Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa
sZápisnica z IX. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru
pre operačný program Efektívna verejná správa
Termín konania: 7.9.2017
Miesto konania: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava
Účastníci: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
Bod č. 1 Overenie uznášaniaschopnosti monitorovacieho výboru, voľba overovateľa,
schválenie programu
Bod č. 2 Aktualizácia Štatútu a Rokovacieho poriadku Monitorovacieho výboru
Bod č. 3 Informácia o aktuálnom stave implementácie OP EVS a informácia
o plánovanom čerpaní finančných prostriedkov
Bod č. 4 Prezentácia a schvaľovanie návrhov zámerov národných projektov
Bod č. 5 Rôzne a záver
Otvorenie podujatia
Deviate riadne zasadnutie monitorovacieho výboru otvorila Adela Danišková, MV SR,
generálna riaditeľka Sekcie európskych programov (ďalej GR SEP) Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky (ďalej MV SR). Privítala všetkých prítomných členov, osobitne za
Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre Zamestnanosť, sociálne záležitosti a
začlenenie (DG EMPL) privítala pána Michaela Morassa a pani Terezu Steinhüblovú.
Následne informovala, že nakoľko sa na zasadnutí nemohol zúčastniť podpredseda vlády
SR a minister vnútra SR a predseda Monitorovacieho výboru pán Robert Kaliňák,
splnomocnil svojim zastupovaním člena Monitorovacieho výboru, pani štátnu tajomníčku
Denisu Sakovú a zároveň na základe schváleného štatútu a rokovacieho poriadku
poveril pani Adelu Daniškovú vedením schôdze a zastupovaním funkcie predsedu
monitorovacieho výboru.
Adela Danišková, MV SR, ďalej konštatovala, že aktuálne sa nachádzame v druhej
polovici štvrtého roka implementácie programového obdobia a
koniec roka 2017
predstavuje prvý míľnik pre plnenie pravidla n+3 voči záväzku roku 2014. Celkový
záväzok predstavuje sumu 12,5 mil. eur (EÚ zdroj). V tejto súvislosti informovala členov
MV, že RO ako jedno z hlavných opatrení na splnenie pravidla n+3 zaviedol systém
pravidelného odpočtovania plánov čerpania pre všetky národné projekty. Z toho vyplýva,
že každý žiadateľ a prijímateľ pravidelne informuje RO o pláne predkladania žiadostí
o platbu a ich výške. Súčasne
prebieha séria stretnutí s prijímateľmi a žiadateľmi
národných projektov a taktiež boli všetci predkladatelia plánov čerpania oficiálnou cestou
vyzvaní k dodržiavaniu dohodnutých záväzkov. Okrem toho v snahe zvýšiť úroveň
čerpania, RO po konzultácii s EK v národných projektoch aplikuje možnosť využitia
preddavkových platieb, ktoré efektívnym spôsobom vstúpia v tomto roku do čerpania
a v neposlednom rade je vo viacerých projektoch aplikovaný aj princíp zjednodušeného
vykazovania výdavkov, ktorý má najmä zjednodušiť a zrýchliť implementáciu. Faktom
zostáva, že tieto plány na predkladanie žiadostí sa v čase posúvajú, odhady sa znižujú a
dochádza k posúvaniu plánovaných termínov čerpania z mesiaca na mesiac.
Informovala tiež, že RO úspešne vyhlásil písomné vyzvania pre 19 národných projektov a
6 dopytovo orientovaných výziev. Celkovo je už zazmluvnených 12 národných projektov.
Viac bude uvedené v rámci prezentácie o aktuálnom stave implementácie OP.
Zároveň oznámila členom MV, že počas zasadnutia MV budú zástupcovia prijímateľov
a žiadateľov vybraných národných projektov požiadaní o prezentáciu informácie o
čerpaní a implementácii ich jednotlivých projektov.
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Michael Morass, EK, zdôraznil, že pravidelné stretnutia MV sú hlavným predpokladom
pre dosiahnutie pokroku v implementácii OP. Upozornil členov MV, že dnes je
rozhodujúce najmä splnenie pravidla n+3, keďže čas plynie veľmi rýchlo a Ministerstvo
financií SR bude vo veľmi krátkom časovom horizonte potrebovať predložené všetky
Žiadosti o platbu (ďalej len ŽoP), ktoré majú vstúpiť do čerpania v roku 2017. Ocenil
pokrok, ktorý dosiahol RO v rámci implementácie OP, avšak upozornil, že na základe
pravidelných odpočtov je zrejmé, že v rámci prebiehajúcich projektov dochádza
k neustálym posunom termínov. Ďalej vyzval všetky relevantné ministerstvá, aby jasne
deklarovali svoje záväzky týkajúce sa čerpania zdrojov OP EVS a vzali za tieto záväzky
zodpovednosť. Na druhej strane však upozornil, že sa nejedná len o čísla v rámci
čerpania zdrojov OP EVS, ale ide aj o plnenie politických cieľov v oblasti verejnej správy.
Hlavným cieľom je vytvorenie efektívnej verejnej správy, poskytujúcej kvalitné služby
pre občanov. Zároveň vyzdvihol, že veľmi dôležitým cieľom OP EVS je aj boj proti
korupcii, ktorý je aj jednou z hlavných priorít v rámci Špecifických odporúčaní pre
Slovensko. Pokiaľ ide o schvaľovanie nových zámerov národných projektov OP EVS,
upozornil členov MV, že napriek nedostatočnému čerpaniu zdrojov OP EVS, nie je cieľom
schváliť všetky projekty, ale je potrebné vyselektovať len také, ktoré vytvárajú
predpoklad na plnenie reálnych politických cieľov. V praxi to znamená, že zámery
národných projektov musia byť kvalitné a obdobie medzi schválením zámeru národného
projektu a vyhlásením by nemalo presiahnuť dobu 6 mesiacov.
Zároveň vyzval členov MV reprezentujúcich mimovládny neziskový sektor, aby venovali
viac pozornosti diskusii v rámci MV, ktorá má prispieť k zvýšeniu kvality implementácie
OP a upozornil, že MV je spoluzodpovedný za plnenie cieľov OP.
Bod č.1 Overenie uznášaniaschopnosti MV, voľba overovateľa a schválenie
programu
Overenie uznášaniaschopnosti MV
Na zasadnutí bolo prítomných 20 z 27 členov. Adela Danišková, MV SR, skonštatovala,
že v zmysle štatútu je MV uznášaniaschopný.
Čo sa týka hlasovania, v súlade s čl. 5 ods. 2 rokovacieho poriadku je na schválenie
potrebné súhlasné stanovisko nadpolovičnej väčšiny prítomných členov, t.j. minimálne 11
prítomných členov. V súlade s čl. 10 štatútu, v prípade rovnosti hlasov členov pri
hlasovaní rozhoduje hlas predsedu.
Voľba overovateľa
V zmysle čl. 4 ods. 4 rokovacieho poriadku MV bol za overovateľa zápisnice navrhnutý
Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. K návrhu
neboli pripomienky.
Hlasovanie k návrhu overovateľa zápisnice zo zasadnutia monitorovacieho výboru:
hlasovalo: 20 členov
Za: 19 členov
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 1 (pre konflikt záujmov)
Martin Giertl bol schválený za overovateľa zápisnice.
Schválenie programu
Adela Danišková, MV SR, predstavila program zasadnutia.
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Program bol nasledovný:
Bod č. 1 Overenie uznášaniaschopnosti monitorovacieho výboru, voľba overovateľa,
schválenie programu
Bod č. 2 Aktualizácia Štatútu a Rokovacieho poriadku Monitorovacieho výboru
Bod č. 3 Informácia o aktuálnom stave implementácie OP EVS a informácia
o plánovanom čerpaní finančných prostriedkov
Bod č. 4 Prezentácia a schvaľovanie návrhov zámerov národných projektov
Bod č. 5 Rôzne a záver
K programu neboli žiadne pripomienky ani návrhy.
Následne prebehlo hlasovanie k návrhu programu zasadnutia: hlasovalo: 20 členov
Za: 20 členov
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Program bol jednohlasne schválený 20 hlasmi.
Bod č.2 Aktualizácia Štatútu a Rokovacieho poriadku Monitorovacieho výboru
Adela Danišková, MV SR, informovala, že v nadväznosti na novelu zákona 292/2014,
§7, ods. 5 bol RO pre OP EVS povinný pristúpiť k úprave zloženia členov MV tým
spôsobom, aby zástupcovia ostatných subjektov (tzn. zástupcov iných inštitúcií ako
orgánov štátnej správy) mali v MV väčšinu hlasov. Z uvedeného dôvodu RO upravil
Štatút a Rokovací poriadok MV. Návrhy verzie 4. Štatútu a verzie 2. Rokovacieho
poriadku boli členom MV zaslané dňa 21.08.2017 s možnosťou pripomienkovania do
31.08.2017, zapracované verzie Vám boli opätovne zaslané dňa 6.9.2017.
Na základe predloženého návrhu sa celkový počet členov MV zníži z 27 na 25, pričom
predseda MV menoval 1 nového člena – zástupcu inštitúcie reprezentujúcej územnú
samosprávu a odvolal 3 zástupcov štátnej správy - zástupcu Sekcie informatiky,
telekomunikácií a bezpečnosti min. vnútra SR (p. Ing. Jozefa Čapušku), zástupcu RO pre
Operačný program Integrovaná infraštruktúra (p. Ing. Juraja Méryho) a tiež zástupkyňu
Odboru štátnej služby a verejnej služby Úradu vlády SR (p. JUDr. Zuzanu Dzurendovú).
Zástupkyňa Úradu vlády (p. JUDr. Zuzana Dzurendová) sa zároveň stala pozorovateľkou
MV. V tejto súvislosti pani Danišková predstavila nového člena - Ing. Petra Ágha,
prezidenta Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v Slovenskej republike.
V Rokovacom poriadku MV bol tiež upravený článok 5 z dôvodu spresnenia hlasovania
členov výboru prostredníctvom riadneho zasadnutia výboru a prostredníctvom písomnej
procedúry per rollam. Na základe pripomienky člena MV bola predĺžená lehota na
hlasovanie pri schvaľovaní per rollam z 10 na 15 pracovných dní.
Marcel Zajac, KMNORV SR MN, v rámci diskusie prezentoval 2 pripomienky k zmene
Štatútu, ktoré boli zaslané aj RO. Prvá pripomienka sa týkala spôsobu hlasovania per
rollam, v rámci ktorého navrhuje, aby v prípade, ak sa člen MV nevyjadrí
k predkladanému návrhu v stanovenej lehote, automaticky dôjde k zníženiu kvóra pre
hlasovanie a nebude sa takýto postup člena MV považovať za hlasovanie v prospech
predkladaného návrhu.
Druhá pripomienka sa týkala návrhu odvolania zástupcu Odboru štátnej služby a verejnej
služby Úradu vlády SR, pani Dzurendovej, z pozície člena MV. Podľa jeho slov, keďže
tento Odbor rieši horizontálne veľmi dôležitú problematiku ľudských zdrojov v štátnej
správe, zástupca takéhoto Odboru by mal byť riadnym členom MV.
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Adela Danišková, MV SR, reagovala, že inštitút hlasovania formou per rollam je
zrýchlená forma hlasovania MV a RO tento inštitút využíva len minimálne.
Samuel Arbe, MV SR, potvrdil, že RO v maximálnej možnej miere uprednostňuje
osobné stretnutia s partnermi v rámci riadnych zasadnutí MV a per rollam procedúru
využíva len výnimočne. Zároveň pripomenul, že v rámci schvaľovania zámerov
národných projektov nie je možné využívať hlasovanie per rollam.
Zároveň sa vyjadril aj k druhej pripomienke pána Zajaca a ubezpečil, že problematika
ľudských zdrojov je jednou z hlavných priorít OP EVS a v tomto nedochádza k žiadnej
zmene. Zároveň však, aj v rámci novelizácie príslušnej legislatívy, RO musí zabezpečiť
vyrovnaný počet zástupcov vládnych inštitúcií a neverejného sektora v MV.
Adela Danišková, MV SR, zhrnula, že je záujmom RO, aby pani Dzurendová ako
zástupkyňa Odboru štátnej služby a verejnej služby Úradu vlády SR participovala na
činnosti MV a preto zostáva pozorovateľom MV.
Michael Morass, EK, pripomenul, že aj na strane EK existujú isté obavy týkajúce sa
procedúry per rollam, avšak podľa jeho slov sú podstatné limity, ktoré boli definované
pre tento spôsob hlasovania a najmä je dôležité, že schvaľovanie zámerov národných
projektov nemôže prebiehať prostredníctvom per rollam. Okrem toho ocenil, že každá
záležitosť, ktorá je predmetom hlasovania per rollam je prediskutovaná na najbližšom
zasadnutí MV.
Kálmán Petőcz, RVĽPNMRR, upozornil, že je potrebné zabrániť tomu, aby zmenou
Štatútu došlo k zníženiu miery zodpovednosti štátnych inštitúcií za implementáciu OP.
Zároveň reagoval na pána Morassa a vyjadril názor, že diskusii sa bráni najmä štát a nie
mimovládne neziskové organizácie
Adela Danišková, MV SR, reagovala, že novela Zákona 292 /2014 o príspevku z EŠIF
bola reakciou na silnejúce hlasy mimovládneho sektora, ktorý požadoval vyššiu mieru
participácie na implementácii EŠIF. Zároveň zhrnula, že zodpovednosť za riadenie OP je
spoločná.
Michael Morass, EK, uviedol, že Nariadenie 1303/2013 jasne definuje, že hlavná
zodpovednosť je delegovaná na riadiaci orgán, ale zároveň sú v Nariadení vymedzené
kompetencie MV, napr. schvaľovanie výberových kritérií. Taktiež dodal, že hlavným
princípom fungovania MV je partnerstvo medzi štátom a neziskovým sektorom, čo
deleguje na mimovládne neziskové organizácie právomoci, ale taktiež aj zodpovednosť
Marcel Zajac, KMNORV SR MN, zdôraznil, že jeho námietky sa týkajú najmä toho, kto
by mal byť odvolaný z pozície člena MV. Vyjadril názor, že štatút pozorovateľa by mali
získať najmä tí členovia MV a zástupcovia ministerstiev, ktorí nie sú kľúčoví pre realizáciu
reformy VS na Slovensku
Adela Danišková, MV SR, upozornila, že niektorí zástupcovia ministerstiev v MV nie
vždy reprezentujú príslušné ministerstvo ako také, ale iné orgány v rámci daného
ministerstva – uviedla príklad pani Zubriczkej z Ministerstva financií SR, ktorá v rámci MV
reprezentuje Certifikačný orgán alebo pán Vančo z Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny reprezentuje gestora horizontálnych princípov
Následne prebehlo hlasovanie k návrhu Štatútu a Rokovacieho poriadku:
Prítomných: 20 členov
Za: 19 členov
Proti: 0
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Zdržal sa hlasovania: 1
Bod č. 3 Informácia o aktuálnom stave implementácie OP EVS
Informáciu predniesol Samuel Arbe, riaditeľ odboru OP EVS a člen MV OP EVS. Ako
informoval, k dnešnému dňa bolo vyhlásených celkom 19 vyzvaní na NP (vrátane TP)
v celkovej alokácii 95,1 mil. € (EÚ zdroje) a zároveň bolo uzavreté 1.kolo dopytovo
orientovanej výzvy. Súčasne bolo do dnešného dňa zazmluvnených 12 národných
projektov v celkovej alokácii 78,9 mil. € (EÚ zdroje) a v 2 národné projekty s alokáciou
2,7 mil.€ (EÚ zdroje) sú v procese prípravy Zmluvy o NFP. Zároveň uviedol, že aktuálne
je vyhlásených 5 vyzvaní na národné projekty v celkovej alokácii 9,9 mil. € a jedno
vyzvanie s alokáciou 3,3 mil. € bude zverejnené 11.9.2017. Čerpanie v súčasnosti je
na úrovni 1,969 mil. € (EÚ zdroje).
Zároveň pán Arbe prezentoval plán implementácie OP EVS ku koncu roka 2017. V súlade
s týmto plánom by k 31.112.2017 malo byť vyhlásených kumulatívne 26 vyzvaní na
národné projekty s celkovou alokáciou 118,3 mil. € (EÚ zdroje) a 6 výziev na dopytovo
orientované projekty. Kontrahovanie celkom 18 národných projektov by koncom roka
2017 malo dosiahnuť úroveň 95,6 mil.€ (EÚ zdroje) a úroveň čerpania by mala dosiahnuť
12,5 mil. € (EÚ zdroje).
Pán Arbe súčasne informoval o šiestich výzvach na dopytovo orientované projekty, ktoré
boli vyhlásené 12.5.2017 a prvé kolo bolo uzavreté 21.8.2017. Výzvy boli orientované na
2 tematické oblasti, a to Tvorbu lepšej verejnej politiky a Občiansku informovanosť
a participáciu. Upresnil, že ku dňu uzavretia výzvy bolo predložených celkom 116 žiadostí
o NFP s celkovou žiadanou výškou oprávnených výdavkov 32,5 mil. €. Pán Arbe
oboznámil členov MV, že RO zrealizoval niekoľko aktivít s cieľom zvýšenia povedomia
a informovanosti o výzvach. Jednalo sa najmä o účasť na 10 infoseminároch v regiónoch
Slovenska, 4 odborné osobné konzultácie s potencionálnymi žiadateľmi ako aj
poskytnutie možnosti mailových či telefonických konzultácií.
Zároveň pán Arbe informoval o opatreniach, ktoré RO prijalo s cieľom urýchliť čerpanie
zdrojov OP EVS a tým splniť záväzok v rámci pravidla n+3. Ako hlavné opatrenia uviedol
najmä systematickú podporu žiadateľov/prijímateľov pri príprave národných projektov,
aplikovanie paušálnej sadzby, skracovanie lehôt v rámci prípravy Rozhodnutia
o schválení ŽoNFP, resp. Zmluvy o NFP, vydanie Usmernenia k oprávnenosti
personálnych výdavkov pred vyzvaním, úpravu riadiacej dokumentácie v súvislosti
s preddavkovými
platbami,
ale
najmä
pravidelnú
komunikáciu
RO
s prijímateľmi/žiadateľmi o aktualizácii miery čerpania za rok 2017 v rámci národných
projektov.
Marcela Zubriczká, MF SR, potvrdila, že konečný termín na predkladanie žiadostí
o platbu, ktoré majú vstúpiť do čerpania v roku 2017 je 31.október 2017. Zároveň však
v záujme dosiahnuť čo najvyššiu mieru čerpania v roku 2017
pripustila možnosť
predĺženia tohto termínu.
Marcel Zajac, KMNORV SR MN, v súvislosti s výzvou na dopytovo orientované projekty
ocenil prístup RO pre OP EVS, a to najmä otvorenosť RO. Na základe spätnej väzby od
potencionálnych žiadateľov pozitívne ohodnotil najmä možnosť konzultácií so zástupcami
RO.
Michael Morass, EK, sa vyjadril k problematike preddavkových platieb. Uviedol, že táto
problematika bola primárne riešená nie v rámci OP EVS, ale v rámci OP Ľudské zdroje,
a to konkrétne v rámci prioritnej osi týkajúcej sa Marginalizovaných rómskych komunít.
Upresnil, že v rámci programov spolufinancovaných z ESF, EK nevyjadrila jednoznačný
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súhlas s realizáciou preddavkových platieb, ale odporučila dotknutým RO konzultovať
Certifikačný orgán.
Adela Danišková, MV SR, upresnila, že v úvode bola problematika preddavkových
platieb konzultovaná prostredníctvom CKO primárne s DG Regio, neskôr aj s DG
Employment a stanovisko EK bolo pozitívne.
Marcela Zubriczká, MF SR, dodala, že započítanie preddavkových platieb do čerpania
v danom roku legislatíva nezakazuje.
Michael Morass, EK, zopakoval, že do 31.10.2017 je potrebné zo strany prijímateľov
predložiť všetky žiadosti o platbu za rok 2017. Zdôraznil, že momentálne je potrebné
vynaložiť maximálnu snahu na splnenie pravidla n+3, čo znamená dosiahnuť
k 31.12.2017 mieru čerpania na úrovni 12,5 mil. €. Ďalej uviedol, že na základe
predložených materiálov je v súčasnosti očakávaná miera čerpania ku koncu roka 2017
na úrovni 13,2 mil. €, čo je v súlade s odhadmi prezentovanými na minulom MV. Ocenil
myšlienku RO, že vybraní prijímatelia budú priamo na zasadnutí MV prezentovať odhady
čerpania v rámci konkrétnych národných projektov.
Adela Danišková, MV SR, požiadala vybraných prijímateľov aj žiadateľov, aby
prezentovali členom MV svoje odhady čerpania.
Matúš Šesták, MV SR, poskytol údaje k trom projektom, ktoré implementuje Sekcia
verejnej správy MV SR:
Čo sa týka projektu Optimalizácie procesov vo verejnej správe, plánuje Analytickometodická jednotka do konca októbra preložiť žiadosti o platbu v hodnote 9 509 826 €,
z čoho je EÚ zdroj 7 895 626,14 € a ŠR zdroj 1 614 199,86 €. Jedná sa o sumárnu
hodnotu za všetky žiadosti o platbu, ktoré budú predložené na RO. Prvé žiadosti budú
v hodnote približne 2 299 440 €, 81 638 €, 263 000 €, ďalšia v sume 1 500 000 €
a počas októbra bude ďalšia platba v sume 3 800 000 €.
Za projekt Meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejnej správy,
inštitucionálny rozvoj Klientskych centier a integrácia spätnej väzby klientov
deklaroval žiadosť o platbu v sume 351 837,60 €, z toho EÚ zdroj predstavuje
292 116,59 € a ŠR zdroj 59 721,01 €.
Za projekt Budovanie a rozvoj kapacít analytických jednotiek na vybraných
ústredných orgánoch štátnej správy deklaroval žiadosť o platbu v hodnote 22 580 €,
z toho je 18 747,26 € a ŠR zdroj 3 832,74 €. S implementáciou tohto projektu sa
začalo v polovici augusta 2017.
Iveta Cvopová, MV SR, deklarovala, že v rámci projektu Implementácia systému
ďalšieho vzdelávania zamestnancov verejnej správy, predložia žiadosti o platbu
v sume 232 850,03 €, z čoho EÚ zdroj predstavuje 193 326 € a ŠR zdroj 39 524,03€.
V rámci projektu Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie
kontaktných bodov pre obete sa predpokladá žiadosť o platbu v sume 69 710 €,
z čoho EÚ zdroj predstavuje 57 877,40 € a ŠR zdroj 11 832,60 €.
Za Ministerstvo financií SR bola predložená informácia, kde deklarovali žiadosti
o platbu:
- za projekt Špičkové vzdelanie pre zamestnancov analytických útvarov v hodnote
182 000,00 €, z čoho EÚ zdroj predstavuje 151 107,27 € a ŠR zdroj 30 892,73 €.
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- za projekt Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov (revízia výdavkov)
v hodnote 834 000,00 €, kde EÚ zdroj predstavuje 692 436,60 € a ŠR zdroj
141 563,40 €.
- za projekt Mapovanie a analýza stavu podporných a administratívnych procesov
vo vybraných inštitúciách verejnej správy a návrh optimalizovaných a
unifikovaných podporných a administratívnych procesov nebudú predkladať
žiadosť o platbu, keďže ešte nie je nastavený proces verejného obstarávania.
Alena Václavová, MS SR, predložila odhad za všetky projekty, ktoré aktuálne
implementuje MS SR v sume 1 457 844,24 €.
Odhad výdavkov za jednotlivé projekty boli nasledovné:
- Procesno-organizačný audit MS SR a vybraných organizácií rezortu
spravodlivosti a audit výkonu súdnej moci: 1 067 168,00 €, kde EÚ zdroj
predstavuje 886 026,58 € a ŠR zdroj 181 141,42 €
- Obchodný register a životné situácie podnikateľov : 46 907,75 €, kde EÚ
zdroj predstavuje 38 945,61 € a ŠR zdroj 7 962,14 €
- Budovanie a posilnenie analytických kapacít v rezorte spravodlivosti a
zavedenie kľúčových znalostných systémov rezortu : 73 494,49 €, kde EÚ
zdroj predstavuje 61 019,51 € a ŠR zdroj 12 474,98 €
- Zavedenie Spoločného systému hodnotenia kvality (model CAF) :
4 278,00 €, kde EÚ zdroj predstavuje 3 551,85 € a ŠR zdroj 726,15 €
- Centrum právnej pomoci, projekt s názvom Posilnenie a dobudovanie kapacít
v oblasti poskytovania právnej pomoci a prevencia eskalácie právnych
problémov : 266 000,00 €, kde EÚ zdroj predstavuje 220 849,08 € a ŠR
zdroj 45 150,92 €.
Zuzana Dzurendová, ÚV SR, deklarovala, že za projekt Hodnotiace, testovacie
a metodické centrum pre ľudské zdroje bude predložená žiadosť v sume
104 552,47 €, kde EÚ zdroj predstavuje 86 805,70 € a ŠR zdroj 17 746,77 €, čo
bude prvá žiadosť o platbu v prípade, ak sa v priebehu septembra podarí podpísať
zmluvu.
Martina Slabejová, ÚPPVSRII, za projekt Vybudovanie intervenčnej logiky
strategického plánovania v ústredných orgánoch štátnej správy, deklarovala
celkovú sumu predložených žiadostí o platbu v sume 735 453,60 €, kde EÚ zdroj
predstavuje 610 617,50 € a ŠR zdroj 124 836,10 €.
Barbora Gindlová, ÚSVROS, uviedla, že v rámci projektu Podpora partnerstva a
dialógu medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými
organizáciami na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v oblasti participatívnej
tvorby verejných politík,
termín na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný
príspevok je 29.9.2017, ale plánujú predložiť ŽoNFP do 18.9.2017. Následne
predpokladajú predloženie žiadosti v sume 183 669 €, z toho EÚ zdroj predstavuje
152 726,27 € a ŠR zdroj 30 942,73 € do konca októbra 2017.
Bod č. 4 Schvaľovanie zámerov národných projektov
Adela Danišková oboznámila členov MV, že RO predkladá na schválenie 4 zámery
národných projektov. Požiadala členov MV, ktorí participovali na príprave projektov alebo
ich budú realizovať, aby v záujme zabezpečenia transparentnosti procesu schvaľovania
zámerov NP, sa nezúčastnili na diskusii o daných projektoch a zároveň sa zdržali
hlasovania o nich.
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Pani Danišková oznámila, že návrhy zámerov národných projektov boli členom zaslané
dňa 21.8.2017 elektronicky s možnosťou pripomienkovania do 31.8.2017. Vyhodnotenie
pripomienok bolo zaslané členom MV dňa 6.9.2017. Na základe požiadavky
predkladateľov zámerov národných projektov, ako aj pripomienok EK bolo 6 zámerov
stiahnutých z rokovania (3 zámery od predkladateľa Ministerstvo zdravotníctva SR a 3
zámery od Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu). Prezentované
budú teda 4 zámery a nie 10 zámerov, ako bolo pôvodne avizované v zaslaných
materiáloch.
Za prijímateľa Združenie miest a obcí Slovenska predstavil zámer národného projektu
s názvom „Modernizácia miestnej územnej samosprávy“ pán Michal Kaliňák.
Michal Kaliňák, ZMOS, uviedol, že ZMOS je najväčšia strešná organizácia, ktorá ma
členskú základňu na dobrovoľnej báze a jej členmi je 96% samospráv. Je etablovaná
v území prostredníctvom 61 regionálnych združení. ZMOS má zastúpenie v Tripartite,
v Legislatívnej rade vlády SR a je tiež povinný pripomienkujúci subjekt v medzirezortnom
pripomienkovom konaní. Zároveň má stabilnú európsku pozíciu v Rade európskych obcí a
regiónov, Výbore regiónov EÚ, Kongrese regionálnych a regionálnych samospráv a v
Spojených mestách a miestnej samospráve. ZMOS tak dokáže predloženým národným
projektom realizovať komplexné riešenia.
Ďalej uviedol, že tento národný projekt reaguje na situáciu v územnej samospráve, ktorá
je dlhodobá a poukazuje na to, že terajší stav v samospráve je síce funkčný, ale môže
byť lepší. Dokazuje to napr. to, že k modernizácii samosprávy bolo od roku 2009 do roku
2014 schválených 5 uznesení vlády SR, 1 uznesenie NR SR a ďalšie úlohy vlády počítajú
so ZMOS ako s partnerom pri modernizácii samosprávy.
ZMOS si uvedomuje, že dnešný model samosprávy je potrebné zmeniť a modernizovať a
predkladaný projekt by mal splniť 2 parametre: mal by byť užitočný a udržateľný.
Predpokladaná dĺžka projektu je 36 mesiacov a alokácia je 4 469 367 €. Jeho hlavným
cieľom je modernizácia miestnej územnej samosprávy, reagujúca na súčasný stav a nové
municipálne agendy. Podľa jeho slov je potrebné sa sústrediť na výzvy ako nový
komunálny manažment a zdieľaná samospráva, stavajúc
na hodnotách zdieľanej
ekonomiky. Úlohou ZMOS je reagovať na potreby samosprávy a vytvárať inovácie, ktoré
by boli vhodné pre všetkých. Slovenskú samosprávu tvorí 96% obcí, Slovensko je teda
vidieckou krajinou s obrovským potenciálom v oblasti zelených pracovných miest.
Slovensko má strategickú polohu, nakoľko zo 79 okresov sa 36 nachádza v pohraničmom
území a v týchto okresoch žije takmer polovica obyvateľov. Tieto prihraničné okresy
majú menej bariér a sú úspešné v oblasti cezhraničnej spolupráce.
Hlavné aktivity projektu boli vytvorené prierezovo a navzájom sa dopĺňajú. Dôležité je,
že sa zameriavajú na konečných užívateľov výhod, ktorými sú občania. Hlavné aktivity
projektu sa týkajú najmä príkladov dobrej praxe, ktoré sa zamerajú na zdieľanie
úspešných riešení inšpirovaných skutočnými udalosťami. V rámci tejto aktivity sa plánuje
zriadenie špeciálnej webovej platformy, pravidelné sprístupňovanie príkladov dobrej
praxe ako tzv. „krokov k úspechu“, návodov, ktorými sa v praxi osvedčili úspešné
riešenia. Tento prístup minimalizuje riziká neefektívnych riešení identických problémov
alebo rizík spojených s pilotnými riešeniami. Jedná sa o návody, ktoré fungujú v obciach
a je možné ich použiť aj inde. Na tento účel má ZMOS pripravenú stránku dobraprax.sk,
ktorá bude súčasťou ich webovej stránky. Ďalšou aktivitou je vytvorenie Centra včasnej
intervencie, ktorého cieľom je vytváranie kvalitného legislatívneho zázemia, ktoré
minimalizuje riziká prijímania rozhodnutí v rozpore s platnou legislatívou, prípadne s
inými negatívnymi dopadmi. Zámerom Centra je informovanie cieľových skupiny o
pripravovaných zmenách, novelizácii legislatívy, spracovaní vzorových všeobecne
záväzných vzorových nariadení a ďalších dokumentov samospráv. Súčasťou činnosti
Centra včasnej intervencie budú právne rady, legislatívne avíza a vzorové dokumenty.
Ďalšou aktivitou je Analýza kompetenčného zázemia miestnej územnej samosprávy,
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ktorá je zameraná na komparáciu efektivity výkonu originálnych a prenesených
kompetencií vrátane ich analýzy a formulácie východísk pre nový komunálny
manažment. Analýza spojená s komparáciou v rámci V 4 prispeje k modernizácii miestnej
územnej samosprávy, k zvýšeniu jej efektivity a k návrhu novej kompetenčnej výbavy
miestnej územnej samosprávy. Poslednou aktivitou je podpora medziobecnej spolupráce,
ktorá sa zameria na rozsah a kvalitu verejných služieb. V tejto oblasti budú spracovávané
rámcové dokumenty pre rozvoj spolupráce, navrhnutý bude systém jej podpory a mapa
partnerstva ako základného predpokladu účinnej podpory medziobecnej spolupráce.
Aktivity realizované v rámci projektu budú previazané. Príklady dobrej praxe sú
nástrojom tzv. zdieľanej samosprávy a východiskom pre kooperáciu samospráv v rámci
podpory medziobecnej spolupráce. Centrum včasnej intervencie podporí cez právne rady,
dokumenty a vzorové všeobecne záväzné nariadenia medziobecnú spoluprácu. Analýza
kompetenčného zázemia miestnej územnej samosprávy súvisí s príkladmi dobrej praxe,
Centrom včasnej intervencie a rozvojom medziobecnej spolupráce, a je základným
východiskom pre modernizáciu miestnej územnej samosprávy. Podpora medziobecnej
spolupráce bude priamo previazaná s ostatnými aktivitami a zároveň bude reflektovať na
nové municipálne agendy. Všetky aktivity sa sústredia aj na lokálnu hospodársku politiku
a verejné služby.
Adela Danišková, MV SR, sa pýtala, ako sa vysporiadali s pripomienkami od členov MV.
Michal Kaliňák, ZMOS, uviedol, že na pripomienky reagovali a taktiež ich zapracovali do
zámeru národného projektu. Jednou z pripomienok bolo, či je potrebné mať zvláštny web
na príklady dobrej praxe. V skutočnosti bude web príkladov dobrej praxe súčasťou webu
ZMOS, tým sa nebude projekt finančne navyšovať.
Druhá pripomienka sa týkala rozpočtu. Dnes je projekt plánovaný na 36 mesiacov a je
v tejto fáze dosť náročné naplánovať, kedy a ako budú jednotlivé aktivity realizované. Je
však možné pripraviť plán realizácie aktivity na každý rok trvania projektu.
Tereza Steinhüblová, EK, sa poďakovala za komplexné doplnenie k otázkam EK, ktoré
predložili. Pýtala sa ďalej na využitie dobrej praxe v budúcnosti, aby bola zabezpečená
kontinuita projektu a najmä následného zdieľania dobrej praxe. Ďalej sa opýtala, ako
tento projekt prispeje k zlepšeniu prístupu verejnej správy občanom, nakoľko to vyzerá
na zameranie sa na administratívnu úroveň, ale nie je jasné, aké výhody z toho vyplynú
pre občanov. Čo sa týka školení, veľa volených predstaviteľov sa strieda vo svojich
funkciách, preto sa opýtala, ako bude zabezpečená kontinuita vo vzdelávaní a či sa bude
využívať aj systém videokonferencií pre pokrytie všetkých okresov.
Michal Kaliňák, ZMOS, uviedol, že v prípade príkladov dobrej praxe chcú vytvoriť
nástroj na to, aby sa mohli samotní obyvatelia pýtať svojich volených zástupcov , prečo
niektoré nástroje niekde fungujú a v ich obci nie a pritom riešia rovnaký problém. Tento
nástroj sa tiež využije na nenásilnú motiváciu občanov a občianskej spoločnosti, aby
dokázala porovnávať, čím sa dosiahne vyšší tlak na kvalitu služieb zabezpečovaných
samosprávou, resp. tlak na proaktívne riešenia. Zameranie však bude nielen na príklady
zo Slovenska, ale aj na príklady v rámci celej V4, keďže problémy v týchto krajinách sú
takmer identické s problémami našej samosprávy, okrem toho budú predmetom záujmu
aj škandinávske krajiny a tiež riešenia medziobecnej spolupráce vo Francúzsku. Zároveň
spomínané nové trendy (smart, green jobs...) budú predstavovať tlak na udržateľnosť aj
po ukončení projektu. Je to dôležité aj z toho hľadiska, že tretina volených predstaviteľov
sa mení každé 4 roky a to ohrozuje kontinuitu.
Využitiu videokonferencií sa ZMOS nebráni, dokonca v projekte definoval minimálne
počty účastníkov, ak ich bude viac, bude to potešiteľné a stane sa to vecou prestíže.
Čo sa týka konečných užívateľov, skúsenosti z minulosti, že je lepšie pozerať sa cez
problémy obyvateľov na riešenia samosprávy.
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Tereza Steinhüblová, EK, sa opýtala na analýzu kompetencií, pretože v zámeroch
projektov často chýba nadväznosť na už existujúce dokumenty a zdôvodnenie, prečo
treba robiť ďalšiu analýzu a aká bude ďalšia pridaná hodnota tohto projektu.
Michal Kaliňák, ZMOS, odpovedal, že budú vytvorené dokumenty, ktoré momentálne
chýbajú. Je reálny predpoklad, že poslúžia rezortom aj odbornej verejnosti pri
modernizácii z hľadiska kompetencií. Pridanou hodnotou bude, že dokážu zmapovať
súčasný stav, takéto dokumenty dnes reálne neexistujú. Dnes je k dispozícii iba súhrnný
audit kompetencií z roku 2014. Vytvorené nové materiály môžu poslúžiť na to, aby
verejná správa bola postavená na 4 princípoch: ústavnosť, legalita, legitimita a princíp
dobrej správy. V konečnom dôsledku verejná správa musí prijímať rozhodnutia, ktorých
dopady pozná.
Tereza Steinhüblová, EK, sa ešte spýtala, či sa bude aktualizovať daný dokument, aby
bola jeho využiteľnosť na dlhšiu dobu.
Michal Kaliňák, ZMOS, odpovedal, že dôležitosť aktualizácie dokumentu je najmä
v prípade Centra včasnej intervencie, pretože to musí reagovať na aktuálnu legislatívu.
Znamená to, že čo sa podarí overiť z auditu, bude impulzom na zmenu legislatívy a na to
bude reagovať Centrum včasnej intervencie, ktoré tieto informácie v zrozumiteľnej forme
poskytne samosprávam
Marcel Zajac, KMNORV SR MN, konštatoval, že ciele projektu sú veľmi dobré, ale
výstupy sa mu nezdajú také významné. V každej aktivite očakáva spoluprácu
s kompetentnými orgánmi štátnej správy, s ďalšími orgánmi samosprávy a očakával by
väčšiu a viditeľnejšiu zmenu.
Michal Kaliňák, ZMOS, odpovedal, že v každej aktivite sa predpokladá spolupráca
s NKÚ, Generálnou prokuratúrou a expertmi z ministerstiev, pretože bez odborníkov
z rezortov by sa iba vytvorili ďalšie zbytočné dokumenty. Ďalej bude spracovaná
databáza primátorov a starostov, ale tiež kontaktov všetkých miestnych poslancov, aby
aj oni dostávali informácie z príkladov dobrej praxe a Centra včasnej intervencie, pretože
aj miestni poslanci môžu byť aktívni.
Marcel Zajac, KMNORV SR MN, dodal, že okrem štátu je potrebné do rozhodovania
zapojiť aj mimovládne organizácie. Očakával, že nastane zmena zákonov a cení si aj to,
že na úrovni spolupráce zákon nemusí byť jediné správne riešenie a očakáva, že sa
znovu vytvorí funkcia splnomocnenca vlády pre reformu verejnej správy a ten bude
pokračovať v riešení problémov, ktoré boli predostreté v rámci projektu.
Tereza Steinhüblová, EK, doplnila, že aj pre EK je vždy dôležité vidieť nadväznosť na
existujúce aktivity.
Michal Kaliňák, ZMOS, doplnil, že napr. smart riešenie nemôže byť o obstarávaní
lacných aplikácií, ktoré nebude využívať. Preto navrhli riešenie všetkých problémov po
jednotlivých oblastiach.
Hlasovanie k zámeru
samosprávy“
Prítomných: 19 členov
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 5
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Adela Danišková, MV SR, pripomenula, že životnosť schváleného zámeru národného
projektu je 6 mesiacov, čo je čas, pokým najneskôr musí byť predložený kompletný opis
a rozpočet projektu a pokým musí byť vyhlásené vyzvanie.
Za žiadateľa Finančné riaditeľstvo SR zámer národného projektu Zefektívnenie
správy daní a cla predstavila Ivana Vilčeková.
Predpokladaná dĺžka projektu je 42 mesiacov s alokáciou 10 700 000 eur.
Niektoré časti zámeru boli na základe pripomienok upravené. Vzhľadom na špecifickosť
reforiem, ktoré sa chcú dosiahnuť projektom, je opodstatnené, aby sa realizoval formou
národného projektu.
Finančné riaditeľstvo SR vzniklo v roku 2002 zlúčením dovtedy samostatných organizácii
Daňovej správy a Colnej správy a vtedy došlo k centralizácii agendy na najvyššej úrovni.
Doteraz sa realizovali veľké projekty, napr. Akčný plán boja proti podvodom a najmä
informačné systémy, ktoré podporovali chod novovzniknutej organizácie.
Hlavným cieľom projektu je optimalizácia procesov finančnej správy, ktorá sa dosiahne
zvýšením kvality služieb poskytovaných klientom FS, čo predstavuje externé procesy
a FR SR má zároveň záujem podporiť dobrovoľné plnenie povinností klientov FS. Druhým
kľúčovým cieľom je zvýšiť efektívnosť správy daní a cla a to chcú dosiahnuť zlepšením
výkonov a výsledkov finančnej správy.
Pri externých procesoch, ktoré sú zamerané na zvýšenie kvality služieb poskytovaných
klientom, sa budú procesy orientovať na zníženie administratívnej záťaže a zjednotenie
procesov v oblasti daní a cla, prípravu procesov správy daní a cla na obojsmernú
elektronickú komunikáciu (bezpapierová FS) a tiež na optimalizácia životných situácií
klientov FS.
Pri interných procesoch, zameraných na zvýšenie efektívnosti správy daní a cla, budú
procesy orientované na zefektívnenie výkonu agend FS, odstránenie duplicít činností v
oblasti správy daní a cla a prípravu procesov správy daní a cla na obojsmernú
elektronickú komunikáciu (bezpapierová FS).
Okrem toho sa predpokladá optimalizácia organizačnej štruktúry a tiež personálnych
zdrojov. Samotná optimalizácia bude realizovaná v súlade s metodikou optimalizácie
procesov verejnej správy, ktorá bola vydaná Ministerstvom financií SR.
Hlavné aktivity budú zamerané na vypracovanie cieľového modelu FS, implementáciu
cieľového modelu FS, zavedenie komplexného systému riadenia výkonnosti vo FS,
vzdelávanie v oblasti reformných zmien a zefektívnenie internej a externej komunikácie.
Kľúčovým dokumentom bude vypracovanie cieľového modulu FS , ktorý bude popisovať
základné reformné zmeny a budúce fungovanie organizácie po implementácii projektu.
Táto aktivita bude realizovaná pred všetkými ostatnými aktivitami a súvisí s realizáciou
reformných zámerov. Úspešnosť zámerov bude závisieť aj od IT projektov, ktoré budú
financované zo štátneho rozpočtu, resp. sa FS bude uchádzať o ďalšie projekty.
Ďalšou aktivitou je implementácia cieľového modelu FS, ktorý predstavuje samotné
reformné zámery. Súčasne bude realizovaná prioritizácia zámerov podľa ich významu
a časovej náročnosti. Každý reformný zámer bude realizovaný samostatne, resp. ako
skupina súvisiacich zámerov.
Zavedenie komplexného systému riadenia výkonnosti vo FS bude ďalšou aktivitou. Je
veľmi dôležité, aby FS zlepšovala svoje výsledky, preto je záujem, aby sa implementoval
jeden systém na všetkých stupňoch organizácie, ktorý dokáže definovať indikátory
výkonnosti. V rámci tejto aktivity bude dôraz kladený aj na hodnotenie a odmeňovanie
zamestnancov, ale taktiež na pilotné overenie systému tak, aby sa overilo nastavenie
ukazovateľov. Ďalšou aktivitou je vzdelávanie v oblasti reformných zmien, zamestnanci
budú musieť byť vyškolení, aby boli zmeny dobre implementované a dotknú sa veľkého
počtu zamestnancov (približne 6000- 7000 z celkového počtu 9000). Bude teda potrebné
zrealizovať približne 400 vzdelávacích aktivít s celkovým počtom 700 školiacich dní.
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Poslednou aktivitou je zefektívnenie externej a internej komunikácie. Napriek už
zrealizovaným krokom v komunikácii, sú ešte stále kritické miesta a je potrebné ich
zanalyzovať a odstrániť ich. FR SR sa chce sústrediť najmä na externú komunikáciu
s klientmi, podnikateľmi aj externými subjektmi. Cieľom je využiť také nástroje, aby boli
informácie cielene zamerané a aby boli doručené včas a obsahovo vhodne.
Finančné riaditeľstvo má záujem do projektu zapojiť odborné interné kapacity spolu
s externými kapacitami a partnerom bude Ministerstvo financií SR, ako ich nadriadená
inštitúcia. Tento projekt považujeme za mimoriadne ambiciózny a chce využiť aj iné
skúsenosti z daňových a colných správ.
Pripomienky, ktoré boli doručené, boli zapracované do návrhu projektu. Jeden typ
pripomienok bol taký, že analýza súčasného stavu by mala byť urobená pred realizáciou
projektu. Žiadateľ postupoval v súlade s metodikou optimalizácie procesov, takže analýza
je uvedená ako prvý krok a prvým výstupom bude analýza a na ňu bude nadväzovať
nový dizajn. V rámci ďalšej pripomienky bol žiadateľ upozornený, že cieľový model by
mal byť zaradený na začiatok . Je to však v súlade so spomínanou metodikou.
Tereza Steinhüblová, EK, sa opýtala, či v rámci reforiem sa zatiaľ nič podobné
nerealizovalo. Zároveň sa zaujímala, či je rovnaká situácia aj v rámci analýzy v oblasti
komunikácie.
Ivana Vilčeková, FR SR, uviedla, že doteraz nebol do detailov vypracovaný takýto
model, boli spracované iba niektoré témy v rámci finančnej správy. Čo sa týka
komunikácie, analýza sa síce čiastočne robila, ale ešte stále existujú kritické miesta a je
potrebné sa s nimi vysporiadať.
Tereza Steinhüblová, EK, ešte podotkla, že tento projekt nadväzuje na Reformu
verejnej správy, ktorá bola vypracovaná v roku 2015.
Hlasovanie k zámeru národného projektu: „Zefektívnenie správy daní a cla“
Prítomných: 20 členov
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Michael Morass, EK, upozornil, že vzhľadom na schválenie zámeru, znamená to, že
všetky pripomienky, ktoré boli predložené k projektu, budú v plnom rozsahu akceptované
a zapracované do výslednej verzie projektu.
Za žiadateľa Ministerstvo spravodlivosti SR zámer národného projektu Vzdelávanie
zamestnancov rezortu spravodlivosti a získavanie odborných znalostí predstavila
Alena Václavová.
Tento zámer národného projektu už bol raz schválený MV, mení sa však indikatívna
výška finančných prostriedkov a dĺžka realizácie projektu. Súčasne plánovaná dĺžka
projektu je 36 mesiacov (pôvodne bola plánovaná dĺžka 33 mesiacov) s alokáciou
2 100 000 € (pôvodne bola plánovaná alokácia 1 400 000 €).
Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu riadenia rezortu prostredníctvom vzdelávania
riadiacich pracovníkov rezortu spravodlivosti so zameraním na vodcovstvo a manažment,
rozvíjať odborné znalosti pracovníkov v oblasti legislatívy, zlepšiť používanie rôznych
softvérových nástrojov, ako aj zvýšiť úroveň znalosti cudzích jazykov. Projekt sa tiež
zameriava na vzdelávanie pracovníkov v administratívnych činnostiach na jednotlivých
súdoch, čiže nie priamo na sudcov. Cieľom národného projektu je zabezpečiť také
vzdelávacie aktivity, aby výsledkom boli odborne pripravení, vyškolení pracovníci rezortu
justície schopní podporiť vykonávanie reformy vo všetkých oblastiach justície, vrátane
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strategického plánovania, implementácie systémov riadenia, merania výkonnosti
systémov a kvality služieb a tvorby politík a stratégií. Súčasťou hlavného cieľa projektu je
aj pilotná realizácia špecializovaných stáží v zahraničí pre vytipovaných zamestnancov
Ministerstva spravodlivosti a zamestnancov správy súdov s cieľom aplikácie príkladov
zahraničnej dobrej praxe v národných podmienkach SR a posilnenie odborných
poznatkov
a analytických
schopností
zamestnancov
formou
špecializovaného
vzdelávania,
zameraného na rozvoj kompetencií a zručností ľudských zdrojov v
špecifických oblastiach.
Ministerstvo spravodlivosti SR považuje za nevyhnutné, aby realizácia vzdelávania
(formou národného projektu) mala pozitívny dopad nielen na vnútorné prostredie
a priebeh aktivít v rámci rezortu justície, ale aj smerom navonok k občanom a ku
koncovým užívateľom poskytovaných služieb.
Jednou z hlavných aktivít projektu je zabezpečenie vzdelávania zamestnancov
Ministerstva spravodlivosti - v rámci aktivity sa budú realizovať školenia určené pre
zamestnancov Ministerstva spravodlivosti. Na základe analýzy potrieb vzdelávania
zamestnancov rezortu spravodlivosti boli navrhnuté vzdelávacie programy ako aj
harmonogram vzdelávacích aktivít. Všetky navrhované školenia pre zamestnancov MS SR
zohľadňujú systematický prístup k vzdelávaniu, ktorí prispeje k napĺňaniu reformy v
oblasti justície ako aj k efektívnosti a komplexnosti jednotlivých odporúčaní. Ďalšou
aktivitou projektu je zabezpečenie vzdelávania pre správu súdov - v rámci aktivity sa
budú realizovať školenia určené pre správu súdov – všetkých zamestnancov okresných
a krajských súdov, ktorí sa starajú o prevádzku súdov a nevykonávajú výkon súdnej
moci (ide cca o 2704 zamestnancov). Všetky navrhované školenia pre zamestnancov MS
SR zohľadňujú systematický prístup k vzdelávaniu, ktorí prispeje k napĺňaniu reformy v
oblasti justície ako aj k efektívnosti a komplexnosti jednotlivých odporúčaní. Poslednou
aktivitou je prierezové vzdelávanie zamestnancov a prenos know how -cieľom aktivity je
umožniť
zamestnancom rezortu spravodlivosti, ktorí sa podieľajú na výkone
v jednotlivých oblastiach (napr. legislatíva, dohľad, trestné právo) absolvovať krátkodobé
výmenné pobyty v medzinárodných organizáciách s cieľom získať nové vedomosti
a praktické skúsenosti v oblasti justície. Okrem výmenných pobytov sa v rámci aktivity
budú realizovať aj worskhopy so zahraničnými expertmi najmä v oblasti ústavného
práva, trestného práva, občianskeho práva, obchodného práva, rodinného práva,
konkurzného práva a medzinárodného práva súkromného, ktorí v rámci projektu
zamestnancom VS participujúcim na projekte budú prezentovať svoje vedomosti
a praktické skúsenosti priamo na mieste ich pracoviska.
Stáže pre zamestnancov budú organizované v renomovaných organizáciách a
spoločnostiach, ktoré už boli oslovené, napr. v Mastrichte, Central European University
a iné.
Alena Václavová, MS SR, informovala, že otázky, ktoré predložila EK, sa týkali najmä
detailného rozpočtu a tiež presných názvov inštitúcií, na ktorých sa budú realizovať
vzdelávacie aktivity a výmenné stáže spolu s presným vyčíslením nákladov. Ďalšia
pripomienka sa týkala trénerov, ktorí budú zapojení do projektu. Predpoklad je, že sa
uskutoční 348 vzdelávacích aktivít, ale v cyklických intervaloch ich môže byť ešte viac.
Vzdelaných bude 2818 osôb a predpokladá sa zapojenie 115 až 150 lektorov. Poslednou
pripomienkou bolo rozdelenie rozpočtu na jednotlivé roky.
Tereza Steinhüblová, EK, sa ešte opýtala na spôsob výberu dodávateľa školení a čo
budú predstavovať krátkodobé výmenné stáže, najmä ako dlho by mali takéto stáže
trvať.
Alena Václavová, MS SR, odpovedala, že dodávateľa školení vyberú prostredníctvom
verejného obstarávania a plánujú vybrať dodávateľa, ktorý ponúka akreditované kurzy.
Vzhľadom na veľké množstvo lokalít očakávajú to, aby mali lektori rovnaké vzdelávacie
osnovy. Zahraničné stáže budú trvať maximálne jeden mesiac. Zároveň bude
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zabezpečená aj udržateľnosť projektu, na základe zákona o štátnej službe, zamestnanec,
ktorý absolvuje vzdelávanie, sa zaviaže k tomu, že nejakú dobu zostane v rezorte
pracovať. Napr. pri absolvovaní zahraničnej stáže v trvaní 1 mesiaca je podmienka, že
zamestnanec zostane pracovať v danej inštitúcii minimálne 18 mesiacov. Zároveň sa určí
finančná náročnosť jednotlivých vzdelávacích aktivít a podľa toho sa bude určovať aj
udržateľnosť projektu, inak budú vyškolení zamestnanci musieť vrátiť finančné
prostriedky za vzdelávanie.
Hlasovanie k zámeru národného projektu: „Vzdelávanie zamestnancov rezortu
spravodlivosti a získavanie odborných znalostí“
Prítomných: 19 členov
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Za žiadateľa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže zámer
národného projektu Zavedenie systému riadenia kvality v Zbore väzenskej a
justičnej stráže predstavil Lukáš Šoltés.
Generálne riaditeľstvo v zmysle zákona riadi jednotlivé ústavy na výkon trestu odňatia
slobody, ústavy na výkon väzby, nemocnicu pre odsúdených a detenčné ústavy. Všetky
tieto ústavy sú samostatné rozpočtové organizácie Ministerstva spravodlivosti SR, avšak
riadením spadajú pod riadenie Generálneho riaditeľstva ZVJS. Zámerom je teda zaviesť
jednotný systém riadenia kvality, ktorý sa dá aplikovať vo všetkých ústavoch.
Predpokladaná dĺžka projektu je 38 mesiacov a alokácia je 950 000 eur.
Hlavné ciele projektu sú komplexné zvýšenie kvality procesov v Zbore väzenskej
a justičnej stráže a zavedenie systému riadenia kvality procesov, čo bude mať za
následok zrýchlenie a zvýšenie efektivity a objektivity v rozhodovacích procesoch. Tieto
ciele budú zamerané na inovovanie, modifikovanie, transparentnosť a zjednotenie
postupov s pomocou procesných a manažérskych nástrojov tak, aby rozhodovanie a
riadenie prebiehalo na základe evidencie zozbieraných údajov/dát,
ďalej na
optimalizovanie, inovovanie a elektronizáciu životného cyklu klienta, príslušníka/
zamestnanca zboru a agend na podporu činností Zboru a tiež na eliminovanie rizika
vzniku omylov spôsobených ľudským faktorom .
V rámci projektu budú realizované 2 hlavné aktivity : reforma štruktúry a optimalizácia
procesov Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorá bude spočívať v realizácii analýzy a
auditu súčasného stavu procesov a identifikácii oblastí na zlepšenie, v zriadení
špecializovaného centra na meranie a vyhodnocovanie kvality, v prenose osvedčených
praktík zo zahraničia a v reforme riadenia ľudských zdrojov. Druhou aktivitou je
zavedenie manažmentu kvality, ktorý bude zahŕňať zavedenie riadenia kvality a merania
výkonnosti na základe výkonnostných ukazovateľov,
zlepšenie využívania dát pri
operačnom rozhodovaní a prenos osvedčených praktík zo zahraničia.
Lukáš Šoltés, GR ZVJS, deklaroval, že odporúčania a pripomienky, ktoré dostali z EK
budú pri príprave národného projektu zapracované a neskôr realizované.
Marcel Zajac, KMNORV SR MN, podotkol, že v tomto sektore existuje korupcia, ktorá
škodí celému systému fungovania tohto Zboru a bolo by vhodné to zapracovať aj do
zámeru tohto projektu.
Lukáš Šoltés, GR ZVJS, uviedol, že táto téma je tabuizovaná. Cieľom projektu je byť
transparentný nielen voči zamestnancom, ale aj voči klientom.
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Marcel Zajac, KMNORV SR MN, dodal, že je potrebné priamo hľadať spôsob, ako brániť
úplatkom v tejto oblasti a podľa neho by bolo vhodné, aby boj proti korupcii bol jedným
z cieľov projektu.
Tereza Steinhüblová, EK, sa pýtala, či sa IT komponent bude realizovať v rámci OP
Integrovaná infraštruktúra.
Lukáš Šoltés, GR ZVJS, odpovedal, že Slovensko je členom Europrison, ktoré združuje
rôzne krajiny a generálne riaditeľstvá väzenstva. Slovensko sa preto musí snažiť plniť
povinnosti v informatizácii tak, ako mu to prikazuje zákon. Avšak pre uľahčenie procesov
je potrebné dané informačné systémy rozšíriť a analýza bude spočívať v ďalších
možnostiach prepojenia informatizácie na ostatné rezorty. Napríklad by malo dochádzať
k výmene informácií medzi ZVJS a inými inštitúciami. Paralelne s týmto projektom je
preto plánovaný aj projekt z OP II a projekt z OP EVS je jeho doplnením.
Tereza Steinhüblová, EK, doplnila, že po dopracovaní aktivít projektu bude nutné
detailne rozpracovať aj rozpočet.
Lukáš Šoltés, GR ZVJS, uviedol, že projekt nadväzuje na reformný zámer a po
dopracovaní všetkých aktivít projektu bude detailne rozpracovaný aj rozpočet. Doplnil, že
doteraz nebolo možné rozdeliť rozpočet projektu na jednotlivé roky, pretože to závisí od
začiatku realizácie projektu a čerpania.
Hlasovanie k zámeru národného projektu: „Zavedenie systému riadenia kvality v
Zbore väzenskej a justičnej stráže“
Prítomných: 18 členov
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Bod č. 5 Rôzne a záver
Kálmán Petöcz, RVLPNMRR,
orientovaných projektov.

sa

opýtal,

aký
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momentálny

stav
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Samuel Arbe, MV SR, odpovedal, že aktuálne prebieha administratívne overenie
predložených žiadostí, v blízkej dobe budú rozposlané výzvy na doplnenie a v priebehu
októbra je plánované odborné hodnotenie žiadostí.
Kálmán Petöcz, RVLPNMRR, sa tiež pýtal, či sa prihlásil dostatočný počet odborných
hodnotiteľov.
Samuel Arbe, MV SR, uviedol, že bola vyhlásená opakovaná výzva na odborných
hodnotiteľov, v databáze je momentálne 24 hodnotiteľov, čo je dostatočný počet, aby sa
stihlo včas vykonať hodnotenie.
Marcel Zajac, KMNORV SR MN, položil otázku, či prebehne žrebovanie odborných
hodnotiteľov a ako bude zabezpečená ich odbornosť.
Samuel Arbe, MV SR, doplnil, že výber hodnotiteľov bol veľmi prísny, aby sa zabezpečila
odbornosť hodnotiteľov.
Ján Kollárčik, MV SR, doplnil, že pred samotným hodnotením prebehne vždy školenie
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odborných hodnotiteľov a taktiež vybraní odborní hodnotitelia musia podpísať vyhlásenie
týkajúce sa konfliktu záujmov.
Adela Danišková, MV SR, na záver poďakovala za účasť, návrhy a pripomienky.
Uviedla, že do konca roka 2017 sa plánuje ešte jedno zasadnutie monitorovacieho výboru
a termín bude včas oznámený.

Prílohy:
1. Prezenčná listina
2. Program 9. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre operačný program
Efektívna verejná správa
3. Štatút monitorovacieho výbore pre operačný program Efektívna verejná správa,
verzia IV.
4. Rokovací poriadok monitorovacieho výbore pre operačný program Efektívna
verejná správa, verzia II.
5. Uznesenie Monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa
6. Schválené zámery národných projektov
Zápisnicu vypracoval: sekretariát monitorovacieho výboru
Tajomník výboru: Ján Kollárčik, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zápisnicu overil: Martin Giertl, splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rozvoj
občianskej spoločnosti

Martin Giertl, v.r.
Overovateľ zápisnice

Predseda výboru svojim podpisom potvrdzuje pravdivosť zápisnice.

V Bratislave, 20.11.2017
Adela Danišková, v.r.

generálna riaditeľka SEP
poverená zabezpečením vedenia MV OP EVS

