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Koordinačné stretnutie 
s kontaktnými osobami 

v zmysle CPV AK EŠIF na PO 
2014 - 2020



• Hodnotenie vzdelávania v roku 2018, typy vzdelávacích aktivít počty 
vyškolených AK EŠIF 

• Práca v IS CPV a spracovanie dát v zmysle - Metodický pokyn ÚV SR č. 
21 K zberu údajov o administratívnych kapacitách do Informácie o stave 
administratívnych kapacít subjektov zapojených do riadenia, 
implementácie, kontroly a auditu EŠIF 

• Informácia o stave AK EŠIF za rok 2017 a príprava dokumentu za rok 
2018

• Funkcionality IS CPV, e-learning, vytváranie účtov pre účastníkov e-
learningových kurzov

• Využívanie informácií o vzdelávaní z IS CPV na rezortoch

• Metodický pokyn ÚV SR č. 22 k administratívnym kapacitám európskych 
štrukturálnych a investičných fondov subjektov zapojených do riadenia, 
implementácie, kontroly a auditu  EŠIF v programovom období 2014 – 2020

• Rok 2019- Prehodnotenie stavu AK EŠIF na rezortoch 

Program stretnutia





https://cpv.vlada.gov.sk/

https://cpv.vlada.gov.sk/HumanResources/training-course/list

https://cpv.vlada.gov.sk/
https://cpv.vlada.gov.sk/HumanResources/training-course/list
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Počet administratívnych kapacít EŠIF 

Školenie je spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
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Vzdelávacie aktivity v rokoch 2016 – 2018 

Školenie je spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

107

94

109

Spolu - 310

Školenia v roku 2016 Školenia v roku 2017 Školenia v roku 2018



Absolventi školení v rokoch 2016 – 2018 

Školenie je spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
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Metodický pokyn ÚV SR č. 21
1. Údaje o počtoch AK EŠIF v roku 2018

Školenie je spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

ÚOŠS/Inštitúcia Subjekt

Počet 

schválených 

miest AK EŠIF

V zmysle 

uznesenia č. 

181/2017

Počet 

vytvorenýc

h miest AK 

EŠIF k 

31.12.2018

Počet 

obsadenýc

h miest AK 

EŠIF k 

31.12.2018

Priemerný 

evidenčný počet 

AK EŠIF (FTE AK 

EŠIF) 

(prepočítaný na 

plný pracovný 

úväzok) za rok 

2018

a b c d e f

Spolu: predvyplnené

Doplňujúce informácie:
Slovné zhodnotenie:

Príručka pre 
používateľa IS CPV 
verzia 3_1

Deadline
31.3.2019



Údaje o počtoch AK EŠIF v roku 2018

Školenie je spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Stĺpec Text tooltipu

Počet schválených miest AK EŠIF (c) Vyplňte v zmysle uznesenia vlády SR č. 181/2017.

Hodnota v sumárnom riadku je predvyplnená. Súčet

riadkov nesmie prekročiť hodnotu v sumárnom riadku.
Počet vytvorených miest AK EŠIF k

31.12.roku n (d)

Vyplňte počet vytvorených miest AK EŠIF k 31. decembru

sledovaného roku „n“
Počet obsadených miest AK EŠIF k

31.12. roku n (e)

Vyplňte počet obsadených miest AK EŠIF k 31. decembru

sledovaného roku.
Priemerný evidenčný počet AK EŠIF

(prepočítaný na plný pracovný

úväzok) za rok n (f)

Vypočítané podľa prílohy MP ÚV SR č. 21 - Štvrťročný

výkaz o práci v sledovanom roku (Práca 2-04, Štatistický

úrad SR).



Údaje o počtoch AK EŠIF v roku 2018 - chyby

Školenie je spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Najčastejšie chyby: 

• Stĺpec (c): Počet schválených miest AK EŠIF– uvedená hodnota nebola v súlade s uznesením  

vlády SR č. 181/2017  https://cpv.vlada.gov.sk/upload/files/Uznesenie_181_2017.pdf 

 

• Stĺpec (e): Počet obsadených miest AK EŠIF k 31.12.2017 - Sprostredkovateľské orgány 

prekročili počty schválených AK oproti uzneseniu vlády SR č. 181/2017 

 

• Stĺpec (f): Priemerný evidenčný počet AK EŠIF (prepočítaný na plný pracovný úväzok) za rok 

2017 - chybne uvedená/vypočítaná hodnota priemerného evidenčného počtu AK EŠIF 

prepočítaného na plný pracovný úväzok za rok 2017  

 

• časť Doplňujúce informácie nedostatočne alebo vôbec nevyplnené  



2. Podporné činnosti (str.48-49)

Školenie je spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

ÚOŠS/Inštitúcia

Počet schválených miest AK 

EŠIF

v zmysle uznesenia vlády SR č. 

181/2017.

Priemerný 

počet  

miest, v 

rámci 

ktorých sa 

vykonávali 

podporné 

činnosti v 

roku 2018

Podporné 

činnosti 

(prepočítan

é na plný 

ročný 

pracovný 

úväzok) 

financovan

é z TP  v 

roku 2018

% 

podporných 

činností zo 

schválenéh

o počtu AK 

EŠIF

a b c d e

Spolu:

Doplňujúce informácie:
Slovné zhodnotenie:

Príručka pre 
používateľa IS CPV 
verzia 3_1



Podporné činnosti (str.48-49)

Školenie je spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Stĺpec

Text tooltipu

Počet schválených AK EŠIF (b) Predvyplnená hodnota v zmysle uznesenia vlády SR č. 181/2017.

Priemerný počet miest zamestnancov,

ktorí vykonávali podporné činnosti pre

EŠIF v roku n (c)

Vyplňte priemerný počet miest, v rámci ktorých sa vykonávali v

sledovanom roku podporné činnosti oprávnené na financovanie z TP

v roku 2018

Podporné činnosti (prepočítané na plný

ročný pracovný úväzok) financované z TP v

roku n (d)

Podporné činnosti prepočítané na plný pracovný úväzok – FTE,

financované z TP v sledovanom roku „n“ (napr. objem podporných

činností financovaných z TP bol v sledovanom roku „n“ spolu 5 000

hodín, pričom plný pracovný úväzok vypočítaný z fondu pracovného

času je 1976 hodín, to znamená, že v sledovanom roku podporné

činnosti tvorili: 5 000/ 1 976 = 2,53 plného pracovného úväzku).

Hodnota nesmie prekročiť 10% so schváleného počtu miest AK EŠIF.

% podporných činností zo schváleného

počtu AK EŠIF (e)

Percentuálny podiel zamestnancov vykonávajúcich podporné činnosti,

prepočítané na plný pracovný úväzok) zo schváleného počtu AK EŠIF v

sledovanom roku. Hodnota je automaticky vypočítaná, nesmie

prekročiť 10% zo schváleného počtu miest AK EŠIF. Hodnota nesmie

prekročiť 10% zo schváleného počtu miest AK EŠIF v zmysle Uznesenia

vlády SR č. 181/2017. Ak hodnota svieti na červeno je nutné

prepočítať!!!!



Podporné činnosti – Najčastejšie chyby

Školenie je spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

• niektoré orgány územnej samosprávy prekročili stanovený % podiel podporných činností 
financovaných zo zdrojov technickej pomoci, príp. nevyplnili všetky údaje v tabuľke 

• celkový počet schválených AK EŠIF v zmysle uznesenia vlády SR č. 181/2017 bol za orgány územnej 
samosprávy navýšený o 14 AK oproti schválenému počtu miest, aj keď pre orgány územnej samosprávy 
nemá uznesenie záväzný charakter

• časť Doplňujúce informácie nedostatočne alebo vôbec nevyplnené 



3. Fluktuácia (str. 49-50 príručky pre P IS CPV)

Školenie je spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

ÚOŠS/

Inštitúcia
Subjekt Hlavné dôvody výstupov z miest AK EŠIF (okrem MD/RD)

Celkový 

počet 

výstupov  

z miest AK 

EŠIF

Zmena 

služobného 

úradu

Odchod 

do 

dôchodku

Finančné 

dôvody

Rodinné 

dôvody

Medziľudské 

vzťahy
Iné

Miera 

fluktuácie

AK EŠIF (v %)

a b c d e f g h i j

Spolu:



Fluktuácia 

Školenie je spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Stĺpec Text tooltipu

Celkový počet výstupov z miest AK EŠIF (c) Celkový počet výstupov z miest AK - do počtu výstupov sa nerátajú

výstupy z dôvodu MD/RD a počet preložených miest na miesta AK

EŠIF v rámci interných prestupov. Ak AK EŠIF prechádza v rámci

rezortu na iné štátnozamestnanecké miesto, ktoré však nevykonáva

činnosti AK EŠIF, jedná sa o fluktuáciu a zarátava sa počet do

celkového počtu výstupov (v stĺpci (c). Súčet hodnôt v stĺpcoch (d-i)

sa musí rovnať hodnote v stĺpci „Celkový počet výstupov z miest AK

EŠIF“)
Iné (i) Hlavné dôvody výstupov z miest AK EŠIF (okrem MD/RD) - ak existujú

iné dôvody odchodu z AK EŠIF, treba uviesť tento dôvod v časti

„Doplňujúce informácie – slovné zhodnotenie“. Práve v tomto stĺpci

uvádzajte aj výstupy z miest AK EŠIF na štátnozamestnanecké miesto

mimo AK EŠIF v rámci toho istého rezortu.!!!
Miera fluktuácie AK EŠIF (v %) (j) Miera fluktuácie je hodnota automaticky vypočítaná podľa vzorca.

(Celkový počet výstupov z miest AK EŠIF/Priemerný evidenčný počet

AK EŠIF, prepočítaný na plný pracovný úväzok, za sledovaný rok).

Najčastejšie chyby: 

 

• Pri dôvode výstupu- Zmena služobného úradu (d), ak sa jedná o výstup zo služobného 
úradu z miesta AK EŠIF na miesto AK EŠIF v inom služobnom úrade, je žiadúce v časti 
„Doplňujúce informácie – slovné zhodnotenie“ aj uviesť názov nového služobného úradu, ak 
sú tieto údaje osobnému úradu známe 



4. Využívanie zdrojov TP na financovanie osobných 
výdavkov AK EŠIF

Školenie je spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

ÚOŠS/

Inštitúci

a

Operačn

ý 

program

Indikatívna 

alokácia TP 

na 

financovani

e osobných 

výdavkov 

AK EŠIF pre 

PO 2014-

2020 (EÚ 

zdroj)

Zdroje TP 

čerpané 

na 

financova

nie 

osobných 

výdavkov 

AK EŠIF 

do roku 

2016 (EÚ 

zdroj)

Zdroje TP 

čerpané na 

financovani

e osobných 

výdavkov 

AK EŠIF  v 

roku 2017 

(EÚ zdroj)

Zostatok 

zdrojov TP 

na 

financovani

e osobných 

výdavkov 

AK EŠIF do 

konca 

obdobia

(EÚ zdroj)

Priemerná 

mesačná 

hrubá mzda  

na 1 AK 

EŠIF 

vrátane 

odmeny

v EUR

Z toho 

(stĺpec g) 

priemerné 

mesačné 

odmeny 

na 1 AK 

EŠIF v EUR

Priemerná 

mesačná 

výška 

oprávnených 

výdavkov z 

hrubej mzdy 

(stĺpca g) na 1 

AK EŠIF

financovaná z 

TP v roku 

2017 v EUR

a b c d e f g h i

Spolu:



Využívanie zdrojov TP na financovanie osobných výdavkov 
AK EŠIF

Školenie je spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Stĺpec Text tooltipu
Operačný program (b) Operačný program
Indikatívna alokácia TP na financovanie

osobných výdavkov AK EŠIF na celé PO 2014-

2020 (EÚ zdroje) v EUR (c)

Plánovaná alokácia TP na financovanie osobných výdavkov AK EŠIF pre

PO 2014-2020 (EÚ zdrojov) – plánované osobné výdavky na osobné

výdavky pre AK EŠIF na PO 2014-2020 (Predpoklad do roku 2023) za

celý rezort spolu.
Zdroje TP čerpané na financovanie osobných

výdavkov AK EŠIF do 31.12.n-1 (EÚ zdroje)

v EUR (d)

Výdavky TP čerpané na financovanie osobných výdavkov AK EŠIF do

roku n-1 (EÚ zdroj) – objem zdrojov TP na financovanie osobných

výdavkov AK EŠIF do roku n-1 od začiatku PO 2014-2010, vrátane

výdavkov, ktoré ešte neboli zahrnuté do žiadostí o platbu/neboli

financované. Príklad 2015-2017 zdroje spolu
Zdroje TP čerpané na financovanie osobných

výdavkov AK EŠIF v roku n (EÚ zdroje) (e)

Zdroje TP čerpané na financovanie osobných výdavkov AK EŠIF

v sledovanom roku (EÚ zdroj) – objem zdrojov TP na financovanie

osobných výdavkov AK EŠIF v sledovanom roku t. j. v roku 2018
Zostatok zdrojov TP na financovanie osobných

výdavkov AK EŠIF do konca obdobia v EUR (f)

Zostatok zdrojov TP na financovanie osobných výdavkov AK EŠIF do

konca obdobia Zostatok- prepočítava IS CPV= c-d-f )

Priemerná mesačná hrubá mzda na 1 AK

vrátane odmeny EŠIF v EUR (g)

Hrubá mesačná mzda na 1 AK EŠIF v sledovanom roku vrátane odmeny

= (EÚ zdroj + ŠR; bez odvodov zamestnávateľa) /Priemerný počet

obsadených miest AK EŠIF v roku „n“ /12 mesiacov
Z toho (stĺpec g) priemerné mesačné odmeny na

1 AK EŠIF v EUR (h)

Priemerná výška odmeny pre 1 AK EŠIF za 1 mesiac v sledovanom

roku

Vzorec: Výška odmien (za všetky AK) v sledovanom roku/ Priemerný

počet obsadených miest AK EŠIF prepočítaný na plný pracovný úväzok

/12 mesiacov
Priemerná mesačná výška oprávnených

výdavkov z hrubej mzdy na 1 AK EŠIF

financovaných z TP v roku n v EUR (i)

Výška priemernej mesačnej hrubej mzdy na 1 AK EŠIF, ktorá je

oprávneným výdavkom na financovanie z TP ( zo stĺpca g)

EU 
ZDROJ



Využívanie zdrojov TP- najčastejšie chyby

Školenie je spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

• Stĺpec g - Priemerná mesačná hrubá mzda na AK EŠIF v EUR - {Hrubá mzda na 1 AK EŠIF v

sledovanom roku za 1 mesiac (EÚ zdroj + ŠR; bez odvodov zamestnávateľa) vrátane

odmeny/Priemerný počet obsadených miest AK EŠIF v roku „n“}/12

• Stĺpec h - Z toho (stĺpec g) priemerná mesačná odmena na AK EŠIF v EUR = Výška odmeny pre 1 AK

EŠIF v sledovanom roku za 1 mesiac

• Stĺpec i - Výška oprávnených výdavkov z hrubej mzdy AK EŠIF financovaných z TP v roku n v EUR -

Výška oprávnených nákladov z priemernej mesačnej hrubej mzdy 1 AK EŠIF (stĺpec g) v sledovanom

roku za 1 mesiac financovanej z TP. To znamená, že ak je napr. AK 100% financovaná z TP, stĺpec „g“

je totožný so stĺpcom „i“.

• Celá sekcia sa týka len AK EŠIF, mzdy zamestnancov vykonávajúcich podporné činnosti do výpočtov

nezahŕňať, keďže nie sú AK EŠIF.

• Je žiadúce vyplniť aj slovné zhodnotenie na bližšie vysvetlenie údajov a v prípade nejasností

kontaktovať OAK EŠIF.



5. Prehľad štandardizovaných pracovných pozícií

Školenie je spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Stĺpec Text tooltipu

Štandardizovaná pracovná

pozícia (b)

Štandardizovaná pracovná pozícia v zmysle MP ÚVSR č.

22 ....jej názov

Priemerný evidenčný počet AK

EŠIF (FTE AK EŠIF) (prepočítaný

na plný pracovný úväzok) za

rok n (c)

Priemerný evidenčný počet AK EŠIF (štandardizovaných

pracovných pozícií), prepočítaný na plný pracovný úväzok za

sledovaný rok, vypočítaný podľa prílohy MP ÚV SR č.21 –

Štvrťročný výkaz o práci v sledovanom roku (Práca 2-04,

Štatistický úrad SR).

• V porovnaní s rokom 2016 nastal pokles pracovných pozícií za jednotlivé 

rezorty, hlavne rezort MPaRV SR - najvýraznejšia zmena. Pravdepodobne 

z dôvodu nesprávneho zadania údajov do reportu/ zmena na NPP????

• V porovnaní týchto dvoch rokov vychádza v r. 2017 poníženie 

štandardizovaných pracovných pozícií o 18,51% ?????

MP ÚVSR č. 22 
(evidencia 26 

typov ŠPP)



▪ Prihlásenie do e-kurzu na stránke https://lms.vlada.gov.sk zadaním prihlasovacieho
mena a hesla, ktoré bolo vytvorené kontaktnou osobou a automaticky zaslané IS CPV

• Prihlasovacie heslo, vygenerované KO je potrebné ihneď zmeniť, po dobe 6 mesiacov
sa obnovuje nové heslo

▪ Účastník získa Potvrdenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity až po absolvovaní
jednotlivých lekcií kurzu a odoslaní záverečného testu v čase trvania kurzu

▪ Záverečný test je možné absolvovať aj viackrát, pričom IS CPV zaznamená najlepší
výsledok

▪ Kurzy trvali 2 týždne, neskôr sme ich predĺžili na 3 týždne

▪ V r. 2019 budeme pripravovať update kurzov v súvislosti s prijatím novej legislatívy

Funkcionality IS CPV, e-learning, vytváranie účtov pre 
účastníkov e-learningových kurzov
Využívanie informácií o vzdelávaní z IS CPV na rezortoch

Školenie je spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

https://lms.vlada.gov.sk/


 Spustenie 2 e-learningových kurzov 05 – 11/2018:

 Úvod ku kontrole verejného obstarávania (5 kurzov)

 Úvod do systému finančného riadenia a kontroly (5 kurzov)

Spolu úspešne vyškolených 371 AK EŠIF

Vzdelávacie aktivity: e-learning

Školenie je spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

196
140

Úvod ku kontrole verejného 
obstarávania 
(e-learning)

Počet kandidátov

Úspešne absolvovali
277

231

Úvod do systému finančného 
riadenia a kontroly 

(e-learning)

Počet kandidátov

Úspešne absolvovali



Metodický pokyn ÚV SR č. 22 k administratívnym 
kapacitám EŠIF

Školenie je spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

• Otvorená verzia č_4

• Predpoklad uzavretia a schválenia VÚV SR    15. január 2019

• Účinnosť 1. apríl 2019

Zmeny sa týkajú:

❖ Opisov pracovných činností platobných jednotiek

❖ Činností pre zamestnancov vykonávajúcich podporné činnosti pre 
AK EŠIF

❖ Požiadaviek na kvalifikačné predpoklady AK EŠIF

❖ % AK EŠIF prijatých bez praxe ostáva nezmenené

❖ Nový zoznam neštandardizovaných PP – Príloha č. 1 MP



Metodický pokyn ÚV SR č. 22 k administratívnym 
kapacitám EŠIF

Školenie je spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Doplnenie oprávnených aktivít podporných činností:

• mzdová agenda, 

• personalistika (vrátane agendy vzdelávania, organizovania konferencií EŠIF 
a pracovných ciest pre AK EŠIF), 

• účtovníctvo/výkazníctvo, 

• verejné obstarávanie,

• správa informačných sietí a systémov,

• administratívne činnosti (ak nie sú vykonávané činnosti priamej implementácie EŠIF),

• právne služby, posudky a stanoviská (ak nie sú vykonávané činnosti priamej 
implementácie EŠIF) 

• Protokol 

• Informačná bezpečnosť,                            

• Agenda vykonávaná poradcom ústavného činiteľa



• Maximálny počet administratívnych kapacít EŠIF pre subjekty štátnej 
správy pre programové obdobie 2014 - 2020 je 3 198 a pre subjekty 
územnej samosprávy 101 miest, čo predstavuje zníženie počtu 
schválených miest o 516 v porovnaní s počtom schválených miest do 31. 
12. 2016 v zmysle schválených uznesení vlády SR, týkajúcich sa 
administratívnych kapacít. 

• Schvaľované miesta administratívnych kapacít nesmú mať dopad na 
štátny rozpočet, nakoľko osobné výdavky na administratívne kapacity sú 
oprávneným výdavkom na refundáciu zo zdrojov technickej pomoci 
jednotlivých operačných programov.

Uznesenie vlády SR č. 181/2017 k Analýze stavu a určeniu počtu 
administratívnych kapacít pre európske štrukturálne a investičné 
fondy v programovom období 2014 -2020

Rok 2019 - Prehodnotenie stavu AK EŠIF na 
rezortoch 



Ďakujeme za pozornosť

vzdelavanieakesif@vlada.gov.sk

www.partnerskadohoda.sk/vzdelavanieakesif

https://cpv.vlada.gov.sk

Školenie je spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Odbor AK EŠIF - ÚVSR
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