenskej republiky 2014, ktorý schválila vláda SR uznesením č. 195 z 23.4.2014.
Týmto dokumentom bola záruka z februára 2014 aktualizovaná. Hlavná zmena spočívala v tom, že SR
v porovnaní s pôvodnou zárukou posunula hranicu z 25 na 29 rokov veku mladých ľudí s
podmienkou, že v skupine 25–29 rokov sa záruka bude vzťahovať najmä na dlhodobo
nezamestnaných (nad 12 mesiacov) alebo aspoň nad 6 mesiacov v evidencii uchádzačov
o zamestnanie.
Prioritou IZM je trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie
sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), taktiež mladých ľudí ohrozených sociálnym
vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných komunít. IZM sa sústredila na riešenie najzávažnejších
problémov mladých ľudí na trhu práce prostredníctvom realizovaných národných projektov a výziev
a zameriavala sa najmä na zosúladenie ponuky a dopytu na trhu práce, uľahčenie prechodu mladých
ľudí zo vzdelávacieho systému na trh práce realizovaním Záruky pre mladých ľudí, t.j. aby mladí ľudia
NEET vo veku do 29 rokov dostali kvalitnú ponuku zamestnania, ďalšieho vzdelávania, odborného
vzdelávania a prípravy alebo stáže do štyroch mesiacov po zaradení do evidencie uchádzačov
o zamestnanie (UoZ), po strate zamestnania alebo po ukončení formálneho vzdelania.
Implementácia IZM prehĺbila už existujúce aktívne opatrenia trhu práce a zároveň poskytla priestor
pre rozvoj nových opatrení za účelom uľahčiť mladým ľuďom prechod zo vzdelávacieho systému na
trh práce a poskytnúť im možnosť nadobudnúť praktické zručnosti. Zmenil sa spôsob vyplácania
príspevku na vykonávanie absolventskej praxe. Zároveň bola absolventská prax implementovaná do
NP „Absolventská prax štartuje zamestnanie“ a v rámci aktivity 2 projektu sa zamestnávateľom
poskytla možnosť požiadať o finančný príspevok na vytvorenie pracovného miesta pre mladého UoZ,
ktorý predtým u zamestnávateľa vykonával absolventskú prax, a to bezprostredne po skončení tejto
praxe.
V súvislosti s implementáciou IZM sa zaviedlo úplne nové aktívne opatrenie trhu práce, a to
príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní. Nízko
kvalifikovaní UoZ si môžu vďaka vzdelávaniu a príprave na trh práce a rekvalifikačným kurzom
doplniť chýbajúce kompetencie pre výkon určitej profesie.
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Priemerný počet UoZ do 29 rokov v roku 2016 dosiahol hodnotu 81 700 osôb. V porovnaní
s rokom 2015 (103 341 osôb) je to pokles o 21 641 osôb, o 20,94%, čo je spôsobené aj neustálou
intervenciou zo strany ÚPSVR a realizáciou projektov.
Priemerný podiel UoZ do 29 rokov na celkovom počte UoZ dosiahol v roku 2016 hodnotu 27,14%.
V porovnaní s rokom 2015 (29,14%) je to pokles o 2,00 percentuálneho bodu. V súvislosti
s realizáciou národných projektov pre mladých UoZ sa výrazne zmenil podiel dlhodobo
nezamestnaných mladých UoZ do 29 rokov a to zo 47 116 na 18 876, čo je pokles o 59,94% oproti
roku 2013.
V záujme eliminovať riziko zrušenia záväzku v prípade IZM je realizované prehodnotenie národných
projektov v implementácii tak, aby sa v roku 2017 zabezpečilo čo možno najvyššie čerpanie.
Zároveň budú predložené zámery nových NP a dopytovo-orientované projekty na schválenie
v Komisii pri monitorovacom výbore. Cieľom je zabezpečiť čerpanie celej alokácie PO2 do konca
roka 2018.
V rámci špecifického cieľa
150 000 000,00 €, a to:

2.1.1

sú

k 31.12.2016

zazmluvnené

tri

NP

v celkovej

hodnote

312021A017 Praxou k zamestnaniu (30 962 500,00 €) – podpora mladých ľudí do 29 rokov
veku, s cieľom zvýšenia ich zamestnanosti prostredníctvom podpory ich odborných zručností,
vedomostí a praktických skúseností formou mentorovaného zapracovania a praxe u zamestnávateľov,
ktorí na uvedený účel vytvoria pracovné miesta. Cieľovou skupinou projektu sú UoZ do 25 rokov
vedení v evidencii UoZ minimálne 3 mesiace a UoZ do 29 rokov vrátane vedení v evidencii UoZ
minimálne 6 mesiacov.
312021A051 Absolventská prax štartuje zamestnanie (19 125 000,00 €) – podpora mladých
ľudí prostredníctvom praxe u zamestnávateľa a následnej podpory jeho zamestnávania po ukončení
praxe u toho istého zamestnávateľa. Cieľovou skupinou projektu sú znevýhodnení UoZ – absolventi
škôl podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti.
312021A139 Úspešne na trhu práce (27 000 000,00 €) – podpora začatia vykonávania SZČ
mladých ľudí a podpora vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní.
Cieľovou skupinou projektu sú : UoZ (NEET) do 25 rokov (25 rokov mínus 1 deň) vedení v evidencii
UoZ minimálne 3 mesiace a UoZ (NEET) do 29 rokov (29 rokov mínus 1 deň) vedení v evidencii
UoZ minimálne 6 mesiacov.
K 31.12.2016 boli vyhlásené dve výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok:
OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01 (12 mil. €) Podpora vstupu vybraných mladých ľudí na trh práce,
zameraná na zavedenie špecifických programov na podporu zamestnávania mladých ľudí so
zdravotným postihnutím, a/alebo na zavedenie programov osobitnej podpory zamestnávania mladých
ľudí z oprávnenej cieľovej skupiny .
OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 (10 mil. €) Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie
samozamestnávania mladých ľudí, zameraná na prípravu na začatie podnikania a pomoc pri
samozamestnávaní mladých ľudí, vrátane vzdelávania (v oblastiach: legislatíva, financie, marketing,
obchodné zručnosti, využívanie IT) a vypracovania podnikateľského plánu.
K 31.12.2016 sa do realizovaných projektov zapojilo 10 536 mladých ľudí do 29 rokov (ručne
napočítané z monitorovacích správ). V súčasnej dobe rastie v SR dopyt po kvalifikovanej pracovnej
sile. Zamestnávatelia majú záujem o kvalifikovaných mladých ľudí do 29 rokov. Rozhodujúcim
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kritériom pre zaradenie do národného projektu je v rámci OP ĽZ vek účastníka projektu bez kritéria
vzdelania. Výber zamestnanca na pracovnú pozíciu vo významnej miere ovplyvňuje aj zamestnávateľ
a jeho požiadavky na konkrétne pracovné miesto, čo mohlo do istej miery spôsobiť zvýšený počet
zaradených s terciálnym vzdelaním.

b) opis akýchkoľvek problémov, ktoré sa vyskytli počas vykonávania iniciatívy
na podporu zamestnanosti mladých ľudí, a opatrenia prijaté na prekonanie
týchto problémov;
V období od 12.4.2016 do 15.4.2016 bol na úrovni PO2 OP ĽZ na Slovensku ako jednej zo 7 krajín
vykonaný zo strany Európskeho dvora audítorov výkonnostný audit zameraný na Iniciatívu na
podporu zamestnanosti mladých ľudí. Cieľom auditu bolo získanie odpovedí na otázky, či SR
napreduje v zavádzaní systému záruky pre mladých a či sú systémy monitorovania a podávania správ
SR efektívne v meraní výsledkov záruky pre mladých ľudí a nákladov na ňu. Zo záverov auditnej
správy vyplýva, že audítori nemohli vyjadriť stanovisko k tomu, či členský štát urobil pokrok v
zavádzaní záruky pre mladých ľudí, pokiaľ ide o evidovanie osôb NEET, ich posudzovanie a realizáciu
predložených ponúk. Údaje, ktoré boli k dispozícii, neumožnili posúdiť, či pokles populácie NEET
možno dať do súvisu so zárukou pre mladých ľudí alebo či sú dôsledkom iných účinkov. Systém na
monitorovanie a predkladanie správ bol vyhodnotený ako čiastočne účinný pri vykazovaní
ukazovateľov EMCO, pretože členský štát oznamoval údaje len o tých osobách NEET, ktoré boli
evidované ako nezamestnané, a situácia 6 mesiacov po odchode zo záruky nebola známa pri väčšine
účastníkov. Všetky tieto závery z auditu sú podkladom pre zlepšenie implementácie IZM.
V nadväznosti na odporúčanie EDA s cieľom zlepšiť dosahovú stratégiu na identifikáciu celej
populácie NEET, zameranú na ich registrovanie, bola vyhlásená výzva na predkladanie dopytovoorientovaných projektov s názvom „Aktivizácia a podpora mladých NEET“. Súčasťou hlavnej aktivity
výzvy sú aj prieskumné činnosti zamerané na identifikáciu, vyhľadávanie a aktivizáciu mladých NEET.
V nadväznosti na odporúčanie EDA o vypracovaní a navrhnutí štandardov kritérií kvality pre ponuky,
ktoré sa majú poskytnúť v rámci Záruky pre mladých ľudí bola definícia kvalitnej ponuky ukotvená v
rámci platnej legislatívy a to prostredníctvom § 15 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Tento právny stav vyzdvihol Európsky
dvor audítorov aj vo svojej správe.
V nadväznosti na odporúčanie EDA s cieľom zlepšiť systém monitorovania Záruky pre mladých ľudí v
SR sa zabezpečilo prepojenie databáz Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Sociálnej poisťovne
za účelom zníženia vysokého počtu neznámych umiestnení. Vďaka tomu sa nám podarilo znížiť údaj o
počte neznámych umiestnení 6 mesiacov po odchode zo Záruky pre mladých ľudí z takmer 80% na
33%.

c) posúdenie vykonávania iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí,
pokiaľ ide o stanovené ciele a zámery a o prínos pri zavádzaní systému záruk
pre mladých ľudí.
V programovom období 2014–2020 je na implementáciu PO2 OP ĽZ určených 194 350 518,00 €
z ESF a IZM. Suma kontrahovaných prostriedkov za EÚ zdroj k 31.12.2016 za zazmluvnené tri NP
dosiahla úroveň 135 021 750,00 €, čo vo vzťahu k celkovej alokácii prioritnej osi predstavuje 69,47%.
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Čerpanie je nižšie aj vzhľadom na pokles počtu osôb cieľovej skupiny. Čerpanie prostriedkov
k 31.12.2016 schválené certifikačným orgánom je 6 003 759,01 €, čo predstavuje 3,09% z alokácie na
PO2.
Nezamestnanosť mladých ľudí vo veku 15–29 rokov dosahovala v uplynulých rokoch nadpriemerné
hodnoty. V roku 2012 bola miera nezamestnanosti 34,0% a jej podiel na celkovom počte
nezamestnaných bol 20,0%. Napriek všeobecnému poklesu celkovej nezamestnanosti
a nezamestnanosti mladých ľudí do 29 rokov oproti roku 2015, stále je ešte vysoký počet mladých
ľudí do 29 rokov v evidencii úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Vplyvom prijatých aktívnych
opatrení trhu práce a projektov na národnej úrovni sa aktuálna miera nezamestnanosti mladých ľudí
pohybuje na úrovni 23,2%. V súčasnosti je potrebné zamerať sa najmä na skupiny mladých, ktorí sú
znevýhodnení sociálne, zdravotne, chudobou.
V súlade s čl. 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 bolo vykonané
hodnotenie, ktorého predmetom bolo zhodnotiť pokrok pri realizácii Iniciatívy na podporu
zamestnanosti mladých ľudí a prijaté opatrenia na národnej úrovni podporujúce jej implementáciu.
Hodnotenie zahŕňalo obdobie od septembra 2013 do decembra 2015 a zameralo sa na PO2 OP ĽZ.
Závery hodnotenia skonštatovali, že vďaka aktívnym opatreniam na trhu práce a národným
projektom implementovaným v rámci IZM a Záruky pre mladých ľudí sa úspešne darí znižovať
nezamestnanosť mladých ľudí a uľahčovať im prechod zo vzdelávacieho systému na pracovný trh.
Nízko kvalifikovaní UoZ si môžu vďaka vzdelávaniu a príprave na trh práce a rekvalifikačným kurzom
doplniť chýbajúce kompetencie pre výkon určitej profesie. Absolventi škôl bez pracovných skúseností
do 26 rokov môžu využiť príspevok na vykonávanie absolventskej praxe. Vďaka poskytovaniu
príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní sú
zamestnávatelia motivovaní prijať do pracovného pomeru UoZ do 29 rokov, ktorí doposiaľ nemali
pravidelne platené zamestnanie. Vďaka projektu „Praxou k zamestnaniu“ môžu UoZ do 29 rokov
získať teoretické a praktické zručnosti u zamestnávateľa, ktorý vytvorí pracovné miesta za účelom
mentorovaného zapracovania a praxe. Prostredníctvom zákona o službách zamestnanosti môžu mladí
UoZ využiť niekoľko nástrojov, ktoré sa osvedčili pri znižovaní nezamestnanosti a dlhodobej
nezamestnanosti. Pomoc a podporu pri hľadaní zamestnania im poskytujú úrady, ktoré na prelomoch
rokov 2014 a 2015 prešli výraznou zmenou za účelom lepšieho poskytovania služieb zamestnanosti
dôrazom na personalizovaný prístup, ktorý zohľadňuje všetky individuálne potreby a charakteristiky
UoZ.
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Zoznam skratiek
a. i.
AK
AOTP
AP
API
a pod.
Á
BSK
CAF
CEF
CKO
CLLD
CPV
č.
čl.
ČMU
ČR
DOP
EAK
ECVET
EDA
EFRR
EIA
EIP
EK
ekv.
EMCO
ENRF
EP
EPFRV
ERA
ESF
ESFRI
ESO
EŠIF
ETS
EUR
EÚ
FS
HDP
HP
IKT
IP
IPC
IROP
IS
IT

a iné
administratívne kapacity
aktívne opatrenia trhu práce
akčný plán
rozhranie pre programovanie aplikácií
a podobne
áno
Bratislavský samosprávny kraj
Spoločný systém hodnotenia kvality
Nástroj na prepájanie Európy
Centrálny koordinačný orgán
miestny rozvoj vedený komunitou
centrálny plán vzdelávania
číslo
článok
číselník merateľných ukazovateľov
Česká republika
dopytovo orientovaný projekt
ex ante kondicionalita
Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu
Európsky dvor audítorov
Európsky fond regionálneho rozvoja
posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Európske inovačné partnerstvo
Európska komisia
ekvivalent
Výbor pre zamestnanosť Európskej komisie
Európsky námorný a rybársky fond
Európsky parlament
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
Európsky výskumný priestor
Európsky sociálny fond
Európske strategické fórum o výskumných infraštruktúrach
Efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa
Európske štrukturálne a investičné fondy
Systém obchodovania s emisiami
euro
Európska únia
Finančná správa SR
hrubý domáci produkt
horizontálny princíp
informačné a komunikačné technológie
implementačný plán
Informačno-poradenské centrum
Integrovaný regionálny operačný program
informačný systém
informačné technológie
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IÚI
IZM
KF
KURS
KVV FS
LAU
LULUCF

integrované územné investície
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Kohézny fond
Koncepcia územného rozvoja Slovenska
karta vyrovnaných výkonov finančnej správy
miestna správna jednotka
započítavanie využitia pôdy, zmien vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva
do inventarizácie skleníkových plynov
MAS
miestna akčná skupina
MDV SR
Ministerstvo dopravy a výstavby SR (od 1. januára 2017)
MDVRR SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
MF SR
Ministerstvo financií SR
MH SR
Ministerstvo hospodárstva SR
mil.
milión
MK SR
Ministerstvo kultúry SR
MNO
mimovládne neziskové organizácie
MPRV SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
MRK
marginalizované rómske komunity
MS SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
MSP
malé a stredné podniky
MŠ
materské školy
MŠVVŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
MU
merateľný ukazovateľ
MV
monitorovací výbor
MV SR
Ministerstvo vnútra SR
MVO
mimovládne organizácie
MZ SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
MŽP SR
Ministerstvo životného prostredia SR
N
nie
napr.
napríklad
NARMSP
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
nár.
národný
ND
nediskriminácia
NEET
mladí ľudia, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo
odbornej prípravy
NFP
nenávratný finančný príspevok
NMV
Národný monitorovací výbor
NP
národný projekt
NPR
národný program reforiem
NRO
najmenej rozvinuté okresy
NSRV
Národná sieť rozvoja vidieka
NR SR
Národná rada SR
NUTS
klasifikácia štatistických územných jednotiek
OAK EŠIF odbor administratívnych kapacít EŠIF Úradu vlády SR
obyv.
obyvateľ
ods.
odsek
OECD
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
o. i.
okrem iného
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OP
OP EVS
OP II
OP KŽP
OP ĽZ
OP RH
OP TP
OP VaI
OP ZaSI
OSN
OZ
OZE
PD
PHSR
PISA
písm.
PMÚ
PO
pozn.
PZ
PPA
PRV
QMS
resp.
RIS
RIS3
RIÚS
RĽZ
RMŽ
RO
RSV
RVVTI
SAV
SBA
SEA
SIH
SO
SPPK
SR
SVS
SyR
SZČ
SZP
ŠC
ŠF
ŠIOV
T

operačný program
Operačný program Efektívna verejná správa
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Operačný program Kvalita životného prostredia
Operačný program Ľudské zdroje
Operačný program Rybné hospodárstvo
Operačný program Technická pomoc
Operačný program Výskum a inovácie
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (2007 – 2013)
Organizácia spojených národov
odborní zamestnanci
obnoviteľné zdroje energie
Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020
programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Program medzinárodného hodnotenia žiakov
písmeno
Protimonopolný úrad SR
prioritná os
poznámka
pedagogickí zamestnanci
Pôdohospodárska platobná agentúra
Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
systém riadenia kvality
respektíve
rezortný informačný systém
Stratégia výskumu a inovácii pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej
republiky
regionálne integrované územné stratégie
rozvoj ľudských zdrojov
rovnosť mužov a žien
riadiaci orgán
Rámcová smernica o vode
Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie
Slovenská akadémia vied
zákon o malých a stredných podnikoch
strategické environmentálne hodnotenie
Slovenský investičný holding
sprostredkovateľský orgán
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Slovenská republika
Sekcia verejnej správy MV SR
Systém riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov na
programové obdobie 2014 – 2020
samostatná zárobková činnosť
sociálne znevýhodnené prostredie
špecifický cieľ
štrukturálne fondy
Štátny inštitút odborného vzdelávania
tematická ex ante kondicionalita
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TC
TEN-T
t.j.
TP
TUR
tzn.
tzv.
UMR
UNITAS
UoZ
UR
ÚOŠS
ÚPPVII
ÚPSVR
ÚPSVaR
ÚSVRK
ÚSV ROS
ÚV SR
ÚVO
VaV
VO
VS
VŠ
VÚC
VVaI
Zb.
ZFEÚ
ZMOS
Z. z.
ŽoNFP
ŽP

tematický cieľ
paneurópske dopravné koridory
to je
technická pomoc
trvalo udržateľný rozvoj
to znamená
takzvaný
udržateľný mestský rozvoj
Program jednotného výberu daní, cla a odvodov
uchádzač o zamestnanie
udržateľný rozvoj
ústredné orgány štátnej správy
Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Úrad vlády SR
Úrad pre verejné obstarávanie
výskum a vývoj
verejné obstarávanie
verejná správa
vysoké školy
vyšší územný celok
výskum, vývoj a inovácie
Zbierka
Zmluva o fungovaní Európskej únie
Združenie miest a obcí Slovenska
Zbierka zákonov
žiadosť o nenávratný finančný príspevok
životné prostredie
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