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Cieľ stretnutia 

Informovať o: 

• aktuálnom stave príprav OP EVS 

• aktuálnom stave negociácii s EK  

• otvorených otázkach a možnostiach zapojenia partnerov 

• oprávnených a neoprávnených výdavkoch ESF 

• ďalšom postupe pri príprave OP EVS  



Nová grafická identita a logo OP EVS 

 

 

• Východiskom motívu hviezdy bola jedna z hviezd na vlajke EÚ, ktorá v 

prenesenom význame symbolizuje krajinu ako súčasť celku.  

• Motív človeka v roli hviezdy symbolizuje pro-klientskú orientáciu 

služieb verejnej správy SR, podporovanú aj OP EVS.  

• Splynutím týchto 2 motívov vzniklo logo, spájajúce v sebe prepojenosť 

krajiny s potrebami jej občanov.  

• S podporou OP EVS vytvárame priestor, kde sa veľké myšlienky 

stávajú jednoduchými a užitočnými riešeniami.  



Aktuálny stav 

• 12.5.2014 schválený OP EVS Sociálnou a hospodárskou radou 

• 14.5.2014 schválený OP EVS vládou SR 

• 20.6.2014 schválená Partnerská dohoda EK 

• 1.7.2014 sa uskutočnilo stretnutie koordinačné stretnutie CKO - 

Systém riadenia, zákon o EŠIF – pracujeme na interných 

manuáloch 

• K 1.9.2014 pripravujeme zriadenie Sekcie Európskych Programov  

 



Aktuálny stav negociácii s EK 

• 4 kolá neformálnych negociácií s EK  

(21.02.2013, 17.05.2013, 26.09.2013, 10.04.2014) 

• 25.07.2014 očakávame pripomienky k OP EVS 

• Formálne negociácie k OP EVS očakávame v septembri 

• Implementácia OP EVS ihneď po schválení OP  

 



Tematický  cieľ a investičná priorita OP EVS 

Tematický cieľ:  

• Posilnenie inštitucionálnych kapacít verejnej správy a 

zainteresovaných strán a efektivity verejnej správy 

Investičná priorita:  

• Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti 

verejnej správy a verejných služieb na národnej, regionálnej 

a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a 

dobrej správy 

 



Optimalizácia programovej štruktúry OP EVS 1/3 

PO 1: Posilňovanie inštitucionálnych kapacít efektívnosti VS 

• ŠC 1.1: Skvalitňovanie systémov a optimalizácia procesov s 

orientáciou na občanov a podnikateľov 

• ŠC 1.2: Modernizácia riadenia ľudských zdrojov a 

zvyšovanie kompetencií zamestnancov 

• ŠC 1.3: Zefektívnenie súdneho systému a vymožiteľnosti 

práva 

• ŠC 1.4: Zabezpečenie transparentného a efektívneho 

uplatňovania pravidiel verejného obstarávania a podpora 

dôsledného uplatňovania princípov 3E (hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť)  



Optimalizácia programovej štruktúry OP EVS 2/3 

PO 2: Technická pomoc 

• ŠC 2.1: Podpora a skvalitňovanie administratívnych kapacít, 

vzdelávanie a zvyšovanie odbornosti zamestnancov 

• ŠC 2.2: Systémová a technická podpora 

• ŠC 2.3: Zabezpečenie efektívnej komunikácie OP EVS 



Optimalizácia programovej štruktúry  OP EVS 3/3 

Tri prierezové témy boli zadefinované na základe odporúčaní 

EK a sú súčasťou všetkých relevantných špecifických cieľov 

OP EVS:  

1. Zamedzenie korupcie a podpora transparentnosti 

2. Podpora partnerstva a sociálneho dialógu prostredníctvom 

budovania kapacít a spolupráce VS so sociálnymi 

a ekonomickými partnermi a subjektmi MNO 

3. Hodnotenia dopadov regulačných rámcov  



Cieľové skupiny:  

Inštitúcie a subjekty VS; samosprávne kraje; obce a mestá; 

právnické osoby a občania (používatelia služieb VS), 

zamestnanci inštitúcií súdneho systému a subjektov VS 

zodpovedných za politiky v oblasti justície, zamestnanci a 

členovia mimovládnych a profesijných združení zameraných 

na oblasť justície, fyzické alebo právnické osoby oprávnené 

na podnikanie a občania (používatelia služieb justície). 
 



OP EVS 

Cieľové územia: celé územie Slovenskej republiky 

 

Prijímatelia: inštitúcie a subjekty VS, združenia právnických 

osôb reprezentujúce sociálnych a ekonomických partnerov, 

mimovládne a neziskové organizácie, inštitúcie súdneho 

systému a subjekty VS zodpovedné za politiky v oblasti 

justície, mimovládne a profesijné združenia zamerané na 

oblasť justície. 

 



Ex ante hodnotenie a kondicionalita 

Ex ante hodnotenie bolo schválené vládou SR ako súčasť OP 

EVS uznesením vlády SR č. 228 zo dňa 14.05.2014. 

 

Ex ante kondicionalita (EAK 11) „Existencia strategického 

politického rámca na posilnenie administratívnej efektívnosti 

členského štátu vrátane reformy VS“  

 Vyhodnotenie EAK 11 a Akčný plán sú súčasťou OP EVS. 

EAK 11 je vykazovaná ako čiastočne splnená.  

Aktualizovaná verzia EAK 11 bola vložená do textu 

Partnerskej dohody, ktorá bola schválená dňa 20.06.2014. 

Momentálne je nesplnených 5 zo 6 podkritérii EAK 11.  

 

 



Podkritéria EAK 11 

1. Analýza a strategický plán právnych, organizačných a/alebo 

procesných reformných opatrení.  

2. Vývoj systémov riadenia kvality. 

3. Integrované opatrenia na zjednodušenie a racionalizáciu 

administratívnych postupov. 

4. Vývoj a vykonávanie stratégií a politík ĽZ, ktoré zahŕňajú hlavné 

nedostatky identifikované v tejto oblasti. 

5. Rozširovanie zručností na všetkých úrovniach odbornej hierarchie v 

rámci orgánov verejnej  správy.  

6. Vývoj postupov a nástrojov na monitorovanie a  hodnotenie.  



Finančný plán OP EVS 



Otvorené otázky 

• Aplikácia globálnych grantov ako nástroja podpory 

• Indikátory OP EVS - Upravené zadefinovanie 

výsledkových a výstupových ukazovateľov OP EVS – 

čakáme na spätnú väzbu EK 

 

Projektový zásobník  

Vyzývame Vás na spoluprácu pri tvorbe projektových 

zámerov OP EVS. 



 
 

A. Personálne náklady: 

• riadiaceho personálu, odborného personálu, obslužného 

personálu 

 

Za oprávnené sa považujú:  

• mzda, vrátane zákonom stanovených odvodov,  

• cestovné, stravné a náklady na ubytovanie, 

• externé školiace aktivity personálu 

Oprávnené výdavky v rámci ESF 1/4 



B. Náklady cieľových skupín: 

• cestovné, stravné a náklady na ubytovanie vrátane 

internátneho ubytovania,  

• výdavky na starostlivosť o závislé osoby, 

• náhrada mzdy vrátane zákonom stanovených odvodov, ak 

školiaca aktivita prebieha počas pracovnej doby 

Oprávnené výdavky v rámci ESF 2/4 



C. Ostatné náklady:  

• náklady súvisiace so šírením informácií/ publicitou daného projektu,  

• náklady na školiaci materiál,  

• náklady na publikácie,  

• náklady na preklady a tlmočenie,  

• náklady na monitorovanie a hodnotenie projektu,  

• finančné (finančný audit), bankové a právne poplatky (ak si to 

projekt vyžaduje, bude to definované vo výzve resp. vyzvaní) 

• nákup zariadenia, vybavenia, nábytku, príslušenstva,  

• odpisy vlastného majetku (ak nebol majetok zakúpený z EŠIF alebo 

štátneho rozpočtu), 

 

 

Oprávnené výdavky v rámci ESF 3/4 



• prenájom a leasing- budovy, zariadenia, vybavenia, nábytku a 

príslušenstva,  

• DPH - v prípade, ak žiadateľ nie je platcom DPH,  

• prevádzkové náklady,  

• prenájom dopravných prostriedkov,  

• náklady na poistenie,  

• poplatky za skúšky.  

Oprávnené výdavky v rámci ESF 4/4 



• subdodávky, ktoré zvyšujú náklady na realizáciu činností bez 
pridania hodnoty a subdodávky, pri ktorých je platba 
stanovená ako percentuálny podiel na celkových nákladoch 
činnosti,  

• debetné úroky,  

• poplatky pri finančných transakciách,  

• kurzové zisky a kurzové straty,  

• čisto finančné výdavky,  

• pokuty, finančné penále, výdavky na súdne spory,  

• nákup použitého zariadenia (Odpisy sú oprávnené iba počas 
trvania projektu), 

• nákup nezastavanej pôdy,  

 

 

 

Neoprávnené výdavky v rámci ESF 1/2 



• nákup nehnuteľnosti (Odpisy budov sú oprávnené iba počas trvania 
projektu), 

• realizácia nových stavieb a technického zhodnotenia stavieb 
vrátane prípravnej a projektovej dokumentácie, 

• DPH nárokovateľná na vrátenie, 

• výdavky spojené s bankovou zárukou,  

• náklady spojené s leasingovou zmluvou,  

• financovanie prevádzkového kapitálu firiem, 

• faktoring - finančný vzťah medzi výrobcom (dodávateľom) a faktoringovou 
spoločnosťou, 

• financovanie strát z hospodárskej činnosti,  

• telekomunikačné poplatky na nákup a prevádzku mobilných 
telefónov,  

 

Neoprávnené výdavky v rámci ESF 2/2 



• ak si to povaha projektu vyžaduje, sú výdavky spojené s týmto 

nákupom oprávnenými výdavkami, 

• spôsobmi obstarania sú nákup, prenájom a leasing,  

• zároveň na danom mieste a v danom čase bol použitý spôsob 

obstarania z hľadiska hospodárnosti a efektívnosti použitia 

finančných prostriedkov najvýhodnejší,  

• samotné zariadenie musí súvisieť s realizáciou projektu, náklady 

nesmú presiahnuť 20% celkových nákladov,  

• pri nákupe je potrebná presná špecifikácia, počet kusov, 

jednotková cena a parametre (v komentári rozpočtu), 

• ESF podporuje iba bežné výdavky, nie kapitálové výdavky, 

(východisko je §22 zákona č.595/2003 o daniach z príjmov) 

Príklad – Nákup zariadenia, vybavenia, nábytku a príslušenstva 



Viac informácií k oprávneným a neoprávneným 

výdavkom nájdete na: 

 

http://www.esf.gov.sk/esf/index.php?SMC=1&id=122 

Viac k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 

2014-2020 bude známych po schválení Systému 

riadenia a Systému finančného riadenia CKO a MF SR. 

 



Ďalší postup pri príprave OP EVS  

• Obratom Vám bude zaslaný zápis zo stretnutia, táto 

prezentácia a prezenčná listina  

• Bilaterálne stretnutia s partnermi je možné zorganizovať 

podľa potreby 

 

 Termín: do 1.09.2014 očakávame aktualizované projektové 

zámery OP EVS aj s odhadovanou finančnou alokáciou 

potrebnou na realizáciu strategických cieľov/aktivít 

Ďalší postup pri príprave OP EVS  

http://www.keleris.com/wp-content/uploads/2012/12/trivia-about-communication.jpg


  

Ďakujem za pozornosť! 

 

Prosím posielajte otázky k OP EVS na  

2020@minv.sk 


