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Príloha č. 2:
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Hotel Holiday Inn Žilina
Zoznam účastníkov rokovania 
Uznesenie zo 4. rokovania NMV pre ESIF

Program rokovania:

1. Otvorenie rokovania predsedom Národného monitorovacieho výboru pre EŠIF

2. Príhovory

3. Schvaľovanie programu rokovania 
Nominácia a schvaľovanie overovateľa zápisnice

4. Stav implementácie programov v rámci ESIF

5. Prezentácie realizovaných projektov

6. Aktívny prístup CKO k implementácii EŠIF

• Budovanie „Smart cities“ s podporou EŠIF
• Akčný plán transformácie regiónu Horná Nitra
• Komunitárne programy - komplementarity a synergie v rámci nástrojov EÚ a SR
• Podpora zaostávajúcim regiónom
• ITMS2014+ - nové funkcionality a zabezpečenie školení

7. Akčný plán na posilnenie transparentnosti a zjednodušovania EŠIF (plnenie)

8. Správa o činnosti Koordinačného výboru pre spoluprácu pri kontrole verejného 
obstarávania (plnenie EAK verejné obstarávanie, strategické partnerstvo v oblasti 
verejného obstarávania)

9. Kľúčové priority SR pre proces negociácií k návrhom balíka legislatívnych predpisov EÚ 
pre politiku súdržnosti na obdobie 2021 - 2027 a informácia o procese prípravy budúceho 
programového obdobia na úrovni EŠIF

10. Zhrnutie výsledkov a ukončenie rokovania
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K bodu 1:
v

p. Ziláková otvorila rokovanie štvrtého Národného monitorovacieho výboru pre európske 
štrukturálne a investičné fondy na programové obdobie 2014 - 2020 (ďalej len „NMV“) 
privítaním účastníkov v mene podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej 
PPVII), a zároveň ospravedlnila jeho neúčasť na otvorení NMV s tým, že PPVII sa 
k účastníkom pripojí v poobedňajších hodinách.

Osobitne privítala pána Patrika Gromu, 1 .viceprimátora Žiliny, ďalej privítala členov NMV, 
pozorovateľov, generálnych riaditeľov riadiacich orgánov jednotlivých programov EŠIF, ako 
aj zástupcov EK.

P. Žiláková v stručnosti informovala o stave implementácie EŠIF (EU zdroje) k 30. 09. 2018, 
uviedla, že alokácia na vyhlásené výzvy a vyzvania je takmer 14 mld. EUR, čo predstavuje 
90,05 % z celkovej alokácie EŠIF; alokácia kontrahovania je viac ako 7 mld. EUR, čo 
predstavuje 46,9 % z celkovej alokácie EŠIF a čerpanie na národnej úrovni je takmer 2,5 
mld. EUR, čo predstavuje 16,1 % z celkovej alokácie EŠIF. Uviedla, že napriek veľkému 
úsiliu RO a CKO majú niektoré operačné programy problémy s plnením minimálneho 
čerpania vo vzťahu k pravidlu n+3, a existuje riziko straty finančných prostriedkov.

Zhrnula aktivity, ktoré sa nám podarilo uskutočniť a na ktorých sa pracuje, ktorými sú najmä 
ukončená dezignácia, Akčný plán na posilnenie transparentnosti a zjednodušenia; Riziková 
analýza výziev; Akčný plán transformácie regiónu Florná Nitra; Podpora zaostávajúcim 
regiónom; Smart Cities. Tiež uviedla, že aktuálnymi výzvami sú splnenie záväzku v rámci 
pravidla n+3; splnenie čiastkových cieľov výkonnostného rámca, a tiež príprava budúceho 
programového obdobia, informovala, že navrhnutá alokácia pre SR na programové obdobie 
2021 - 2027 je približne 13,6 mld. EUR (EÚ zdroje).

Na záver príhovoru odovzdala slovo 1 .viceprimátorovi Žiliny Patrikovi Gromovi.

K bodu 2:

Viceprimátor uviedol, že Mesto Žilina (ďalej len „M ZA“) je 4. najväčším mestom v SR 
s počtom obyvateľov 83 tis. a vzhľadom k jeho progresívnosti je nezamestnanosť nižšia ako 
3 %. Z EŠIF fondov získala Žilina 30 mil. EUR, z čoho sa vybudoval nový vozový park 
Dopravného podniku Žilina, ďalej bolo vymenené frakčné vedenie a zmodernizované depo 
MFID. Tiež uviedol, že v MHD ZA cestuje zadarmo približne 50 % obyvateľov, ktorí majú 
zaplatené všetky dane a podľa posledného prieskumu - v Žiline býva viac ako 30 tisíc 
rezidentov bez trvalého pobytu viac ako rok, čím mesto prichádza cca o 7,5 mil. EUR. Mestu 
sa nepodarilo vybaviť bezplatné cestovanie MHD pre týchto rezidentov, ale snaží sa 
o bezplatné cestovanie MHD pre všetkých obyvateľov mesta. Informoval, že M ZA 
zrekonštruovalo aj v rámci fondov EÚ Rosenfeldov palác, secesnú pamiatku, ktorá je akousi 
zmenšeninou rakúskeho Belvederu; alokácia na rekonštrukciu predstavuje 2,5 mil. EUR, 
z čoho 1 mil. EUR poskytlo M ZA a 1,5 mil. EUR bolo spolufínancovanie z Nórskeho 
finančného mechanizmu a z fondov EÚ. Ďalej informoval, že M ZA v súčasnosti buduje 
z prostriedkov IROP tzv. vnútrobloky v objeme 1 mil. EUR, ako centrum oddychu a relaxu 
pre široké vrstvy obyvateľstva s plánovaným ukončením v r. 2020; minulý rok mesto 
zrekonštruovalo v rámci „zelených plôch“ mestský park s rozlohou cca 4 ha. V súčasnosti M 
ZA plánuje dva projekty spolufinancované zEÚ fondov, a to Centrum integrovanej 
zdravotnej starostlivosti v objeme približne 1,5 mil. EUR a Centrum sociálnych služieb 
v objeme približne 1,4 mil. EUR. Viceprimátor na záver zhrnul, že ak sa zrealizujú všetky
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plánované aktivity z fondov EÚ, Mesto ZA bude v súhrne čerpať z fondov EÚ približne 
60 mil. EUR.

K bodu 2:
v

p. Ziláková poďakovala viceprimátorovi za príhovor a menovite privítala zástupcov 
jednotlivých generálnych riaditeľstiev EK, Andreasa von Buscha, vedúceho spojeného 
oddelenia pre ČR SR a Barboru Jermol Marcinčák, zástupkyňu vedúceho oddelenia, ktorá 
nahradila Michaelu Stahl z DG REGIO, a tiež Michaela Morassa, zástupcu vedúceho 
oddelenia pre PL, ČR a SR z DG EMPL a poprosila ich o úvodné slovo.

A. von Busch poďakoval viceprimátorovi za prezentáciu, ktorou poskytol široký obraz 
o úspešnej implementácii EŠIF v regiónoch v rôznych oblastiach života, ako sú verejná 
doprava, výstavba materských škôlok, zdravotníctvo, spolufinancovaných z rôznych oblastí 
intervencií. Zároveň poďakoval PPVII a tímu za úspešné zorganizovanie stretnutia orgánov 
zodpovedných za implementáciu EŠIF, ktorí môžu poskytnúť informácie ako robiť veci 
lepšie, ako dosiahnuť úspech v implementácii, alebo ako dosiahnuť zlepšenie implementácie. 
Uznal, že nie je ľahké prekonávať prekážky v implementácii, a tiež dosahovať hmatateľné 
výsledky. Tiež ocenil, že ekonomická situácia SR je dobrá, miera nezamestnanosti je nízka 
a implementácia z prostriedkov kohéznej politiky prispieva k obnove hospodárstva (o 1,5-1,6 
% v PO 2007-2013, teraz sme pri 4 %) a príspevok implementácie fondov EÚ je významný. 
Príspevok z fondov EÚ na obyvateľa a rok je 310 EUR, čo je druhý najvyšší v EÚ. Tiež 
informoval, že v súčasnosti sa navrhujú stratégie na nasledujúce programové obdobie, 
relevantné orgány SR na základe Position Paper napomáhajú pri navrhovaní investičných 
cieľov. Dôležitou oblasťou pre budúce programové obdobie je oblasť výskumu a inovácií;, 
nanešťastie v súčasnosti v SR čelí veľkým problémom v čerpaní a hrozí jej riziko 
dekomitmentu. Zdôraznil, že je potrebné využiť všetky prostriedky na to, aby sme sa vyhli 
dekomitmentu. Zlá absorpčná kapacita SR v oblasti výskumu a inovácií nie je dobrým 
východiskom pre budúce programové obdobie. Ďalej odovzdal slovo Michaelovi Morassovi.

p. Morass ako zástupca DG EMPL poukázal aj na ekonomickú obnovu SR na trhu práce aj 
v sociálnej oblasti, čo preukazuje pokles miery nezamestnanosti SR zo 14 % v minulosti, 
najvyššiu v Strednej Európe, na súčasných menej ako 5 %. Vyzdvihol aj mieru 
nezamestnanosti Žiliny pod 3 % a uviedol, že to nie je náhoda, že Žilina má jedného 
z najznámejších cyklistov sveta Petra Sagana. Mesto Žilina je dôkazom dynamického rozvoja. 
Poznamenal, že takáto dynamika by mohla byť rovnomerne uplatnená na celom území 
Slovenska, pretože sú veľké hospodárske a sociálne rozdiely medzi východným a západným 
Slovenskom. Poukázal na iniciatívy v oblasti podpory zaostalých a najzaostalejších regiónov 
(catching up) z EŠIF, ktoré vznikli v minulom roku. Tiež poukázal na nové výzvy budúcnosti 
súvisiace s dopadom automatizácie na globálny trh práce, s ktorými sa o niekoľko rokov bude 
musieť Slovensko vysporiadať. Touto oblasťou sa zaoberala aj OECD vo svojej štúdii. Už 
dnes sa treba strategicky pripraviť na tieto potenciálne dopady a hľadať spôsoby ako sa 
vyhnúť týmto negatívnym dopadom. Na záver príhovoru poznamenal, že na uvedené výzvy 
treba prihliadať aj pri negociáciách k programovému obdobiu 2021 - 2027 (ďalej len „PO 
2021 -2027“).

K bodu 3:

p. Ziláková informovala zúčastnených, že na 4. rokovaní NMV je prítomných 43 členov, 
z celkového počtu 53. Týmto skonštatovala, že výbor je uznášaniaschopný a môže sa pristúpiť 
k schvaľovaniu programu 4. rokovania NMV, ktorý bol členom dopredu zaslaný a dala 
hlasovať o programe tohto rokovania. Program bol jednohlasne schválený 43 členmi.
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Výsledky hlasovania: „za“: 43 členov, „proti“: 0 „zdržal sa“: 0

Ďalej prebehla nominácia a schvaľovanie overovateľa zápisnice. GR SCKO poprosila členov 
o prípadné návrhy, keďže žiadne neboli predložené, navrhla za overovateľa zápisnice pani 
Evu Šťastnú, zástupkyňu MZV SR.

Výsledky hlasovania: „za“ : 42 „proti“: 0 „zdržal sa“: 0

K bodu 4:
v

p. Ziláková odprezentovala prvú prezentáciu „Súhrnná informácia o stave implementácie“

Skonštatovala, že k 30.9.2018 boli dezignované všetky OP, posledné dezignované boli 2 OP 
Interreg V-A, z nich designácia OP Interreg VA SK - AT bola ukončená 05.09.2018. 
Zároveň sa poďakovala RO a orgánu auditu za vykonanú prácu.

Ďalej informovala o stave implementácie EŠIF od predošlého NMV, ktorý uviedla už 
v príhovore, podiel alokácie na vyhlásené výzvy a vyzvania k celkovej alokácii predstavuje 
90 %, podiel alokácie kontrahovanie k celkovej alokácii predstavuje 47 % a podiel čerpania 
k celkovej alokácii predstavuje 16 %, tiež vyjadrila svoje presvedčenie, že ku koncu roka 
2018 dosiahne podiel čerpania 20 %.

Predstavila vývoj implementácie podľa grafov, tiež uviedla, že za obdobie od 30. 09. 2017 do 
30. 09. 2018 boli zaznamenané nárasty implementácie EŠIF, a to nárast alokácie na vyhlásené 
výzvy a vyzvania o 2,5 mld. EUR, nárast alokácie kontrahovania o 2,4 mld. EUR, a nárast 
čerpania o 1,12 mld. EUR,. Skonštatovala, že za posledný rok bol zaznamenaný nárast 
implementácie a tiež jej dynamiky. Ďalej skonštatovala podľa prezentovaných grafov, že vo 
vyhlasovaní výziev a vyzvaní má najlepšie výsledky OP II a najhoršie výsledky OP RH; v 
podiele kontrahovania k celkovej alokácii najlepšie výsledky vykazuje Interact III a OP ĽZ, 
najhoršie výsledky má opäť OP RH; v rámci čerpania sú najlepšie PRV SR, OP TP a OP II, 
najhoršie čerpanie je v rámci SR-ČR a SR-ČR, a tiež OP RH. Na záver prezentácie uviedla 
vývoj v kontrahovaní aj čerpaní v členení na roky 2016 až 2018, kde spomenula plánované 
hodnoty k 31. 12. 2018, a to podiel kontrahovania 56,7 % a podiel čerpania 20 %. Na záver 
odovzdala slovo p. Marcele Zubrickej z certifikačného orgánu (dalej len „CO“).

p. Zubriczká informovala o stave čerpania finančných prostriedkov v rámci EŠIF. 
Upozornila, že v jej vykazovaných údajoch nie sú zahrnuté údaje týkajúce sa PRV SR, 
vzhľadom k určeným kompetenciám. Uviedla, že k 05. 10. 2018 z celkovej alokácie takmer 
14 mld. EUR je čerpanie na úrovni CO necelé 2 mld. EUR, čo predstavuje 14,23 %. Ako 
najvyššie čerpajúce OP uviedla OP TP, OP II, Interact III, OP EZ. Upozornila aj na 
nedostatočne čerpajúce OP, ktoré majú podiel čerpania na celkovej alokácii nižší ako 10 %, 
a to OP EVS, OP' Val, IROP, OP RH, Interreg V- A SK-ČR a Interreg V- A SK-AT. Do 
konca roka 2018 je pre splnenie pravidla n+3 (a tým eliminovania rizika dekomitmentru) 
potrebné predložiť na CO v rámci EŠIF približne 490 mil. EUR. CO očakáva výdavky 
nasledujúcich OP: OP KŽP v sume 110,8 mil. EUR, OP EVS v sume 22,65 mil. EUR, OP 
Val v sume 192,63 mil. EUR, pri ktorom skonštatovala že je to najvyššia suma, ktorú je 
potrebné vyčerpať; IROP v sume 158,36 mil. EUR; OP RH v sume 2,46 mil. EUR, Interreg 
V-A SR-ČR vsunie 1,61 mil. EUR a Interreg V-A SR-AT v sume 1,38 mil. EUR,. Tiež 
upozornila, že v roku 2019 je potrebné na národnej úrovni vyčerpať výdavky v sume 852 mil. 
EUR. Uviedla, že podiel čerpania k celkovej alokácii na úrovni EK je 12,66 % a žiadosti o 
platbu na predloženie EK v procese prípravy predstavujú sumu 90,48 mil. EUR. Čo sa týka 
účtovných rokov, informovala, že účty 3. účtovného roka schválila EK v apríli - máji 2018; 
Na národnej úrovni sa v súčasnosti pripravujú účty 4. účtovného roka, ktoré budú predložené
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EK do 15.02.2019. Aktuálne sa nachádzame v 5. účtovnom roku, v rámci ktorého boli EK 
deklarované výdavky v objeme približne 346 mil. EUR. Ďalej informovala, že EK uhradila 
CO v rámci zálohových platieb celkom 798,10 mil. EUR. V závere prezentovala informácie 
o mesačných objemoch predkladaných výdavkov na CO za EŠIF (bez PRV) a skonštatovala, 
že čerpanie nie je ideálne, kumuluje sa na október, november a december 2018. Podľa 
odhadov očakávaných výdavkov riadiacich orgánov majú byť do konca roka predložené CO 
výdavky v objeme 896 mil. EUR.

p. Ziláková odovzdala slovo p. Alene Kuruczovej, riaditeľke odboru monitorovania 
a hodnotenia, aby prítomných informovala o stave plnenia čiastkových cieľov výkonnostného 
rámca.

p. Kuruczová informovala, že prostriedky výkonnostnej rezervy za EŠIF predstavujú 
celkovú sumu 903,9 mil. EUR a budú pridelené len tým programom, ktoré dosiahnu 
stanovené čiastkové ciele. Uviedla, že za všetky OP v rámci EŠIF je 163 ukazovateľov 
výkonnostného rámca, ktoré je potrebné splniť. Na jednoduchom príklade vysvetlila systém 
pridelenia výkonnostnej rezervy; v prípade splnenia všetkých ukazovateľov výkonnostného 
rámca bude výkonnostná rezerva pridelená prioritnej osi príslušného OP; v prípade, že PO má 
3 ukazovatele výkonnostného rámca, dva z nich musia byť splnené aspoň na 85 % a jeden 
ukazovateľ musí byť splnený aspoň na 75 %. Pri neplnení ukazovateľov výkonnostného 
rámca v rámci PO je viac možností na základe vykonania revízie OP, buď RO presunie 
prostriedky jednej prioritnej osi do inej prioritnej osi s absorpčným potenciálom, alebo ďalšou 
alternatívou je presun finančných prostriedkov do iného programu s absorpčným potenciálom; 
finančné prostriedky sa presúvajú do prioritných osí, ktoré splnili stanovené podmienky. 
Uviedla, že SR je vďačná EK, že zjemnila podmienky pre poskytnutie výkonnostnej rezervy 
tým, že umožnila zarátať do plnenia výkonnostného rámca nielen ukončené projekty, ale aj 
čiastočne ukončené projekty, ktoré sú preukázateľne dosiahnuté a zaznamenané v systéme. 
Tiež umožnila zarátať do čerpania výdavky prijímateľov, ktoré vzniknú do konca roku 2018, 
stým, že autorizácia a certifikácia sa vykonajú v roku 2019. Skonštatovala, že uvedená 
možnosť spolu s revíziami OP dáva predpoklad na splnenie ukazovateľov VR, až na niektoré 
výnimky. Následne informovala o OP, pri ktorých bola navrhnutá revízia OP - OP ĽZ, IROP, 
OP KŽP, OP II, OP Val, OP EVS a OP RH, a tiež o stave schválenia revízie.

w v
p. Ziláková zhrnula, že EK plne akceptovala návrhy revízie OP KZP aOP EVS, návrhy 
revízie OP II a OP ĽZ sú akceptované čiastočne, následne otvorila diskusiu k tomuto bodu.

A. von Busch sa vyjadril k absorpcii finančných prostriedkov OP a vyzval, aby sme sa 
sústredili hlavne na implementáciu programov spolufinancovaných z EFRR, KF a ESF, 
pretože veľké straty z hľadiska dekomitmentu hrozia práve u nich. Podľa predbežného 
monitorovania hrozí riziko dekomitmentu vo výške približne 220-250 mil. EUR a situáciu 
označil ako kritickú. Takejto situácii sa treba vyhnúť s využitím všetkých možných 
relevantných prostriedkov. Tiež uviedol, že je potrebné, aby v roku 2019 finančné nástroje 
vykázali absorpčnú schopnosť prvej tranže a aby bola posúdená absorpcia a efektívnosť novo 
navrhnutých fondov. Čo sa týka výkonnostného rámca, desk officieri EK absolvovali veľa 
negociácií ohľadom revízií OP s relevantnými riadiacimi orgánmi, ako aj v 
rámci horizontálnych útvarov EK; u väčšiny OP bola dosiahnutá zhoda, zatiaľ nebola 
schválená revízia IROP, ale po dosiahnutí konsenzu v rámci EK nevidí už problém v jej 
schválení. Zdôraznil, že EK čaká na predloženie návrhu revízie OP Val, je potrebné ho 
predložiť čo najskôr, aby ešte revízia OP Val bola schválená do konca 2018. EK nevidí dôvod 
meniť čiastkové ciele výkonnostného rámca prioritných osí OP Val. V najbližších rokoch je
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dôležité sústrediť sa na splnenie zámerov výkonnostného rámca. Rovnako si treba zobrať 
poučenie z problematiky výkonnostného rámca 2014 - 2020, lebo aj
v PO 2021 - 2027 sa bude nastavovať výkonnostný rámec, ktorý bude menej detailný. Dôraz 
bude na strednodobom hodnotení a bude zachovaná určitá kontinuita s predchádzajúcim 
programovým obdobím, preto sa treba z neho poučiť pri stanovovaní indikátorov. Ako jeden 
z problémov implementácie EŠIF označil realizovanie národných projektov, pretože majú 
pomalú absorpčnú schopnosť, a preto by sme sa im v budúcnosti mali vyhnúť. Pomalá 
neefektívna implementácia NP sa prejavuje napr. u OP KŽP a OP Val. Iným problémom 
implementácie je zložitá štruktúra IROP, tiež by sa mala zlepšiť spolupráca v rámci ITI na 
regionálnej úrovni a zvýšiť absorpcia.

p. Žiláková vyzvala zástupcu RO, ktorý ešte nepredložili návrh revízie OP, aby sa vyjadrili.

p. Igliar informoval, že návrh revízie OP Val bol schválený na 12. zasadnutí MV pre OP Val 
konanom 03. 10. 2018 s tým, že MV OP Val udelil mandát na dohodnutie úprav jednotlivých 
hodnôt čiastkových cieľov finančných ukazovateľov v rámci PO 3 a PO 4 s EK. Dôvodom je 
racionalizácia procesov z dôvodu časovej tiesne. Zaviazal sa predložiť EK návrh revízie OP 
Val v termíne najneskôr do 19. 10. 2018.

A. von Busch uviedol, že je potrebné predložiť EK návrh revízie najneskôr do 1 týždňa 
z dôvodu, aby procesný postup schvaľovania revízie týkajúcej sa výkonnostného rámca bol 
ukončený do decembra 2018.

p. Žiláková vyzvala prítomných, aby v prípade potreby sa vyjadrili k diskutovanej 
problematike.

M. Morass uviedol, že v rámci výkonnostného rámca ESF sú dobré skúsenosti so 
spoluprácou s RO. EK prijala návrh na zmenu výkonnostného rámca OP ĽZ hlavne z dôvodu, 
že navrhované zmeny sa týkali hlavne vecných záležitostí súvisiacich so zmenou stratégie OP 
vyplývajúcej zo zmeny sociálno-ekonomických podmienok . Uviedol, že čo sa týka 
implementácie programov ESF, čísla sme videli v prezentovaných prehľadoch. Vyzdvihol 
koordinačnú činnosť ÚPPVII v oblasti EŠIF. Tiež skonštatoval, že implementácia programov 
ESF je lepšia ako bola v roku 2017. Hoci OP ĽZ bol označený ako druhý OP s najlepšou 
implementáciou, ako problematické oblasti implementácie označil oblasť vzdelávania 
a rómsku problematiku. Ako pozitívum označil Národnú stratégiu vzdelávania, ktorá bola 
schválená vládou SR v júni 2018 a považuje ju za kompas, ktorý ukazuje, kde je potrebné 
investovať finančné prostriedky. Za ďalší problém implementácie v rámci sociálnych 
investícií považuje 5 % spolufínancovanie projektov samosprávou, ktorá nedisponuje 
dostatočným objemom finančných prostriedkov. Čo sa týka OP EVS zhodnotil, že RO pre OP 
EVS vyvíja maximálne úsilie pre eliminovanie rizika dekomitmentu. Tiež vyzval všetky 
ministerstvá participujúce na implementácii OP EVS ako prijímateľ, aby zabezpečili 
realizovanie relevantných projektov, a tým eliminovali riziko dekomitmentu z OP EVS.

v
p. Ziláková vyzvala zástupcov OP spolufínancovaných z ESF.

p. Danišková z RO pre OP EVS sa poďakovala EK za dobrú spoluprácu v rámci OP EVS. 
Pripomenula, že prijímateľmi v rámci OP EVS sú ministerstvá a ostatné ústredné orgány 
štátnej správy. Pripomenula, že veľkým problémom implementácie aj OP EVS je verejné 
obstarávanie. Ďalej informovala, že RO pre EVS prijal opatrenia na eliminovanie rizika 
dekomitmentu. RO pre EVS požiadal v januári 2018 prijímateľov o zaslanie odhadov
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čerpania na rok 2018, ďalší odhad čerpania bol vykonaný v apríli 2018, na základe výsledkov 
bol odhad čerpania o 6,5 mil. EUR nižší ako odhad z januára, ďalší odhad čerpania bol 
vykonaný v máji 2018, pokles oproti odhadu z januára predstavoval 11,5 mil. EUR. V máji na 
zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP EVS bolo prijaté opatrenie na zvýšenie čerpania, 
ktoré nebolo splnené. RO pre OP EVS po dohode s CKO vypracoval pre všetkých 
prijímateľov akčné plány. Po prvom odpočte z októbra 2018 je 12 z 15 akčných plánov 
v omeškaní. Na záver informovala, že ministerka vnútra SR na zasadnutí vlády SR 
k problematike fondov EU vyzve relevantných ministrov na zefektívnenie čerpania.

M. Morass potvrdil, že akčné plány by mali byť nástrojom na zvýšenie efektívnosti 
implementácie. Túto záležitosť je potrebné riešiť na najvyššej vládnej úrovni nielen v tomto 
roku, ale aj v roku 2019. To platí aj pre výkonnostný rámec. Nesplnenie stanoveného 
finančného záväzku a čiastkového cieľa by bolo katastrofou aj pre negociácie pre rozdelenie 
fondov pre PO 2021 - 2027.

A. von Busch požiadal, aby ministerstvá OP spolufinancovaných z EFRR - MŽP SR, 
MŠVVaŠ SR a MPRV SR prezentovali podobnú analýzu ako RO pre OP EVS.

V v v
p. Ziláková vyzvala zástupcov vymenovaných rezortov MŠVVaŠ SR, MŽP SR a MPRV SR.

p. Ovčiarka uviedol, že v rámci OP KŽP do konca roka 2018 chýba predložiť žiadosti 
o platbu - za KF v sume 48 mil. EUR (predstavuje 36 % záväzku) a za EFRR v sume 52 mil. 
EUR, čo spolu predstavuje sumu 110 mil. EUR, ktoré prezentovala p. Zubriczká. Tiež 
uviedol, že pri KF aj v roku 2018 je implementácia podobná (chýba 36 % platieb) ako bola 
v roku 2017 (chýbalo 30 % platieb), pričom sa v roku 2017 chýbajúce platby realizovali 
v posledných 3 mesiacoch roka. Tiež uviedol, že MŽP SR vykonalo analýzu všetkých zmlúv 
s NFP vyšším ako 1 mil. EUR a na základe tejto analýzy zistilo, že je schopné do 5. 12. 2018 
vykonať platby min. v sume 10 mil. EUR nad záväzok KF. Situácia bola prezentovaná aj na 
stretnutí s CKO a do čerpania vstupuje viac rizikových faktorov. Ďalej uviedol, že v rámci 
EFRR - PO 3, kde je sprostredkovateľským orgánom MV SR, je zatiaľ výpadok čerpania 
v sume 30 mil. EUR a v SIEA je výpadok čerpania v sume 15 mil. EUR. Výpadok SIEA je 
tiež čiastočne spôsobený prijímateľom MV SR - predstavuje 50 zmlúv o poskytnutí NFP 
v sume 20 mil. EUR na zatepľovanie verejných budov, z čoho boli predložené žiadosti 
o platbu predstavujúce približne 10 % podiel z celkových oprávnených výdavkov. Na záver 
uviedol, že odhad rizika dekomitmentu za OP KŽP je približne 20 mil. EUR, a tiež ubezpečil, 
že v rámci implementácie OP KŽP kompetentní vykonajú do 1. 12. 2018 všetko pre to, aby 
nedošlo k dekomitmentu.

p. Žiláková informovala, že CKO má s RO pre OP KŽP každý týždeň monitorovacie 
stretnutie, ďalej potvrdila, že aj v roku 2017 hrozil dekomitment OP KŽP, ale do konca roka 
bolo toto riziko eliminované. Skonštatovala, že CKO vie o týchto problémoch, a tiež 
zdôraznila, že aj keď za implementáciu celého OP je zodpovedný riadiaci orgán, aj 
sprostredkovateľský orgán je zodpovedný za plnenie úloh v rámci delegovaných právomocí. 
Na záver komentára vyzvala p. Mitošinku, zástupcu IROP ako ďalšieho rizikového OP, na 
prezentovanie požadovanej analýzy v zmysle požiadavky EK.

p. Mitošinka potvrdil, že IROP má problémy s implementáciou, tiež informoval, že v rámci 
IROP budú uplatnené finančné nástroje u MZ SR, kde sa ešte nerealizovali a v rámci MK SR 
bude uplatnenie finančných nástrojov rozšírené na budovanie infraštruktúry kreatívneho 
priemyslu. Ďalej informoval, že v rámci ŠFRB na základe úspešne zrealizovanej
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predchádzajúcej tranže na 60 % bude realizovaná ďalšia tranža. Tiež uviedol, že RO pre 
IROP komunikuje v kontexte prípravy ex ante analýzy pre uplatnenie finančných nástrojov 
MZ SR so SIH, ŠFRB, a tiež s MF SR p. Polónyim; ex ante analýzu plánuje RO pre IROP 
predložiť MF SR do konca 41. týždňa. Na záver ubezpečil, že RO pre IROP vykoná všetko 
pre to, aby minimalizoval dekomitment v rámci IROP.

A. von Busch v krátkosti uviedol, že je dôležité, že FN sa môžu začať realizovať, ďalej 
zhodnotil fungovanie FN, pričom ŠFRB označil ako dobre fungujúci FN, pri niektorých je 
stále veľké meškanie v kontrahovaní so sprostredkovateľom SIH, niektoré FN majú problémy 
so začatím realizácie a tým majú blokovanú absorpciu, a tiež zdôraznil, že máme nové FN. 
Treba sa ubezpečiť, že tieto FN majú absorpčnú kapacitu, či budú poskytovať pôžičky, 
garancie a equity, a prejaví sa to v nasledujúcich mesiacoch. Tiež uviedol, že EK musí vidieť 
špecifický akčný plán na nastavenie FN. Tiež bude testovaná možnosť realizovania FN 
v zdravotníctve.
Ďalej informoval o záležitosti, o ktorej sa dozvedel deň pred rokovaním NMV, týkajúcej sa 
pozastavenia predkladania platieb Európskej komisii pre PO 5 miestnych akčných skupín 
v rámci aktuálne vysporiadavaného účtovného roku. Orgán auditu listom zo dňa 5.9.2018 
vyzval certifikačný orgán o vylúčenie výdavkov PO 5 IROP zo zoznamu deklarovaných 
výdavkov EK, a to až do doby, kým nebude ukončený vládny audit zameraný na overenie 
systému riadenia a kontroly CLLD, s čím sa aj certifikačný orgán stotožnil. Na základe 
prijatého rozhodnutia orgánu auditu a následne certifikačného orgánu vyplýva, že RO pre 
IROP nebude môcť deklarovať výdavky predkladané MAS certifikačnému orgánu.
Andreas von Busch vyzval relevantné orgány na uvoľnenie platieb.
p. Ziláková poďakovala GR Mitošinkovi za jeho úsilie pri minimalizovaní dekomitmentu 
IROP.

p. Igliar informoval, že v rámci OP Val bude vyhlásená výzva na podporu projektov H2020, 
výzva na podporu výskumno-vývojových kapacít bude vyhlásená na konci 42. týždňa. 
„Action completion note" vydaný Jaspers k veľkému projektu ACCORD bol predložený 
CKO; ako riziká implementácie uviedol verejné obstarávanie a štátnu pomoc. Taktiež ako 
riziko identifikoval nezáujem samospráv o ESF projekty v rámci PO 1 OP ĽZ.

A. von Busch vyzval na preskúmanie problému čerpania na úrovni samospráv spojených 
s potrebou spolufinancovania projektov.

p. Sloboda doplnil, že 5 %-né spolufínancovanie je demotivujúce najmä pokiaľ ide o aktivity, 
ktoré nahrádzajú činnosť štátu.

p. Zubriczká doplnila, že prijímatelia by mali mať na vedomí, že ide o malé percento 
prostriedkov, ktoré je potrebné zabezpečiť z vlastných zdrojov. V súčasnosti sa rokujú 
pravidlá pre nové programové obdobie a je vysoká pravdepodobnosť, že v budúcnosti bude 
potrebné zabezpečiť spolufínancovanie z vlastných zdrojov vo vyšších percentách ako je to v 
súčasnosti.

. t v

V súvislosti s diskusiou ohľadom 5% spolufinancovania výdavkov navrhla p. Ziláková 
uskutočniť k tejto otázke ešte jedno spoločné rokovanie s CO.

p. Polónyi prezentoval stav implementácie finančných nástrojov 2014 - 2020 včlenení na 
jednotlivé OP, v rámci ktorých sa príslušné FN realizujú.

8



OP Val - celková alokácia do NDF II predstavuje 154 811 764,84 EUR, z toho pôvodná 
alokácia bola vo výške 84 400 000 EUR anavýšenie predstavuje sumu 70 811 765 EUR. 
Čerpanie k 24. 09. 2018 bolo vo výške 7,1 mil. EUR, čo predstavuje 4,6 % z celkovej 
alokácie. Stav realizovania jednotlivých FN: PRSL aFLPG - verejné obstarávanie na výber 
finančných sprostredkovateľov bolo začaté v 06/2017, vyhodnotenie ponúk vykonané 
v 04/2018, víťazom pre FLPG je Unicredit, víťazom pre PRSL je SZRB. Bola vytvorená 
nezávislá investičná komisia, boli schválené 2 investície a uzatvorené zmluvy, jedna 
investícia bola zamietnutá. FLPG pre MSP v oblasti výskumu, vývoja a inovácií - spustenie 
plánované 09/2018. Ďalšie FN: Podpora Seed MSP v alokácii 23 mil. EUR - pripravuje sa 
súťažná dokumentácia, plánované vyhlásenie VO v 10/2018; Venture kapitál v alokácii 41 
mil. EUR - formou priameho investovania z NDF II - zrealizované 2 investície v sume 4,95 
mil. EUR.
OP KŽP - celková alokácia do NDF II predstavuje 110 749 416 EUR. Čerpanie 
k 24. 09. 2018 bolo vo výške 0,6 mil. EUR, čo predstavuje 0,5 % z celkovej alokácie. Stav 
realizovania FN: verejné obstarávanie na výber troch finančných sprostredkovateľov v oblasti 
odpadového hospodárstva a v oblasti obnoviteľných zdrojov energie vyhlásené 29. 1. 2018; 
výsledky VO vyhlásené 22. 08. 2018, vybratých 5 úspešných uchádzačov, z ktorých zmluva o 
správe fondu sa uzatvorí s Wasteland, IPM, a CEE. Pripravené začatie procesu kontroly VO 
riadiacim orgánom a Ú VO.
IROP - celková alokácia do NDF II predstavuje 145 131 532 EUR. Čerpanie k 24. 09. 2018 
bolo vo výške 1,25 mil. EUR, čo predstavuje 0,9 % z celkovej alokácie. Stav realizovania FN: 
FN Energetická hospodárnosť bytových domov - alokácia je 119,5 mil. EUR - VO na výber 
3 finančných sprostredkovateľov vyhlásené 07. 09. 2017, víťazný uchádzač OTP Banka- 
zmluva o implementovaní FN s OTP Bankou bude uzatvorená po ukončení kontroly VO 
riadiacim orgánom a ÚVO; na nealokované finančné prostriedky sa pripravuje VO formou 
verejnej súťaže, predpokladané vyhlásenie VO v jeseni 2018. FN Kultúrny a kreatívny 
priemysel - sú vedené diskusie s RO pre IROP ohľadom navýšenia alokácie, plánované 
navýšenie do konca 2018, súčasne sa pripravuje VO na záručný produkt.
OP II - celková alokácia do NDF II predstavuje 139 999 250 EUR. Čerpanie k 24. 09. 2018 
bolo vo výške 31,6 mil. EUR, čo predstavuje 22,6 % z celkovej alokácie. Stav realizovania 
FN: prvý finančne uzatvorený projekt D4R7, investícia vo výške 28 mil. EUR; ďalším 
projektom je financovanie 2 ks diagnostických vozidiel pre ŽSR formou úveru, predbežná 
suma je odhadovaná na 25 - 30 mil. EUR a závisí od finálnej špecifikácie a výsledku VO - 
EK súhlasila s realizovaním projektu; ŽSR predložili MDV SR žiadosť o poskytnutie úveru, 
MDV SR požiada MF SR o súhlas.
OP ĽZ - (RO MPSVaR SR) celková alokácia do NDF II predstavuje 58 500 000 EUR. SO 
MV SR celková alokácia do NDF II predstavuje 13 571 195 EUR. Čerpanie k 24. 09. 2018 
bolo vo výške 0,37 mil. EUR, čo predstavuje 0,5 % z celkovej alokácie. Stav realizovania 
FN: schválená schéma štátnej pomoci; uzavretá aktualizácia ex ante hodnotenia - oblasť 
podpory sociálneho bývania, sociálnych aktivít M VO; plánované vyhlásenie VO na fin. 
sprostredkovateľov na záručný nástroj v oblasti sociálnej ekonomiky - 10/2018.

V nadväznosti na dlhšie trvajúce kontroly VO na FN a potrebu urýchlenia implementácie FN 
A. von Busch navrhol trilaterálne stretnutie ÚVO, CKO a koordinátora pre FN.

v

p. Ziláková vyhlásila 10 min prestávku, po ktorej avizovala prezentácie úspešných projektov 
za jednotlivé operačné programy.

9



k bodu 5:
Po prestávke vyzvala p. Žiláková generálnych riaditeľov OP, aby prezentovali úspešne 
realizované projekty, a tiež aby dodržiavali časový limit 7 minút na prezentáciu.

p. Ovčiarka (GR OP KŽP) v úvode predstavil OP KŽP, ktorý má 3,1 mld. EUR, RO je 
zodpovedný za implementáciu Kohézneho fondu za programovanie a hodnotenie projektov; 
za PO 3 (alokácia 261 mil. EUR) je zodpovedný SO MV SR a za PO 4 (alokácia 939 mil. 
EUR) je zodpovedná SIEA. V rámci OP KŽP implementuje projekty ako SO aj Slovenská 
agentúra životného prostredia. Informoval, že v rámci OP KŽP bolo uzatvorených 1140 
zmlúv o poskytnutí NFP, z toho je 122 projektov ukončených (11 % z celkovej alokácie). 
Kontrahovanie je približne 1,4 mld. EUR. Následne prezentoval 4 projekty, z toho 2 
ukončené. Uviedol, že v rámci OP KŽP sa implementuje veľké množstvo projektov s nižším 
objemom, čo je veľmi prácne. Prezentoval nasledujúce 4 projekty:
Projekt PO 1 Zberný dvor Oravská Jasenica, realizovaný v ZA kraji, ktorý zvýšil objem 
vytriedeného odpadu z hodnoty 22,34 t/rok pred realizovaním projektu na 352,34 t/rok po 
zrealizovaní projektu. Prijímateľom projektu je Obec Oravská Jasenica, projekt sa realizoval 
v období od 03/2017 do 02/2018, celkové oprávnené výdavky sú 405 696 EUR, z toho sú - 
EÚ zdroje (KF) v sume 344 842 EUR, príspevok zo ŠR v sume 40 570 EUR a vlastné zdroje 
20 285 EUR. Environmentálnymi prínosmi projektu je celkový pokles vzniku zmesového 
komunálneho odpadu, zredukovanie výskytu čiernych skládok v obci a jej okolí, zvýšenie 
podielu zložiek vytriedeného odpadu a participácia na zvýšenom podiele recyklovaných 
odpadov v SR.
Projekt PO 1 Dobudovanie COV a splaškovej kanalizácie v obci Liptovská 
Teplička zasahuje do chráneného územia Nízke Tatry. Prijímateľom je Obec Liptovská 
Teplička, celkové oprávnené výdavky sú v sume 2 453 980 EUR, z toho suma 2 085 883 
predstavuje EÚ zdroje (KF), suma 245 398 EUR predstavuje zdroje ŠR a vlastné zdroje sú 
v sume 122 699 EUR. Na základe projektu sa vybudovala splašková kanalizácia v dĺžke 3,3 
km a napojilo sa na ňu 1 500 občanov. Na základe zrealizovaného projektu sa zlepší kvalita 
zdrojov pitnej vody.
Uvedené dva projekty sú riadne ukončené.
Pilotný národný projekt (PO 4) Zelená domácnostiam - prijímateľ je SIEA, cieľová skupina 
sú domácnosti v rodinných a bytových domoch, rozpočet projektu je 45 mil. EUR, z toho 2,7 
mil. EUR pre BSK; doba realizácie 01/2015 - 12/2018. V rámci tohto projektu môžu 
domácnosti získať poukážky na inštaláciu fotovoltaických panelov, slnečných kolektorov, 
tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu s maximálnym pokrytím 50 % oprávnených 
výdavkov. V rámci realizovaného projektu bolo 16 083 predplatených poukážok v celkovej 
hodnote 35 781 198 EUR; bol inštalovaný výkon 118 183 kW.
Štvrtým prezentovaným projektom bol projekt (PO 4) Komplexné riešenie školského areálu 
Trenčín - Zámostie - 1. etapa; projekt je v realizácii; prijímateľom je TNSK, doba 
realizácie projektu 09/2017 - 08/2018. COV v rámci projektu sú vo výške 2 104 998 EUR, 
z toho EÚ zdroje (EFRR) sú vo výške 1 699 786 EUR, príspevok zo ŠR je 299 962 EUR 
a vlastné zdroje 105 250 EUR. Cieľom projektu je modernizovať komplex budov pre 
dosiahnutie nízkej až pasívnej spotreby energie s vlastnými fotovoltaickými panelmi 
a zaradenie školy do energetickej triedy A.

p. Méry (GR OP II) prezentoval 3 nasledujúce projekty:
Projekt (PO2) Diaľničná infraštruktúra D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno; prijímateľom 
je NDS, NFP je vo výške 165 299 615 EUR; podiel čerpania na celkovom NFP predstavuje 
83 %. Výsledkom projektuje 4,25 km dlhý úsek diaľnice, ktorý tvorí obchvat Žiliny, ďalej
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1,5 km dlhá mostná estakáda s 57 piliermi a tunel Považský Chlmec v dĺžke 2218 m. 
Predpokladané zníženie emisií N02 je 46 ton.
Projekt (PO3) Modernizácia električkových tratí v Košiciach; prijímateľom je Mesto 
Košice; NFP je vo výške 94 427 834 EUR; podiel čerpania na celkovom NFP je 56 %. 
Cieľom projektuje skvalitnenie koľajovej dopravy, a tým zatraktívnenie verejnej dopravy 
a jej preferovanie pred individuálnou automobilovou dopravou, tiež preferencia električiek na 
križovatkách a zníženie hluku a vibrácií. Výstupmi projektu je modernizácia električkových 
tratí v celkovej dĺžke 7,9 km, 3 obratiská a 1 kruhová križovatka. Pripomenul, že tento projekt 
je realizovateľný vďaka tomu, že DPH je oprávneným výdavkom.
Projekt (PO6) Infraštruktúra ciest I. triedyI/66 obchvat Brezna, 1. etapa - 2. fáza, 
projekt bol daný do užívania v 09/2017, prijímateľom je SSC, NFP je vo výške 14 658 181 
EUR; podiel čerpania na celkovom NFP je 80 %. Cieľom projektu bolo kvalitatívne 
a kapacitné zlepšenie tranzitného ťahu smerom na Liptov a zníženie hlukového zaťaženia 
oblasti. Výstupom je vybudovaná nová cesta 1. triedy v celkovej dĺžke 2,542 km - obchvat 
Brezna, súčasťou je aj most cez rieku Hron.

p. Igliar (GR OP Val) prezentoval nasledujúce 4 projekty, z toho 2 národné projekty 
prijímateľa CVTI (PO1)- Horizontálna IKT podpora a centrálna infraštruktúra pre 
inštitúcie výskumu a vývoja; celkové oprávnené výdavky sú v sume 39 867 503 EUR; doba 
realizácie 04/2017 - 06/2023. Aktivitami projektu sú rozvoj a modernizácia aplikačného 
programového vybavenia; rozvoj a modernizácia IKT pre VaV a rozvoj a modernizácia 
digitalizačného pracoviska. V rámci prezentovania aktuálneho stavu implementácie NP 
informoval o vykonaných aktivitách.

Projekt Informačný systém výskumu a vývoja - prístupy do databáz pre potreby 
výskumných inštitúcií - celkové oprávnené výdavky sú 41 150 000 EUR, obdobie realizácie 
01/2016 - 12/2023. Cieľom NP je modernizácia národnej infraštruktúry pre informačnú 
podporu. Aktivitami NP sú koordinované zabezpečenie prístupu k elektronickým 
informačným zdrojom pre výskum a inovácie na Slovensku; zabezpečenie discovery systému 
pre efektívne vyhľadávanie vedeckého obsahu a systému pre správu elektronického obsahu 
a modernizácia systému získavania a dlhodobého uchovávania digitálneho vedeckého obsahu. 
Stav implementácie NP - informačné elektronické databázy sprístupnené pre 25 
akademických inštitúcií - verejné vysoké školy a SAV.
Ďalej prezentoval dopytovo orientovaný projekt - Výskumné centrum Žilinskej univerzity 
- II. fáza - prijímateľ Žilinská univerzita v Žiline; COV v sume 1 727 155,32 EUR, obdobie 
realizácie projektu 12/2015 - 12/2017. Cieľom projektu je vytvoriť prostredie podporujúce 
akceleráciu a integráciu inovačných a výskumných aktivít pracovísk Žilinskej univerzity, 
a tým zvýšiť konkurencieschopnosť ZA SK, ako aj znižovať regionálne disparity.

Národný projekt (PO3) Podpora internacionalizácie MSP, realizovaný v rámci riadiacej 
pôsobnosti SO MH SR; prijímateľom projektuje SARIO; COV sú vo výške 35 577 000 EUR; 
obdobie realizácie NP 01/2017 - 10/2023. cieľom NP je posilnenie internacionalizačných 
kapacít MSP, vrátane prezentácie podnikateľského kapitálu a poskytnutie bezplatných 
prezentačných, kooperačných a poradenských služieb MSP s cieľom zvýšiť mieru ich 
zapojenia do medzinárodnej spolupráce.

p. Mitošinka (GR IROP) prezentoval 3 nasledujúce projekty:
Projekt (PO1) Modernizácia vozidlového parku nákupom autobusov MHD v Žiline; 
prijímateľom je Dopravný podnik mesta Žiliny, s. r. o.; COV sú vo výške 11 261 308,36 
EUR. Hlavnou aktivitou projektu je nákup 32 ks nízkopodlažných ekologických autobusov
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MHD, z toho je 14 nových autobusov s dieslovým pohonom, 2 nové elektrobusy a 16 nových 
autobusov s hybridným pohonom. Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu a komfort cestovania, 
zníženie hlučnosti autobusov, zabezpečiť dopravu bez emisií hlavne v centra mesta a zníženie 
nákladov na prevádzku. Pozn. dva z týchto novo zakúpených autobusov prepravili účastníkov 
NMV pre ESIF 09. 10. 2018 po rokovaní na prehliadku projektu na mieste - Budatínskeho 
hradu v Žiline.

Projekt (PO1) Prepojenie cyklotrás malokarpatskej a podunajskej oblasti s katastrom 
obce Chorvátsky Grob - prijímateľom je Združenie obcí Jurava (ktorá má v rámci IROP 
schválených 5-6 projektov); COV sú vo výške 423 113,42 EUR. Hlavnými aktivitami 
projektu je vybudovanie novej cyklistickej komunikácie v dĺžke 2,3268 km, doplnkovej 
cyklistickej infraštruktúry (2 prístrešky, 4 cyklostojany), zvýšenie bezpečnosti zraniteľných 
účastníkov cestnej premávky, propagácia cyklistickej dopravy. Pochválil pružné konanie 
prijímateľa, schopnosť prijímateľa vysporiadať pozemky, získať stavebné povolenie 
a realizovať projekt v stanovenom čase.

Projekt (PO2) Rozšírenie materskej školy Chorvátsky Grob (škôlka je na trase 
cyklochodníka prezentovaného pri predchádzajúcom projekte; prijímateľom je obec 
Chorvátsky Grob; COV sú vo výške 584 865 EUR. Škôlka je už funkčná. Výsledkom 
projektu je 6 nových tried pre 128 detí, vybudované školské ihrisko s preliezkami, 
hojdačkami, pieskoviskom a hracími prvkami a vnútorné vybavenie škôlky. Pred MŠ sú 
cyklostojany. Uviedol, že Chorvátsky Grob ako satelit Bratislavy potreboval vybudovať 
takúto škôlku.

p. Ziláková zhodnotila dôležitosť výsledkov realizovania IROP pre obce a mestá zamerané 
najmä na 3 najdôležitejších oblasti - verejná osobná doprava, materské škôlky a cyklotrasy, 
ktoré sú pozitívne vnímané verejnosťou.

p. Sloboda (GR OPĽZ) prezentoval 3 nasledujúce projekty:
NP Škola otvorená všetkým - prijímateľ Metodicko-pedagogické centrum; NFP je vo výške 
29 877 073 EUR; miesto realizácie v samosprávnych krajoch (SK) BB SK, ZA SK, KE SK, 
PO SK, NR SK, TT SK, TN SK; obdobie realizácie projektu 02/2016 - 11/2019. 
Realizovaním tohto projektu sa vytvára priestor pre ZŠ a MŠ pre prijatie a uzatvorenie 
dohody s pedagogickými asistentmi alebo členmi inkluzívneho tímu, akými sú napr. školský 
psychológ, špeciálny pedagóg alebo sociálny pedagóg. Tento projekt sa implementuje v 13 
ZŠ a 50 MŠ. Ako pozitívum uviedol, že 60 % rozpočtu projektu sa realizuje prostredníctvom 
zjednodušeného vykazovania výdavkov.

NP (PO 4) Podpora opatrovateľskej služby OP Ľudské zdroje 2014 - 2020 - podotkol, že 
SR je na začiatku deinštitucionalizácie, a opatrovateľská služba a opatrovanie v prirodzenom 
prostredí je jedným z pilierov deinštitucionalizácie. Hlavným cieľom projektu je podporiť 
rozvoj opatrovateľskej služby tam, kde nebol rozvinutý, alebo nebol vôbec vytvorený. 
Prijímateľom je Implementačná agentúra MPSVaR SR; miestom realizácie projektu sú všetky 
SK, vrátane Bratislavského SK, obdobie realizácie projektu 11/2015 - 07/2018. Doterajšími 
výsledkami realizovania projektu je zvýšenie dostupnosti opatrovateľskej služby, dosiahnutie 
regionálnej vyváženosti, zvýšenie profesionalizácie opatrovateľskej služby a dosiahnutie 
vyššej informovanosti o možnosti využitia opatrovateľskej služby občanmi. Ako výstup 
projektu bolo podporených približne 3700 nových opatrovateľov. MPSVaR SR bude 
realizovať ďalší takýto projekt formou výzvy.
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NP (PO 2) Rcštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie - pri tomto projekte vyzdvihol 
Opatrenie 2 Podpora aktívnych mladých uchádzačov o zamestnanie, v rámci ktorého tým 
oprávneným uchádzačom, ktorí si sami našli zamestnanie, sa poskytlo k platu prvých 6 
mesiacov 120 EUR (dvojnásobok príspevku v hmotnej núdzi) a ďalších 6 mesiacov 60 EUR; 
toto opatrenie aktivizovalo 8 500 uchádzačov a bola zachovaná udržateľnosť zamestnania na 
90 %. V rámci Opatrenia 1 Podpora individuálneho poradenstva bolo podporených 17 000 
uchádzačov, ktorí boli motivovaní a podporení pri hľadaní práce.

p. Danišková (GR OP EVS) informovala, že prvý projekt bude prezentovať p. Arbe.

p. Arbe prezentoval projekt (PO1) Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej 
tvorby verejných politík - prijímateľom je Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej 
spoločnosti MV SR (ďalej len „SVpROS“); NFP je vo výške 2 340 733 EUR, obdobie 
realizácie projektu 04/2017 - 04/2020; pozostáva z 2 podaktivít - Podaktivita 1 Praktická
časť - implementuje 12 pilotných projektov, ktorými sa zavádzajú a testujú participatívne 
politiky na 4 úrovniach (národná, regionálna, mikroregionálna a lokálna); Podaktivita 2 
teoretická časť - analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby 
verejných politík; ďalej uviedol, že v rámci tohto NP je 12 partnerov.

p. Žiláková vyzvala p. Ondrejčákovú z úradu SVpROS o vyjadrenie k prezentovanej 
problematike.

p. Ondrejčáková vyjadrila spokojnosť s možnosťou realizovania takéhoto projektu, tiež 
uviedla, že očakáva prvé výsledky realizovania projektu.

p. Danišková prezentovala projekt (PO1) Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov 
(revízia výdavkov), cieľom ktorého je vyhodnotiť efektívnosť a revidovať verejné výdavky. 
Prijímateľom je MF SR; výška NFP je 6 432 604 EUR, obdobie realizácie projektuje 10/2015 
- 03/2021. V rámci projektu bolo zatiaľ realizovaných 41 hodnotení a štúdií, z toho 15 
priebežných a záverečných správ, 23 hodnotení investičných projektov, 2 implementačné 
správy a 1 ad hoc analýza. Pri realizovaní projektu spolupracujú aj samosprávy.

p. Žiláková poďakovala za prezentáciu p. Daniškovej a odovzdala slovo p. Mihaľovej.

p. Mihaľová (GR pre Interreg V-A) krátko predstavila postavenie MPRV SR 
v implementovaní Interreg V A, kde MPRV SR v prípade spolupráce Interreg V-A SR - ČR a 
Interreg V-A SR - AT plní úlohu riadiaceho orgánu, v ostatných programoch úlohu národného 
orgánu. Ďalej prezentovala nasledujúce projekty:
Projekt Lávka cez rieku Moravu (Interreg V-A SR - ČR, PO 2), s alokáciou 3 796 790 EUR, 
kde hlavným partnerom je Juhomoravský kraj a hlavným cezhraničným partnerom je TT SK. 
Hlavnými aktivitami projektu sú 143 m dlhá oceľová lávka a k nej pripojený cyklochodník 
pre cyklistov a peších a nová infraštruktúra spájajúca oblasť rieky Moravy s obcou Kopčany. 
Realizácia projektu bola začatá 18. 09. 2018 a 12. 09. 2018 bola začatá výstavba prístupovej 
komunikácie z Kopčian k lávke cez rieku Moravu.
Projekt Každá história si zaslúži svoj priestor (Interreg V-A SR -ny kraj a projektovým 
partnerom je Moravskosliezsky kraj. V rámci tohto projektu sa bude rekonštruovať 2. 
nadzemné podlažie Budatínskeho hradu, a zároveň sanovať a stabilizovať severovýchodná 
hradba východného nárožia hradu Bukvaldy na českej strane hraníc. Informovala tiež, že 
projekt rekonštrukcie Budatínskeho hradu je akýmsi pokračovaním projektov realizovaných 
v programovom období 2007 - 2013 v rámci Interreg IV A PL - SR a Interreg IV A SR - ČR.
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Projekt Heritage (íntererg V-A SR - AT, PO2) v celkovej alokácii 3 664 739 EUR; hlavným 
partnerom je BASK, cezhraničným projektovým partnerom je Museumsmanagement 
Niederosterreieh. Hlavnými aktivitami projektu sú podpora a zachovávanie tradícií 
a tradičných remesiel v cezhraničnom území; adaptácia kaštieľa a revitalizácia parku v Modre 
a vybudovanie kultúrno-kreatívneho centra a revitalizácia priestorov v zámku Jedenspeigen 
v Rakúsku, s cieľom rozšíriť historickú výstavu; pridanou hodnotou bude aj digitalizácia 
tradičných vzorov, ornamentov, čipiek, stavebných prvkov domov, a iné. Realizovanie 
projektu bolo začaté 08. 09. 2018 poklepaním základného kameňa Malokarpatského 
osvetového strediska v Modre.
Projekt Bluehlinge, Kvitnúca krajina pre motýle na Slovensku a v Rakúsku (Interreg V- 
A SK - AT, PO 2) v alokácii 1 371 939 EUR; hlavným partnerom je 
Umweltschutzorganization Global 2000, projektovým partnerom je Bratislavské regionálne 
ochranárske združenie. Aktivitami projektu sú osádzanie nášľapných kameňov priateľských 
pre motýle v záhradách, v mestách a obciach; vybudovanie veľkých, dobre viditeľných 
interaktívnych biocentier pre cestujúcich po železnici, cyklistov a chodcov. Cieľom projektu 
je posilnenie Alpsko -Karpatského koridoru a obnova prírodné cenných biotopov. Realizácia 
už začala. Dôvodom realizovania tohto projektu je skutočnosť, že motýle sú indikátorom 
biodiverzity.
Ďalej informovala v krátkosti o plánovaných projektoch Interreg V-A SK - HU; bol schválený 
projekt výstavby cyklomostu pre peších a cyklomostu medzi obcami Dobrohošť (SR) 
a Dunakility (HU) v alokácii takmer 11 mil. EUR; ďalším projektom (NR SK) bude výstavba 
mosta cez rieku Ipeľ, medzi obcami Chľaba a Ipolydamás. V rámci interreg V-A PL - SK bol 
schválený projekt Historická kultúrna cesta okolo Tatier, v rámci ENI E1U- SK-RO-UA je 
pripravený projekt Prezak, ktorý sa bude realizovať medzi prešovským regiónom 
a Zakarpatskou oblasťou na Ukrajine.

v
p. Ziláková pozvala prítomných na prehliadku Budatínskeho hradu po skončení rokovania 
NMV. Ďalej vyzvala GR Gudábu na prezentovanie projektu PRV SR.

p. Gudába (GR pre PRV SR) prezentoval ukončený projekt Investícia do rozvoja 
nepoľnohospodárskych činností prijímateľa KORTINA COM s. r. o; miesto realizovania 
v Komárne; alokácia z PRV SR 542 278 EUR (+ vlastné zdroje prijímateľa 663 452 EUR). 
Výsledkom projektu je vybudované rekreačno-relaxačné centrum v existujúcich priestoroch 
pamiatkovo chráneného územia v systéme pevností v Komárne, vrátane ubytovacích 
a doplnkových služieb.

v
p. Ziláková poďakovala p. Gudábovi a skonštatovala, že aj napriek pomalému rozbehu 
realizácie PO 2014 - 2020 už existujú viditeľné výsledky. Vyhlásila obedňajšiu prestávku.

Po obednej prestávke, vyzvala p. Žiláková na pokračovanie v programe.

k bodu 6:

p. Drotár stručne informoval o implementácii konceptu „Smart cities“ na Slovensku 
a o doterajších aktivitách CKO ako koordinátora tejto iniciatívy, ktoré sa zrealizovali v tejto 
oblasti na posilnenie inovačného potenciálu slovenských miest a obcí. V roku 2017 bola 
vytvorená pracovná skupina pre Smart cities, zložená zo zástupcov územnej správy, 
podnikateľského sektora a štátnej správy. Vytvorenie mechanizmu pilotnej schémy pre mestá 
a obce vyplynulo z uznesenia vlády SR č. 570/2017, uznesením vlády SR č. 322/2018 bol 
v júli tohto roku uvedený mechanizmus schválený. Medzi tri základné úlohy, ktoré z tejto 
pilotnej schémy vyplynuli, patrí zadefinovanie aktivít oprávnených na podporu z operačných
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programov, ktoré budú podporovať Smart cities v spolupráci s členmi pracovnej skupiny a 
riadiacimi orgánmi a vyhlásenie výziev na podporu týchto aktivít do konca roka 2018. Treťou 
úlohou je vytvorenie webovej platformy, ktorá bude na národnej úrovni agregovať informácie 
o Smart cities, ako napr. vyhlásené výzvy na podporu iniciatívy (nielen z operačných 
programov ale aj z priamo riadených programov), príklady dobrej praxe, prehľad možností 
financovania alebo tzv. databázu expertov, ktorí budú pomáhať samosprávam či už pri 
príprave koncepcií alebo projektových zámerov, ktorá bude financovaná z OP EVS. Vyjadril 
presvedčenie, že webová platforma bude fungovať už do konca tohto roka. Ďalej informoval 
o výzvach, ktoré už boli vyhlásené na podporu Smart cities z OP KŽP, IROP a OPII alebo 
o výzvach, ktoré sa v rámci týchto OP pripravujú. Ako príklad výzvy uviedol výzvu WÍFÍ4SK 
vyhlásenú UPPVII ako SO pre OPII. V závere uviedol, že inšpiráciou pre túto koncepciu ako 
aj pre vytvorenie webovej platformy je príklad dobrej praxe z mesta Viedeň a poďakoval 
všetkým socioekonomickým partnerom a riadiacim orgánom za spoluprácu v rámci tejto 
iniciatívy.
p. Ziláková v tejto súvislosti poďakovala p. Morassovi za ústretovosť pri návrhu 
poradenského centra financovaného z OP EVS, ktoré bude poskytovať aj poradenstvo 
v oblasti programov priamo riadených EK, ktoré majú na Slovensku malú absorpciu.
A. von Busch ohľadom spomínanej dobrej praxe z Viedne konštatoval, že partikulárny 
problém Slovenska je, že nemá až také veľké mestá, a preto si Slovensko musí nájsť vlastné 
smerovanie v iniciatíve Smart cities.

p. Ziláková vyzvala p. Šimka aby odprezentoval ďalší bod programu - Akčný plánu 
transformácie regiónu Horná Nitra (ďalej len AP Horná Nitra).

p. Šimko informoval zúčastnených, že Slovensko patrí medzi štyri pilotné regióny v rámci 
tejto iniciatívy (spolu s Nemeckom, Poľskom a Gréckom). Stručne oboznámil prítomných 
s hospodárskou históriou regiónu Horná Nitra a s doterajšími krokmi uskutočnenými v rámci 
tejto iniciatívy, ako sú vytvorenie pracovnej skupiny pre túto iniciatívu, rokovania, stretnutia, 
štúdie, ktoré vyústili do schválenej metodiky, štruktúry AP Horná Nitra, ktorý má riešiť 
identifikované problémy v tomto regióne. Predstavil priority tejto iniciatívy, ktorými sú: 
tvorba udržateľných pracovných príležitostí, dostupnosť, rozvoj a stabilizácia kvalifikovanej 
pracovnej sily a sanácia environmentálnych záťaží a zdravotných dopadov ťažby 
a súvisiacich činností. Aj za pomoci EK sa 17.10.2018 sprostredkovalo stretnutie s expertami 
z krajín, ktoré majú viac skúseností v tejto oblasti, na ktorom by sa mali nájsť konkrétne 
riešenia pri prechode z uhlia, diverzifikácii hospodárstva, nahrádzaní uhoľného vykurovania 
a rekultivácii banských pozemkov. Ďalej informoval o oblastiach, na ktorých participujú 
experti v rámci prípravy AP Horná Nitra, a o ďalších míľnikoch, ako sú prezentácia draftu AP 
verejnosti, medzirezortné pripomienkové konanie až po predloženie AP Horná Nitra na 
rokovanie vlády SR v apríli 2019.
V diskusii k tomuto bodu vystúpil A. von Busch, ktorý poďakoval za zorganizovanie 
stretnutia 17. októbra, podotkol, že sociálnoekonomické výzvy v regióne na základe 
zrealizovaných analýz nevyzerajú až tak dramaticky, pretože v regióne sú dobré ekonomické 
vyhliadky a je tam veľa investičných možností. Čo sa týka problematiky energie, na stretnutí 
17. októbra sa budú s expertmi preberať investičné možnosti v oblasti centrálneho 
vykurovania a hľadať naj ekonomickejšie riešenie. Čo sa týka investícií do dopravy, 
p. Ziláková vyzdvihla aktivity v oblasti integrovanej infraštruktúry v tomto regióne, p. Méry 
informoval o pracovnej skupine, ktorá sa zaoberá Hornou Nitrou, kde RO spolu s UPPVII 
pripravujú štúdie a analyzujú možné projekty v tomto regióne. V pokročilej príprave je 
projekt na budovanie obchvatu Prievidza, ale aj projekty na financovanie úsekov ciest, ktoré
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vzhľadom k obmedzenej alokácii budú financované až v ďalšom programovom období alebo 
z prípadnej realokácie.

p. Žiláková skonštatovala, že problém je s návrhmi projektov regiónov, ktoré vo vzťahu 
k iniciatíve predstavujú neoprávnené výdavky a poďakovala všetkým riadiacim orgánom, 
ktoré sa do tejto iniciatívy zapájajú.

v

p. Simko v rámci príspevku o synergiách a komplementaritách medzi programami priamo 
riadenými EK a programami riadenými jednotlivými riadiacimi orgánmi v SR predstavil 
zúčastneným schému vzťahov medzi týmito nástrojmi podpory a ich štruktúru. Informoval, že 
pod vedením CKO pracuje pracovná skupina, ktorá posudzuje synergie a komplementarity 
medzi EŠIF programami, programami, ktoré priamo riadi EK a inými nástrojmi podpory. 
Skupina sa schádza minimálne lx ročne, aby schválila plán výziev a identifikovala synergie 
a komplementarity medzi nimi. V praxi sa však synergie s priamo riadenými programami 
posudzujú minimálne, preto CKO pripravil plán opatrení na zlepšenie synergií medzi 
všetkými nástrojmi podpory. Jedným z opatrení je príprava informačného portálu, ktorý má 
v rámci programov riadených EK zvýšiť informovanosť potenciálnych žiadateľov, teda 
poskytnúť im čo najkomplexnejšie informácie o možnostiach podpory. Druhým opatrením je 
pripravovaný zámer národného projektu financovaný z OP EVS, ktorý bude zameraný na 
posilnenie kapacít zabezpečujúcich zvýšenie synergií a komplementarít medzi všetkými 
nástrojmi podpory. S cieľom zvýšiť informovanosť a povedomie slovenských žiadateľov, 
posilniť koordinačnú úlohu a prezentovať príklady dobrej praxe sa 8. novembra tohto roku 
organizuje konferencia „Komunitárne programy a synergie s EŠIF“ na platforme V4 + 4.

v
p. Ziláková privítala na rokovaní predsedu NMV pána Rašiho.

predseda NMV p. Raši privítal zúčastnených a predniesol príhovor, v ktorom zbilancoval 
doterajšiu implementáciu EŠIF a uviedol, že podmienky pre rýchlejšie čerpanie sú vytvorené 
až dnes, keď je vo vyhlásených výzvach použitých viac ako 90 % alokácie EŠIF. Čo sa týka 
plnenia pravidla n+3, vyzdvihol, že túto požiadavku už splnili tri operačné programy - OP ĽZ, 
OP II a OP TP, na druhej strane však existuje aj výrazné riziko jej nesplnenia u OP Val.
Rok 2018 označil za dôležitý medzník nielen v implementácii súčasného programového 
obdobia, ale aj z hľadiska kreovania nového programového obdobia. Snahou Slovenska je, 
aby sa rozpočet na toto programové obdobie schválil ešte pred voľbami do európskeho 
parlamentu. Oficiálne prezentovanou pozíciou Slovenska je znižovanie regionálnych 
rozdielov medzi členskými štátmi. Za otvorené otázky v oblasti kreovania nového 
programového obdobia označil mieru kofmancovania, zavedenie pravidla n+2 a oprávnenosť 
DPFI. V závere svojho príhovoru poďakoval zúčastneným za prácu na implementácii 
súčasného programového obdobia a zástupcom EK za ústretovosť a vyzval na mobilizáciu síl 
na čo najrýchlejšie a efektívne čerpanie.

v
p. Ziláková poďakovala za príhovor a pokračovala v prezentácii na tému podpory 
zaostávajúcim regiónom. Slovensko je po Poľsku druhou krajinou, kde sa táto iniciatíva 
„Catching-up Regions“ pilotne realizuje. Legislatívnu oporu tejto iniciatíve predstavuje zákon 
č. 336/2015. Iniciatíva je postavená na troch pilieroch: zvýšenie zamestnanosti, hospodársky 
a sociálny rozvoj. Bol vytvorený riadiaci výbor zložený zo zástupcov EK, ÚPPVII, Svetovej 
banky a Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len PSK), ktorý sa stretáva raz alebo 
dvakrát do mesiaca. Iniciatíva bude realizovaná prostredníctvom akčného plánu pre rast 
a zamestnanosť v PSK, ktorý bude napĺňaný cez aktivity, ako sú zosúladenie existujúcej 
ponuky odborných študijných programov a potrieb trhu práce v PSK, energetická efektívnosť
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v budovách PSK, geografický informačný systém, podpora rozvoja endogénneho potenciálu 
PSK pre cestovný ruch. Svetová banka po analýze označila za riziká v PSK najnižšie hodnoty 
ekonomických ukazovateľov, vysoká miera nezamestnanosti a nízku výkonnosť ekonomiky. 
Z toho vyplynuli dva hlavné ciele akčného plánu a to posilnenie koordinačných, plánovacích 
a realizačných kapacít a koncentrácia nástrojov, opatrení a zdrojov na rozhýbanie rozvoja 
a zamestnanosti v kraji. Dokončenie akčného plánu sa predpokladá v apríli 2019 a v záujme 
CKO je nájsť prostriedky z rôznych dostupných zdrojov financovania na finančné krytie 
projektov v tomto regióne.

v
p. Simko doplnil, že najbližšie sa riadiaci výbor aj za účasti príslušných riadiacich orgánov 
stretne 15. až 16. novembra v Bratislave.

A. von Busch uviedol, že pre EK nie je dôležitý len dosiahnutý pokrok v rozvoji rôznych 
oblastí, ale aj nachádzanie potenciálnych zdrojov či už z programov ESIF alebo z iných 
zdrojov financovania na posilnenie kapacít v prešovskom regióne. Ocenil spoluprácu 
partnerov, vďaka ktorej sa dosiahol pokrok rovnako ako v Poľsku. Skonštatoval, že 
ekonomický rozvoj Slovenska neovplyvňuje len zamestnanosť, ale aj malé platy a zmena 
hodnotového reťazca a sú potrebné produktívnejšie zásahy v tejto oblasti, technická 
kvalifikácia a budovanie vzdelávacieho systému spolu s ekonomickými partnermi. V tejto 
súvislosti ocenil skúsenosti expertov Svetovej banky, ktoré budú využité pri budovaní tejto 
iniciatívy nielen v Prešove ale aj pri ďalších regiónoch, za budúci cieľ označil Banskú 
Bystricu, kde vidí potenciál rozvoja.

M. Morass podotkol, že nájsť zdroje na zrealizovanie akčného plánu by sa mohli aj v 
programe OP ĽZ.

v
p. Ziláková dodala, že na spomínanom nadchádzajúcom stretnutí s riadiacimi orgánmi sa 
budú preberať aj možnosti financovania a zdroje z jednotlivých riadiacich orgánov, ktorými 
sa Akčný plán pokryje. Vyzvala p. Hrachalu aby prezentoval informačný systém ITMS2014+.

p. Hrachala označil systém ITMS2014+ za kľúčový nástroj na implementáciu EŠIF v tomto 
programovom období. Po krátkom propagačnom videu o informačnom systéme 2014+ a o 
jeho funkciách pre žiadateľov o NFP zhrnul do troch bodov dosiahnutý pokrok v oblasti tohto 
informačného systému. Systém je certifikovaný a je plne v súlade s európskou legislatívou, 
takže umožňuje plnú administráciu 10 operačných programov. Zapracovaním 6 princípov e- 
Kohézie a splnením odporúčaní EK bola umožnená simplifikácia procesu implementácie, 
odbúranie administratívnej záťaže a byrokracie. Medzi tieto princípy patrí elektronický 
podpis, elektronické formuláre, princíp ukladania údajov len raz, princíp e-Storage - 
elektronické úložisko, ktoré umožňuje ukladanie a výmenu dokumentov medzi prijímateľom 
a poskylovateľom a princíp interoperability, ktorý prepája ITMS2014+ s inými systémami (v 
SR je prepojených 18 systémov). Posledným princípom je e-audit, ktorý uchováva záznamy a 
aktivitu užívateľov. Za ďalšie kroky do budúcnosti p. Hrachala označil ďalšie zjednodušenia 
a elektronizáciu procesu implementácie EŠIF, školenia používateľov (zamestnancov aj 
prijímateľov), ktoré už prebehli a od ktorých sa očakáva zdynamizovanie implementácie. 
Hlavným cieľom do budúcnosti je zvýšenie efektivity, a teda úspora času a finančná úspora.

p. Mojžiš v reakcii na odznenú prezentáciu vyzdvihol komunikáciu sITMS2014+, Úrad 
splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť tlmočí požiadavky prijímateľov 
zamestnancom ITMS a na niektorých sa už začína pracovať. Plánuje sa stretnutie 
zamestnancov ITMS s vybranými prijímateľmi za účelom priblíženia problémov prijímateľov
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zodpovedným zamestnancom. Ako problematickú vidí komunikáciu prijímateľov so 
zamestnancami riadiacich orgánov, ktorí nevidia, v akom prostredí prijímateľ pracuje a teda 
ho ani nevedia optimálne usmerniť. Ďalej položil otázku ohľadom využitia ITMS ako nástroja 
pre spätnú väzbu od žiadateľov a jednotného portálu pre iniciatívy a koncepty, ktoré už na 
rokovaní odzneli a aké obmedzenia tomu bránia.

v
p. Ziláková označila ITMS2014+ ako implementačný portál s technickým zameraním, 
naopak portály, ktorých založenie sa plánuje sú skôr informačného a poradenského charakteru 
a poďakovala p. Mojžišovi za ostatné podnetné návrhy a komentáre a navrhla zorganizovanie 
stretnutia hneď po NMV k týmto návrhom a vyzvala p. Drotára k ďalšej prezentácii.

k bodu 7:

p. Drotár v rámci odpočtu plnenia Akčného plánu na posilnenie transparentnosti 
a zjednodušovania EŠIF (ďalej len AP) vyzdvihol, že k dnešnému dňu bolo zrealizovaných 
už 36 opatrení z celkových 38. Na kontrolu ich plnenia prebiehajú v súčasnosti 
administratívne kontroly, na základe ktorých možno konštatovať pomerne dobré plnenie 
týchto opatrení zo strany riadiacich orgánov. Postupne informoval zúčastnených o 22 
opatreniach v rámci oblasti transparentnosti a 16 opatreniach v oblasti 
zjednodušovania implementácie EŠIF. Pričom ako o prvom opatrení hovoril o opatrení na 
zvýšenie kvality zámerov národných projektov a ich zverejňovaní, ktoré bolo povinne 
zavedené. Uviedol, že ako najkritickejšie sa javí plnenie opatrenia „zverejňovanie zoznamu 
hodnotiteľov a zverejňovanie hodnotiacich hárkov“ a následne vyzval riadiace orgány na jeho 
dôslednejšie dodržiavanie a zverejňovanie všetkých hodnotiacich hárkov. Ocenil zvýšenú 
intenzitu RO, najmä MH SR, pri plnení opatrenia „zvýšenie využívania zjednodušeného 
vykazovania výdavkov“. Ďalej uviedol, že v príprave je plnenie dvoch opatrení: 
zjednodušený podpis zmlúv v prostredí ITMS2014 a elektronizácia administrácie procesu 
kontroly. Splnenie týchto opatrení sa očakáva do konca roka 2018.

V tejto súvislosti predseda NMV p. Raši uviedol, že kontrola plnenia AP už prebehla na 
Ministerstve hospodárstva SR a Ministerstve dopravy SR. Kontroluje sa aj miera čerpania 
programov aj na úroveň prioritných osí a najbližšia kontrola sa očakáva na Ministerstve 
životného prostredia SR a Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, pričom verí, 
že tieto kontroly dopadnú pre všetky riadiace orgány dobre a že sa v rámci implementácie 
EŠIF vyhneme dekomitmentu.

A. von Busch ocenil iniciatívu AP a upozornil na problém transparentnosti národných 
projektov. Všetky národné projekty by sa mali vyhodnocovať z pohľadu absorpčnej kapacity. 
Alokácia by sa nemala presúvať len do národných projektov, ktoré nedokážu absorbovať 
financie načas, čo môže byť jedným z dôvodov dekomitmentu.

k bodu 8:
v

p. Ziláková vyzvala na prezentáciu o správe činnosti Koordinačného výboru pre spoluprácu 
v oblasti kontroly verejného obstarávania (ďalej len koordinačný výbor) p. Lepieša a p. 
Hudeca z ÚPPVlí

p. Lepieš v skratke predstavil koordinačný výbor ako odborné fórum zriadené na koordináciu 
subjektov pôsobiacich v oblasti verejného obstarávania (ďalej len VO), ktoré sa schádza 
každé dva mesiace. Jeho členmi sú zástupcovia Ú VO, ÚPPVIÍ, (CKO), riadiacich orgánov, 
sprostredkovateľských orgánov a pozorovatelia. Spolu s p. Hudecom v prvej časti prezentácie

18



odpočtovali témy jednotlivých zasadnutí koordinačného výboru, ktoré sa uskutočnili od 
posledného rokovania NMV. Medzi hlavné témy zasadnutí v tomto období patrili 
posudzovanie nedovoleného rozdelenia zákaziek, zjednodušenie pravidiel pre zákazky 
s nízkou hodnotou, predstavenie systému ARACHNE, informácia o návrhu nového 
usmernenia EK k finančným opravám za nedostatky v oblasti VO, informácia o vydaní 6. 
verzie Systému riadenia EŠIF a k opatreniam v oblasti VO, ktoré sú súčasťou AP, informácia 
o evidencii a kontrole VO VÍTMS2014+, oboznámenie členov s aktualizovanými 
metodickými pokynmi CKO, ktoré súvisia s VO. Hlavnou témou tohto roka bolo 
prezentovanie návrhu „veľkej“ novely zákona o VO na 12. zasadnutí koordinačného výboru 
za účasti všetkých najvýznamnejších „stakeholderov“ (ZMOS, ministerstvá, tretí sektor) 
s cieľom dohodnúť sa na spoločnom kompromise v oblasti zrýchlenia, zefektívnenia a 
zjednodušenia procesu VO a jeho kontroly. Ostávajúce dve zasadnutia sa niesli v duchu tém 
konfliktu záujmov, vypustenia dotovaných subjektov , ktoré získajú 50% a menej z NFP spod 
pôsobnosti zákona o VO, , elektronizácie procesu VO od 19.10.2018, informácie o zákone 
proti byrokracii z dielne ÚPPVII a informácie o navrhovaných zmenách v 7. verzii Systému 
riadenia EŠIF. V ďalšej časti prezentácie boli odpočtované opatrenia prijaté zo strany CKO, 
ako je aktualizácia Systému riadenia EŠIF, aktualizácia metodických pokynov, uzavretie 
novej dohody o spolupráci s Ú VO a novej dohody o spolupráci s a Protimonopolným úradom 
SR. Míľnikom je podpis Memoranda o spolupráci medzi ÚPPVII, ÚVO a EK (DG GROWTH 
a DG REGIO), ktoré bolo podpísané 19. júna GR SCKO Denisou Žilákovou. V nadväznosti 
na tento krok sa už uskutočnilo aj prvé stretnutie, kde zástupcovia EK boli informovaní 
o činnosti ÚVO, o prijatej legislatíve a o aktuálnych otázkach, ktoré úrad rieši v oblasti VO, 
čo sa týka tohtoročnej činnosti, boli informovaní o podpísaní dohody s orgánom auditu, 
dohody s certifikačným orgánom, na základe ktorých sa na jednotlivých stretnutiach ÚVO 
s ich zástupcami riešia problémy ohľadom VO. Na stretnutí sa riešili aj otázky VO v oblasti 
IT a otázky zeleného VO. ÚVO zároveň informoval, že proces kontroly zákaziek sa za 
posledného polroka znížil z pôvodných 115 na 73 dní.

p. Mojžiš položil otázku, či je možné poskytnúť členom NMV stručný report ohľadom 
zeleného VO a sociálneho VO (čo sa aktuálne pripravuje v tejto oblasti na zvýšenie 
aplikovania týchto princípov).

p. Lepieš v nadväznosti na túto otázku informoval o príručke, ktorá je pripravovaná MŽP SR 
v spolupráci s ÚVO v oblasti zeleného VO. Čo sa týka sociálneho VO, ÚVO v spolupráci s 
MPSVaR a Úradom splnomocnenca pre menšiny tiež pripravujú príručku, o čom budú všetky 
relevantné subjekty informované v blízkej dobe.

A. von Busch vyjadril veľkú spokojnosť s vytvorením partnerstva medzi EK, ÚVO a ÚPPVII 
a potešenie, že sa hľadajú efektívne riešenia v oblasti VO. Konštatoval, že v nedávanej 
minulosti boli identifikované významné omeškania v tejto oblasti, ktoré viedli k značnému 
dekomitmentu; tiež uviedol, že v budúcnosti je potrebné venovať pozornosť práve odstráneniu 
neefektívnosti vo verejnom obstarávaní M. Morass sa vrátil k tomu, čo bolo už povedané 
doobeda o OP EVS, kde napriek silnému úsiliu RO a spolupráci CKO hlavným problémom 
je, že VO nenapreduje. V OP EVS sa implementujú väčšinou národné projekty, ktoré sú 
v pôsobnosti iných ministerstiev, kde sú potrebné rýchle rozhodnutia, aby VO napredovalo. 
Toto vidí ako politickú zodpovednosť rôznych ministerstiev, ktoré blokujú priebeh VO. 
Apeloval na PPVII, aby túto problematiku tlmočil na vláde.

p. Žiláková uistila p. Morassa, že tento problém bude určite tlmočený na zasadnutí vlády 
nasledujúci týždeň.
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predseda NMV p. Raši tiež uviedol, že na rokovaní parlamentu budúci týždeň bude 
predložený aj nový zákon o verejnom obstarávaní, ktorý bol pripravený Ú VO v spolupráci 
s ostatnými ministerstvami a CKO a ktorého výsledkom je čo najrýchlejší 
a najtransparentnejší proces VO, čo by malo skrátiť lehotu VO v rámci OP EVS na polovicu. 
Zákon by mal byť po schválení v parlamente účinný od nového roka.

p. Danišková doplnila, že ich prijímatelia nechcú začať proces VO skôr ako je podpísaná 
zmluva o NFP.

p. Lepieš na adresu OP EVS uviedol, že práve tento program je na ÚVO prioritou a kontrola 
projektov OP EVS trvá maximálne 30 dní.
k bodu 9:

p. Kuruczová vyzvala p. Litteru na poslednú prezentáciu Kľúčové priority SR pre proces 
negociácií k návrhom balíka legislatívnych predpisov EÚ pre politiku súdržnosti na obdobie 
2021 -2027.

p. Littera informoval, že v rámci prípravy nového programového obdobia Slovensko 
pripravilo ako základný podporný dokument východiskovú pozíciu. Po zverejnení balíka 
legislatívnych predpisov pre kohéznu politiku zo strany EK s príslušnými nariadeniami SR 
pripravila riadne predbežné stanovisko, ktoré v súčasnosti čaká na schválenie zo strany 
národnej rady. Z analýz návrhu legislatívy zo strany EK vyvstáva niekoľko otázok plynúcich 
hlavne zo zjednodušení navrhnutých v týchto dokumentoch. SR nesúhlasí s výrazným 
znížením alokácie na Kohézny fond (45% v stálych cenách, 37 % v bežných cenách), z čoho 
pre SR vyplýva, že na podporu infraštruktúry nebude dostatok financií. V rámci všeobecných 
finančných podmienok sa plánuje zvýšiť maximálna výška národného spolulinancovania, 
znížiť výška predfinancovania, zaviesť pravidlo n+2, voči čomu má SR tiež výhrady, ako aj 
k navrhovaným pravidlám pre oprávnenosť DPH (kde hlavne verejné subjekty, ktoré by 
potrebovali toto pravidlo uplatniť, nebudú mať nárok na vrátenie DPH). Ďalším 
problematickým okruhom sa javí tematická koncentrácia, ktorá nevyhovuje ani ostatným 
členským krajinám (najmä V4, južná Európa), a to, že legislatívny návrh nedefinuje konkrétne 
zameranie ani konkrétnu úlohu kohéznej politiky, ako aj to, že absentuje reflektovanie potrieb 
jednotlivých regiónov. Pod všeobecné nariadenie sa zaradili tri nové fondy a vypadol 
EAFRD, s čím SR tiež nesúhlasí. Oblasť zjednodušení je pre SR rovnako nedostatočná, 
keďže SR podporuje výraznejšiu výsledkovú orientáciu. Ďalšou výhradou je zníženie limitov 
použitia technickej pomoci a s tým spojené ohrozenie financovania subjektov, ktoré majú 
zabezpečovať efektívne čerpanie (koordinačné a horizontálne aktivity (CKO, OA, CO), 
ohrozená je aj existencia CO.
Ďalej p. Littera poukázal na aktivity, ktoré sa uskutočňujú v rámci prípravy pozícií, medzi 
ktoré patria rôzne podujatia napr. expertné rokovanie zástupcov krajín V4 + 4 k politike 
súdržnosť v júli tohto roku, konferencia k hodnoteniu fondov, rokovanie na úrovni 
generálnych riaditeľov, plánované je stretnutie ministrov krajín V4 + 4, ktorí sú zodpovední 
za politiku súdržnosti v októbri alebo aj stretnutie premiérov v novembri tohto roku.
Na národnej úrovni pripravujú rôzne dokumenty, ako napr. analýza regiónov a subregiónov, 
kde sa na základe špecifík jednotlivých regiónov identifikujú ich potreby; pripravuje sa návrh 
prerozdelenia finančných prostriedkov politiky súdržnosti na regionálnu a subregionálnu 
úroveň, ako aj návrh územnej dohody medzi štátom, regionálnou a miestnou úrovňou ako aj 
sumár hlavných oblastí pre národné projekty v budúcom programovom období.
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Táto príprava funguje na princípe partnerstva, či už na úrovni rezortnej pracovnej skupiny pre 
politiku súdržnosti, alebo na úrovni pracovnej skupiny pre politiku súdržnosti 2020+, ktorá 
združuje socioekonomických partnerov, a samozrejme prebieha aj spolupráca na úrovni 
rôznych zahraničných a medzinárodných inštitúcií.

B. Jermol Marcinčák poďakovala ÚPPVII za rýchlu reakciu na návrhy EK v rámci 
kreovania nového programového obdobia a vyjadrila sa k niektorým otázkam SR v tejto 
oblasti. Potvrdila, že alokácia na kohézny fond bude skutočne nižšia, ale je možný presun 
medzi ostatnými fondami a Kohéznym fondom, takže je možnosť vyššej alokácie ako na 
začiatku nového programového obdobia. Čo sa týka oprávnenosti DPH, EK v rámci 
zjednodušenia tohto pravidla považuje za rozhodujúce stanovenie prahu 5 mil. EUR, aby 
v budúcnosti nenastali dlhé rokovania ohľadom nejasností oprávnenosti DPH ako napr. 
v Košiciach. V oblasti technickej pomoci uznáva, že paušálny prístup môže vyvolať otázky, 
ale v praxi sa bude môcť kombinovať s inými možnosťami financovania, ako sú platby 
neviazané na náklady. K tematickej koncentrácii vyjadrila názor, že teraz predstavuje väčšiu 
flexibilitu ako minulé programové obdobie.

p. Morass uviedol, že v rámci ESF+ fondu ešte nie je presne určené koľko alokácie bude 
určené pre ktorý štát, ale do konca februára sa plánuje podrobnejšie špecifikovať výška aj 
oblasti podpory pre jednotlivé krajiny.

p. Ziláková uviedla, že SR je poučené z predchádzajúcich dvoch programových období, kedy 
neskoré začatie negociačného procesu viedlo k pomalému čerpaniu a dekomitmentu, preto na 
ďalšie programové obdobie začala prípravy včas.

k bodu 10:----*---------
p. Ziláková v záverečnom bode rokovania oboznámila prítomných so znením uznesenia.

NMV schválil:

1) Program 4. rokovania Národného monitorovacieho výboru pre európske štrukturálne
a investičné fondy na programové obdobie 2014 - 2020.

2) Pani Evu Šťastnú za overovateľa Zápisnice zo 4. rokovania Národného monitorovacieho
výboru pre európske štrukturálne a investičné fondy na programové obdobie 2014 - 2020.

NMV berie na vedomie:

1) Informáciu o stave implementácie EŠIF, so stavom plnenie čiastkových cieľov výkonnostného
rámca.,

2) Súhrnnú správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení EŠIF za rok 2017.

3) Súhrnnú správu o činnosti Koordinačného výboru pre spoluprácu pri kontrole VO za obdobie
od5.10.2017 do 12.9.2018.

v
p. Ziláková na koniec stretnutia poďakovala EK za spoluprácu pri schvaľovaní revízií 
programov, týkajúcich sa výkonnostného rámca, a následne zhrnula hlavné závery stretnutia, 
ktorými sú: výzva na zníženie dekomitmentu, zrýchlenie implementácie finančných nástrojov, 
dokončiť plnenie akčného plánu CKO, ďalej pracovať na iniciatívach transformácie regiónu 
Horná Nitra a v podpore zaostávajúcich regiónov. Pripomenula, že ÚVO prisľúbil dodať 
informácie k príručkám k zelenému a sociálnemu VO všetkým relevantný subjektom.
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Na záver dala slovo p. Morassovi a p. v. Busch.

A. v. Busch označil rokovanie za vydarené, ocenil, že sa prezentovalo veľa iniciatív, podali 
informácie o verejnom obstarávaní a skonštatoval, že sa teší na nadchádzajúce diskusie 
v rámci prípravy nového programového obdobia, ktoré bude oveľa viac naviazané na 
odporúčania pre jednotlivé krajiny v rámci európskeho semestra.

M. Morass v závere znovu zdôraznil dve veci, problém s kofinancovaním projektov zo strany 
škôl, samospráv a neziskových organizácií, ktorý by mal štát riešiť, a riziko dekomitmentu 
v rámci OP EVS, ktoré je potrebné komunikovať na októbrovom rokovaní vlády.

Dňa 09. 10. 2018 po rokovaní NMV pre EŠIF sa PPVII, zástupcovia EK, členovia 
a pozorovatelia NMV pre EŠIF zúčastnili návštevy Budatínskeho hradu - prehliadky 
realizovaného projektu v rámci Interreg V-A SR - ČR:

Dňa 10. 10. 2018 členovia a pozorovatelia absolvovali návštevu na mieste nasledujúcich 
dvoch projektov:

Návšteva projektu Diaľnica Dl Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala (OP II), kde
v úvode bola poskytnutá prezentácia o stave realizovania projektua po nej účastníci 
absolvovali prehliadku stavby s odborným výkladom.

Návšteva Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča, Pruské, v ktorej sú 
z PO 2014 - 2020 realizované nasledujúce projekty:

• Zlepšenie a rozšírenie kapacity materskej školy v obci Pruské (OP ĽZ).
• Podpora inklúzie v základnej škole Pruské (OP ĽZ)

Zápisnicu vyhotovili Gabriela Izáková a Jana Pindiaková
/? ■

Gabriela Izáková a Jana Pindiaková ./'4X
sekretariát NMV pre EŠIF
sekcia centrálny koordinačný orgán
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Zápisnicu overil:

Zápisnicu schválil:

Eva Šťastná
Ministerstvo zahraničných vecí SR

/

Richard Raši f
predseda NMV pre EŠIF |
podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu

V Bratislave 23. októbra 2018
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PRÍLOHA č. 1: Zoznam účastníkov rokovania

P. č. Meno a priezvisko Organizácia

Členovia NMV pre EŠIF
1 Richard Raši ÚPPVII SR
2 Denisa Žiláková ÚPPVII SR
3 Alena Kuruczová ÚPPVII SR
4 Ľuboš Littera ÚPPVII SR
5 Matúš Drotár ÚPPVII SR
6 Martin Hrachala ÚPPVII SR
7

v
Adriana Cerveňová ÚPPVII SR

8 Ladislav Šimko ÚPPVII SR
9 Peter Kostolný ÚV SR
10 Rastislav Igliar MŠVVŠ SR
11 Michal Blaško ÚV SR
12 Juraj Méry MDV SR
13 Tamara Slobodová MDV SR
14 Kamila Gejdošová, v z. Erika Iloranská MDV SR
15 Ján Ježo. v z. Boris Sloboda MPSVR SR
16 Oľga Pietruchová, v z. Iveta Novomestská MPSVR SR
17 Matej Ovčiarka MŽP SR
18 Marek Mitošinka MPRV SR
19 Katarína Mihaľová MPRV SR
20 Jaroslav Gudába MPRV SR
21 Samuel Arbe MV SR
22 Ábel Ravasz, v z. Albert Németh MV SR
23 Skarlet Ondrejčáková SPpROS
24 Andrej Trtala MH SR
25 Marcela Zubrická MF SR
26 Martin Polónyi MF SR
27 Jana Majeríková Banskobystrický samosprávny kraj
28 Peter ITarčarik, v. z. Viera Dulinová Košický samosprávny kraj
29 František Barnáš, v z. Rudolf Bauer Prešovský samosprávny kraj
30 Erika Jurinová, v. z. Michal Patúš Žilinský samosprávny kraj
31 Daniela Frajková Nitriansky samosprávny kraj
32 Miroslav Knap, v. z. Zuzana Sirotiaková Trnavský samosprávny kraj
33 Milan Galanda Únia miest Slovenska
34 Milan Muška Združenie miest a obcí Slovenska

35 Oto Nevický, v z. Miriam Spániková Asociácia zamestnávetaľských 
zväzov a združení v SR

36 Eva Majková SAV

37 Anna Ghannamová, v z. Viera Mrázová
Asociácia poskytovateľov soc. 
služieb v SR

38 Mária Behanovská OZ Vidiecky parlament na Slovensku

39 Danica Hullová Centrum vzdelávania neziskových 
organizácií

40 Miroslav Mojžiš Priatelia Zeme - CEPA
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41 Tibor Gregor Klub 500

42 Emil Macho, v z. Miroslav Štefcek Slovenská poľnohospodárska a 
potravinárska komora

43 Pavol Višňovský, v z. Silvia Zadňanová Slovenská živnostenská komora
44 Ján Solík, v z. Milan Janco Združenie podnikateľov Slovenska
0 Marek Šmid Slovenská rektorská konferencia
0 Patrik Liška Národný orgán pre Interact III

0 Petra Masácová Riadiaci orgán pre Interact III, 
Bratislavský samosprávny kraj,

0 Barbora Lukáčová Bratislavský samosprávny kraj
0 Milan Semanco Trenčiansky samosprávny kraj

0 Branislav Mamojka Národná rada občanov so 
zdravotným postihnutím v SR

0 Juraj Paľa Slovenská obchodná a priemyselná 
komora

0 Ján Ferenčák Združenie Euroregión Tatry
Tajomník NMV pre EŠIF

45 Katarína Belicová ÚPPVII SR
Pozorovatelia NMV pre ESIF

46 Andreas Von Busch EK, DG REGIO
47 Barbara Jermol-Marcinčák EK, DG REGIO
48 Anna Franek EK,DG REGIO
49 Ivana Ševčíková EK, DG REGIO
50 Thomas Baer EK, DG REGIO
51 Andrea Lamprecht EK, DG REGIO
52 Michael Morass EK, DGEMPL
53 Václav Štérba EK, DG EMPL
54 Tomáš Lepieš ÚVO
0 Ľubica Gazdová NKÚ
55 Eva Šťastná MZVEZ SR
56 Jana Danišová, v z. Roderik Klinda MF SR
57 Csaba Tárczy Štatistický úrad SR
0 Jana Krivosudská Protimonopolný úrad SR
58 Andrej Fatyka, v z. Peter Antalík ÚV SR

Pozn. 0 - ospravedlnená účasť
Ostatní účastníci

59 Patrik Groma 1. viceprimátor Mesta Žilina
60 Adela Danišková MV SR
61 Veronika Šingerová ÚPPVII SR
62 Mária Turiničová ÚPPVII SR
63 Marek Tišťan ÚPPVII SR
64 Denisa Tekulová ÚPPVII SR
65 Magdaléna Sabanošová ÚPPVII SR
66 Janka Prokešová ÚPPVII SR
67 Eva Ruppová ÚPPVII SR
68 Jana Pindiaková ÚPPVII SR
69 Gabriela ízáková ÚPPVII SR
70 Martin Čapliar ÚPPVII SR
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71 Martin Majerech ÚPPVII SR
72 Branislav Hudec ÚPPVII SR
73 Jaroslav Izák ÚPPVII SR
74 Richard Kravec tlmočenie
75 Boris Mudrák tlmočenie
76 Miroslava Hrušková MŽP SR
77 Veronika Balážová MPRV SR
78 Juraj Gmiterko MV SR
79 Antónia Mayerová MF SR
80 Zuzana Vargová MF SR
81 Milan Lipka MsÚ Žilina
82 Vladimír KLotas MPSVR SR
83 Pavol Hájnik MDV SR
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