Štatút Rady
Centrálneho
koordinačného
orgánu
(august 2015)

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky zriaďuje Radu Centrálneho koordinačného
orgánu (ďalej len „Rada CKO“) v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 písm. h) zákona
č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
,,zákon o príspevku z EŠIF“) a na základe článku 13 ods. 3 Organizačného poriadku
Úradu vlády Slovenskej republiky, ako svoj poradný orgán pri uplatňovaní ustanovení
schvaľovacieho procesu a opravných prostriedkov v súlade so zákonom o príspevku
z EŠIF.
2. Rada CKO je kolektívny poradný orgán vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky,
ktorý je zriadený za účelom prerokúvania vybraných otázok a prijímania stanovísk
k vybraným kľúčovým problémom v rámci schvaľovacieho procesu žiadostí o nenávratný
finančný príspevok (ďalej len ,,žiadosť o NFP“). Výstupy Rady CKO slúžia ako odborná
podpora výkonu činností jednotlivých riadiacich orgánov a zároveň na prijímanie
odporúčaní pre vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky pre rozhodnutie o potrebe
prípadných zmien v zákone o príspevku z EŠIF alebo v Systéme riadenia európskych
štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len
,,Systém riadenia EŠIF“).
3. Tento štatút upravuje postavenie, zloženie a úlohy Rady CKO.
Čl. 2
Pôsobnosť Rady CKO
1.

Rada CKO:
a) vydáva stanoviská na základe požiadavky riadiacich orgánov v rámci rozhodovania
o mimoriadnom opravnom prostriedku podľa § 24 zákona o príspevku z EŠIF – Rada
CKO je príslušná na prerokovanie podnetov od riadiacich orgánov v prípadoch, keď
riadiaci orgán vyžaduje pre rozhodnutie o mimoriadnom opravnom prostriedku ako
odporúčací podklad stanovisko Rady CKO,
b) vydáva stanoviská v rámci predbežných otázok položených zo strany riadiacich
orgánov – Rada CKO na základe požiadavky riadiaceho orgánu vydáva stanoviská
týkajúce sa parciálneho problému pri aplikácii platnej právnej úpravy, resp. Systému
riadenia EŠIF v oblasti schvaľovacieho procesu, predovšetkým ustanovení
o opravných prostriedkoch,
c) pripravuje návrhy na zmeny platnej právnej úpravy, resp. Systému riadenia EŠIF
a súvisiacich dokumentov pre vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky.

2.

Stanoviská Rady CKO slúžia ako doplnkový odborný podklad a odporúčanie pre riadiace
orgány a ako odporúčania pre ďalší postup vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky
ohľadne zmien v relevantných dokumentoch Centrálneho koordinačného orgánu (ďalej
len „CKO“). Stanoviská Rady CKO nenahrádzajú rozhodovaciu právomoc riadiacich
orgánov a nie sú pre riadiace orgány záväzné.
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Čl. 3
Zloženie Rady CKO
1.

Rada CKO má piatich členov.

2.

Členmi Rady CKO sú:
a) 1. člen Rady CKO – predseda – generálny riaditeľ sekcie centrálny koordinačný orgán,
b) 2. a 3. člen Rady CKO – odborník z právnej praxe vymenovaný vedúcim Úradu vlády
Slovenskej republiky na návrh generálneho riaditeľa sekcie centrálny koordinačný
orgán,
c) 4. člen Rady CKO – zástupca sekcie centrálny koordinačný orgán,
d) 5. člen Rady CKO – zástupca partnerov vymenovaný za člena Rady CKO na základe
nominácie Splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej
spoločnosti, za predpokladu splnenia definovaných požiadaviek na osobnostné
a kvalifikačné predpoklady.

3.

Na zasadnutie Rady CKO, je prizvaný zástupca riadiaceho orgánu v prípade relevancie
prerokovávanej otázky k jeho pôsobnosti.

4.

Zástupca riadiaceho orgánu je prizývaný na rokovanie v závislosti od vecného charakteru
prerokúvaného problému. Prizvaný zástupca za príslušný riadiaci orgán sa zasadnutia
Rady CKO zúčastňuje v tej časti, ktorá sa týka prerokúvaného problému predloženého
príslušným riadiacim orgánom. Zástupcovia riadiaceho orgánu prizvaní na zasadnutie
Rady CKO, ktorí nie sú členovia Rady CKO nemajú hlasovacieho právo.

5.

Každý člen Rady CKO má hlasovacie právo. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci
hlas predsedu Rady CKO.

6.

Na zasadnutia Rady CKO môžu byť v závislosti od prerokúvaného problému prizvaní aj
ďalší odborníci, prípadne zástupcovia Orgánu auditu, Certifikačného orgánu alebo iných
príslušných subjektov. Prizvaní odborníci sa zúčastňujú zasadnutí Rady CKO bez práva
hlasovať.
Čl. 4
Vznik a zánik členstva v Rade CKO

1.

Všetkých členov Rady CKO vymenúva a odvoláva vedúci Úradu vlády Slovenskej
republiky.

2.

Členstvo v Rade CKO zaniká:
a) odvolaním člena vedúcim Úradu vlády Slovenskej republiky,
b) písomným vzdaním sa členstva,
c) ukončením činnosti Rady CKO,
d) smrťou člena Rady CKO.

3.

Vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky odvolá člena Rady CKO, ak
a) na základe návrhu predsedu Rady CKO v prípade členov podľa čl. 3 ods. 2 písm. b) a
c), ak člen prestane spĺňať predpoklady na výkon funkcie,
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b) v prípade člena Rady CKO, ktorým je zástupca partnerov vymenovaný za člena Rady
CKO na základe nominácie Splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti,
odvolá tohto člena na základe návrhu Splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej
spoločnosti,
c) ak mu zdravotný stav dlhodobo nedovoľuje riadne plniť úlohy člena Rady CKO,
d) ak sa člen bez písomného ospravedlnenia nezúčastnil aspoň na dvoch za sebou
nasledujúcich zasadnutiach Rady CKO a zasadnutia sa namiesto neho nezúčastnil ani
ním poverený zástupca, ak ide o člena, ktorý sa môže dať na rokovaniach Rady CKO
zastúpiť,
e) z iných závažných dôvodov, najmä v prípade neuspokojivého plnenia úloh spojených
s členstvom v Rade CKO.
4. Člen Rady CKO sa môže svojej funkcie vzdať písomným oznámením sekretariátu Rady
CKO. Jeho funkcia v takomto prípade zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom
bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie v Rade CKO doručené sekretariátu Rady
CKO.
5. Za výkon funkcie členovi Rady CKO prislúcha odmena poskytovaná na základe dohody
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru okrem predsedu Rady CKO a člena
Rady CKO, ktorým je zástupca sekcie centrálny koordinačný orgán, ktorých členstvo
v Rade CKO je čestné.
Čl. 5
Povinnosti členov Rady CKO
1. Účasť člena Rady CKO na zasadnutiach Rady CKO je povinná.
2. V prípade, ak sa zasadnutia Rady CKO nemôže zúčastniť člen Rady CKO, ktorým je
predseda Rady CKO alebo nominovaný zástupca sekcie centrálny koordinačný orgán,
môže sa zasadnutia Rady CKO namiesto neho zúčastniť jeho zástupca. Zástupca člena
Rady CKO má v takom prípade na zasadnutí všetky práva a povinnosti člena Rady CKO,
vrátane hlasovacieho práva. Zástupca člena Rady CKO je povinný pred zasadnutím
preukázať sa písomným plnomocenstvom udeleným od zastupovaného člena Rady CKO.
3. Funkcia ostatných členov Rady CKO je nezastupiteľná.
4. Pokiaľ sa člen Rady CKO nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť zasadnutia Rady CKO
a zasadnutia sa nezúčastní namiesto člena ani jeho zástupca (ak je jeho funkcia
zastupiteľná), je člen Rady CKO povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr 3 pracovné
dni pred zasadnutím Rady CKO, túto skutočnosť písomne alebo elektronicky oznámiť
sekretariátu Rady CKO.
5. Členovia Rady CKO, ako aj prizvaní zástupcovia riadiaceho orgánu, resp. ďalší prizvaní
odborníci, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa
pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou dozvedeli a ktoré v záujme ochrany
záujmov žiadateľov o NFP alebo riadiacich orgánov nemožno oznamovať iným osobám,
ako aj rešpektovať a plniť ďalšie povinnosti vyplývajúce im z účasti na zasadnutí Rady
CKO, k čomu sa na zasadnutí Rady CKO zaväzujú podpisom čestného vyhlásenia
o nestrannosti, zachovávaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov, ktoré
tvorí prílohu tohto štatútu.
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Čl. 6
Predseda Rady CKO
1. Predsedom Rady CKO je generálny riaditeľ sekcie centrálny koordinačný orgán.
2. Predseda Rady CKO najmä:
a)
b)
c)
d)
e)

zastupuje Radu CKO navonok,
zvoláva jednotlivé zasadnutia Rady CKO,
navrhuje program zasadnutia Rady CKO a riadi jednotlivé zasadnutia Rady CKO,
dohliada na dodržiavanie štatútu a rokovacieho poriadku Rady CKO,
dohliada na dodržiavanie zásad objektivity, transparentnosti a dôvernosti
pri posudzovaní prípadov prerokúvaných Radou CKO,
f) schvaľuje znenie stanoviska ako výstupu z rozhodovania Rady CKO pripravené
sekretariátom Rady CKO.
Čl. 7
Sekretariát Rady CKO
1. Funkciu sekretariátu Rady CKO plní odbor metodiky a koordinácie subjektov CKO.
2. Sekretariát Rady CKO:
a) organizačne a administratívne zabezpečuje jednotlivé zasadnutia Rady CKO, vrátane
informovania všetkých členov Rady CKO, ako aj prizvaných zástupcov riadiacich
orgánov a prizvaných odborníkov o programe zasadnutia Rady CKO a zodpovedá
za predkladanie dokumentácie potrebnej k prijímaniu stanovísk Rady CKO,
b) vyhotovuje zápisnice z jednotlivých zasadnutí Rady CKO,
c) vyhotovuje písomné stanoviská ako výstup z rozhodovania Rady CKO,
d) môže iniciovať návrhy na zmenu štatútu a rokovacieho poriadku, ktoré predkladá
na zasadnutie Rady CKO a v prípade odporúčania na schválenie zmeny ich predkladá
na schválenie vedúcemu Úradu vlády Slovenskej republiky,
e) zabezpečuje ďalšie administratívne činnosti spojené s činnosťou Rady CKO podľa
pokynov Rady CKO.
3. Zamestnanec CKO zúčastňujúci sa zasadnutí Rady CKO je povinný zachovávať
mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa na rokovaní Rady CKO alebo
v súvislosti s touto činnosťou dozvedel, ako aj rešpektovať a plniť ďalšie povinnosti
vyplývajúce im z účasti na zasadnutí Rady CKO, k čomu sa na zasadnutí Rady CKO
zaviaže podpisom čestného vyhlásenia o nestrannosti, zachovávaní dôvernosti informácií
a vylúčení konfliktu záujmov.
Čl. 8
Činnosť a rozhodovanie Rady CKO
1. Činnosť a rozhodovanie Rady CKO sú podrobne upravené v rokovacom poriadku.
2. Rokovací poriadok upravuje:
a) činnosť a rozhodovanie Rady CKO,
b) prípravu a priebeh zasadnutia Rady CKO,
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c) spôsob prijímania stanovísk a vyhotovenia zápisníc zo zasadnutia Rady CKO.
Čl. 9
Záverečné ustanovenia
1. Štatút a jeho zmeny schvaľuje vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky.
2. Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia vedúcim Úradu vlády
Slovenskej republiky.
3. Zmeny štatútu Rady CKO musia byť vykonané formou písomných očíslovaných
dodatkov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou štatútu.
4. Dodatky k štatútu Rady CKO nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia
vedúcim Úradu vlády Slovenskej republiky, ak v dodatku nie je uvedený neskorší dátum
nadobudnutia účinnosti dodatku.
5. Rada CKO zaniká dňom rozhodnutia vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky o jej
zrušení, najneskôr však 31.12.2021.

.....................................................
Igor Federič
vedúci Úradu vlády
Slovenskej republiky
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Príloha č. 1 štatútu

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
O NESTRANNOSTI, ZACHOVANÍ DÔVERNOSTI INFORMÁCIÍ
A VYLÚČENÍ KONFLIKTU ZÁUJMOV
Ja, dolu podpísaný, týmto vyhlasujem, že súhlasím s účasťou na zasadnutí Rady Centrálneho
koordinačného orgánu (ďalej len ,,Rada CKO“) v súlade s pravidlami upravenými v štatúte
a rokovacom poriadku Rady CKO.
Čestne vyhlasujem, že:
 som spôsobilý na právne úkony;
 som oboznámený so všetkými pravidlami týkajúcimi sa účasti na zasadnutí Rady CKO, ktoré
sú platné k termínu výkonu mojich úloh;
 budem svoje úlohy vykonávať čestným, zodpovedným, nezaujatým a nestranným spôsobom;
 nie som v konflikte záujmov v zmysle definície konfliktu záujmov podľa príslušných
všeobecne záväzných právnych predpisov a ostatných záväzných dokumentov1;
 nie som si vedomý žiadnych skutočností alebo okolností, ktoré by súviseli s mojou účasťou
na zasadnutí Rady CKO, resp. ktoré môžem predvídať do budúcnosti a ktoré by mohli súvisieť
s konfliktom záujmov; v prípade, ak počas zasadnutia Rady CKO dôjde ku konfliktu záujmov,
ihneď túto skutočnosť oznámim predsedovi Rady CKO/zástupcovi sekretariátu Rady CKO2
a bezodkladne sa vzdám ďalšej účasti na zasadnutí Rady CKO;
 o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa zasadnutia Rady CKO budem zachovávať
mlčanlivosť a použijem ich výlučne v súlade s účelom mojej účasti na zasadnutí Rady CKO,
najmä sa zdržím ich zverejnenia, postúpenia alebo akéhokoľvek iného sprístupnenia tretej
osobe a to aj po ukončení účasti na zasadnutí Rady CKO;
 nebudem vyhotovovať kópie ani akýmkoľvek iným spôsobom reprodukovať skutočnosti
týkajúce sa zasadnutia Rady CKO, ak to nevyplýva z plnenia úloh súvisiacich s výkonom
mojej funkcie v Rade CKO.
Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý následkov, ktoré plynú z nedodržania povinností podľa
tohto čestného vyhlásenia, najmä možného postihu podľa zákona č. 400/2009 Z. z o štátnej službe a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. zákona č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce v znení neskorších predpisov, § 46 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ako aj ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa na túto oblasť vzťahujú.
Pozícia v rámci zasadnutia Rady CKO3
Meno a priezvisko, titul
Inštitúcia
Dátum
Podpis

1

Najmä v zmysle § 46 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na
programové obdobie 2014 - 2020
2
Členovi Rady CKO, prizvaní odborníci a zástupca sekretariátu Rady CKO oznamujú skutočnosť podľa tohto bodu
predsedovi Rady CKO. Predseda Rady CKO oznamuje skutočnosť podľa tohto bodu zástupcovi sekretariátu Rady CKO
3
Vybrať iba relevantnú pozíciu – člen Rady CKO, prizvaný zástupca riadiaceho orgánu, prizvaný odborník, zástupca
sekretariátu Rady CKO.
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