ZÁMER NÁRODNÉHO
PROJEKTU OP EVS
na programové obdobie 2014 – 2020

Názov národného projektu:
Optimalizácia procesov a tvorby politík MPRV SR a zapojených podriadených
rezortných organizácií
1. Zdôvodnite čo najpodrobnejšie prečo nemôže byť projekt realizovaný
prostredníctvom výzvy na predkladanie žiadostí o NFP?
(napr. porovnanie s realizáciou prostredníctvom dopytovo orientovaného projektu
vzhľadom na efektívnejší spôsob napĺňania cieľov OP, efektívnejšie a hospodárnejšie
využitie finančných prostriedkov)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV
SR“) ako ústredný orgán štátnej správy v spolupráci s ministerstvami a ostatnými
ústrednými orgánmi štátnej správy okrem iného:
 určuje zásady a zodpovedá za tvorbu a realizáciu štátnej poľnohospodárskej a
lesníckej politiky,
 tvorí v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka jednotnú politiku v
poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve, spracovaní dreva,
poľovníctve, rybárstve v oblasti hospodárskeho chovu rýb a plní špecifické
prierezové a odvetvové funkcie,
 získava a vyhodnocuje potrebné informácie na plnenie úloh o stave a vývoji
zverených odvetví, vypracúva na ich základe analýzy a prognózy a predkladá
príslušným orgánom Slovenskej republiky potrebné návrhy a opatrenia
zamerané na ďalší rozvoj a odstránenie nepriaznivých stavov a krízových situácií.
Tvorba jednotnej politiky v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve,
spracovaní dreva, poľovníctve, rybárstve je kľúčovou pre správne smerovanie a riadenie
rezortu a rezortných organizácií.
MPRV SR má zákonom (§9 zákona o organizácii vlády a organizácii ústrednej štátnej
správy) vymedzené kompetencie a úlohy vrátane menovaných vyššie a z tohto dôvodu je
možné aktivity projektu realizovať len prostredníctvom národného projektu s vopred
určeným prijímateľom. S ohľadom na uvedený zákon je gestorom a teda aj budúcim
prijímateľom pomoci Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
2. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti operačného programu
Prioritná os
Prioritná os 1 – Posilnené inštitucionálne
kapacity a efektívna VS
Investičná priorita
Investície do inštitucionálnych kapacít a do
efektívnosti VS a verejných služieb na národnej,
regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem
lepšej právnej úpravy a dobrej správy.
Špecifický cieľ
1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované
procesy VS
Miesto realizácie projektu (na Celé územie SR
úrovni kraja)
Identifikácia hlavných cieľových - Inštitúcie a subjekty štátnej správy
skupín (ak relevantné)
- Samosprávne kraje, obce a mestá, pracovníci
verejnej správy

- Verejnosť (občania)
- Mimovládne organizácie
- Podnikatelia
3. Prijímateľ1 národného projektu
Dôvod
určenia
prijímateľa Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
národného projektu2
vidieka SR je ústredným orgánom štátnej správy
podľa § 9 Zákona č. 575/2001 Z.z. (Zákon o
organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej
štátnej správy) pre:
a) poľnohospodárstvo,
b) lesné hospodárstvo,
c)
pozemkové
úpravy
a
ochranu
poľnohospodárskej pôdy,
d) závlahové systémy a odvodňovacie systémy,
e) veterinárnu kontrolu, veterinárnu inšpekciu
a veterinárny dozor,
f) rastlinolekársku starostlivosť,
g) plemenársky dozor,
h) rybárstvo v oblasti akvakultúry a morského
rybolovu,
i) poľovníctvo,
j) potravinárstvo a potravinový dozor,
k) spracovanie dreva vrátane biotechnológií,
l) regionálny rozvoj okrem koordinácie
prípravy politík regionálneho rozvoja a okrem
koordinácie
využívania
finančných
prostriedkov z fondov Európskej únie.
MPRV SR plní úlohy súvisiace s rozvojom
vidieka.
Na základe vyššie uvedeného prijímateľom
národného projektu v rámci OP EVS pre oblasť
optimalizácie procesov, zavedenia nového
prvku do tvorby politík – verejného dialógu
a konsolidácie dát MPRV SR a jeho rezortných
organizácií môže byť len Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

V tomto dokumente je používaný pojem prijímateľ a žiadateľ. Je to tá istá osoba, no technicky sa žiadateľ stáva
prijímateľom až po podpísaní zmluvy o NFP.
2
Jednoznačne a stručne zdôvodnite výber prijímateľa NP ako jedinečnej osoby oprávnenej na realizáciu NP
(napr. odkaz na platné predpisy, operačný program, národnú stratégiu, ktorá odôvodňuje jedinečnosť prijímateľa
NP).
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Má prijímateľ osobitné, jedinečné
kompetencie na implementáciu
aktivít národného projektu priamo
zo zákona, osobitných právnych
predpisov, resp. je uvedený priamo
v
príslušnom
operačnom
programe?
Obchodné meno/názov (aj názov
sekcie ak relevantné)
Sídlo
IČO

MPRV
SR
prostredníctvom
Sekcie
pôdohospodárskej
politiky
a rozpočtu
zabezpečuje okrem iného tvorbu a realizáciu
jednotnej
štátnej
politiky
rezortu
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
Ministerstvo pôdohospodárstva
vidieka Slovenskej republiky
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
00156621

a

rozvoja

4. Partner, ktorý sa bude zúčastňovať realizácie národného projektu (ak relevantné)
Zdôvodnenie potreby partnera N/A
národného
projektu
(ak
relevantné)3
Kritériá pre výber partnera 4
N/A
Má partner monopolné postavenie N/A
na implementáciu týchto aktivít?
(áno/nie) Ak áno, na akom
základe?
Obchodné meno/názov
N/A
Sídlo
N/A
IČO
N/A
V prípade viacerých partnerov, doplňte údaje za každého partnera.
5. Predpokladaný časový rámec
Dátumy v tabuľke nižšie nie sú záväzné, ale predstavujú vhodný a žiadúci časový
rámec
pre zabezpečenie procesov, vedúcich k realizácii národného projektu.
Dátum
vyhlásenia
vyzvania 7/2018
vo formáte Mesiac/Rok
Uveďte
plánovaný
štvrťrok III. Q/2018
podpísania zmluvy o NFP s
prijímateľom
Uveďte
plánovaný
štvrťrok IV. Q/2018
spustenia realizácie projektu
Predpokladaná doba realizácie 33 mesiacov (10/2018 – 6/2021)
projektu v mesiacoch

Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). Odôvodnite dôvody vylúčenia
akejkoľvek tretej strany ako potenciálneho realizátora.
4
Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli zverejnené, uveďte odkaz na internetovú
stránku, kde sú dostupné. Ako kritérium pre výber - určenie partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca
spolupráca žiadateľa s partnerom, ktorá bude náležite opísaná a odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by
v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona o VO.
3

6. Finančný rámec
Alokácia na vyzvanie (zdroj EÚ 7 127 338,40 EUR
a ŠR)
Celkové
oprávnené
výdavky 7 127 338,40 EUR
projektu
Vlastné zdroje prijímateľa
0 EUR
7. Východiskový stav
a. Uveďte východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni,
ktoré priamo súvisia s realizáciou NP:
Európska úroveň:
- Stratégia Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a
inkluzívneho rastu,
- Strategické dokumenty OECD „Strategický rámec pre reformu VS v SR “ a
„Riadenie vo verejnom sektore“,
Národná úroveň:
- Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020, kde
v rámci oblasti Pôdohospodárska politika vláda SR považuje pôdohospodárstvo,
potravinárstvo a lesníctvo za strategické odvetvie hospodárskej politiky štátu,
- Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2017 – 2019
v nadväznosti na prvý Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2012
– 2013 a druhý Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na rok 2015,
- Národný projekt ÚSV ROS Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej
tvorby verejných politík,
- Strategický dokument Základné východiská reformy VS v SR,
- Program ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa),
- Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti do roku 2020,
- Národný program kvality Slovenskej republiky 2013 – 2016,
- Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry
prístupovej siete novej generácie (2014 – 2020),
- Koncepcia rozvoja Slovenskej spoločnosti,
- Koncepcia modernizácie územnej samosprávy,
- Stratégia celoživotného vzdelávania 2011.
b. Uveďte predchádzajúce výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje
navrhovaný zámer NP (štatistiky, analýzy, štúdie,...):
V rezorte MPRV SR neboli vykonané žiadne aktivity s nadväznosťou na optimalizáciu
procesov a tvorbu politík.
c. Uveďte, na ktoré z ukončených a prebiehajúcich národných projektov5 zámer NP
priamo nadväzuje, v čom je navrhovaný NP od nich odlišný a ako sú v ňom
zohľadnené výsledky/dopady predchádzajúcich NP (ak relevantné):
5

V prípade ak je to relevantné, uveďte aj ukončené národné projekty z programového obdobia 2007-2013.

Predkladaný národný projekt sa svojím zameraním odlišuje od prebiehajúcich
a ukončených národných projektov, vzhľadom na príbuznosť tém bude plne
rešpektovať výstupy a metodiky dostupné z iných národných projektov, napr. pre
optimalizáciu procesov v rámci projektu „Optimalizácia procesov vo verejnej správe“,
rovnako tak aj ku konsolidácií dát a dostupných informácií z projektu Podpora
partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík.
d. Popíšte problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši zámer národného projektu.
(Zoznam známych problémov, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a je potrebné
ich riešiť):
1. Nedostatočne zmapované procesy v rámci rezortu MPRV SR a jeho vybraných
podriadených organizáciách
Súčasný stav – v súčasnosti nie je podrobne analyzovaná aktuálna organizačná štruktúra
a jednotlivé procesy MPRV SR a vybraných rezortných organizácií. Zároveň nie sú
detailne zdokumentované podporné procesy, ktoré by viedli k štandardizácií
pracovných postupov, odstráneniu prestojov v práci, dodržiavaniu stanovených lehôt na
vybavenie. Chýbajú navrhnuté optimalizačné opatrenia, ktoré by viedli k zvýšeniu
efektivity, výkonnosti a kvality vykonávaných činností v rezorte, pri súčasnom
zjednodušení a stransparentnení odborného a ekonomického riadenia zapojených
rezortných organizácií.
Z pohľadu národného projektu je prioritné, aby sa prijala jednotná metodika mapovania
a popisovania procesov MPRV SR a vybraných rezortných organizácií, na základe
analýzy súčasných procesov navrhli procesy na optimalizáciu a optimalizačné opatrenia,
nastavili metódy merania, monitorovania a vyhodnocovania procesov a zmenil sa
negatívny postoj zamestnancov voči zmenám.
Národný projekt sa zameriava na aplikáciu nových inovácií pri tvorbe politík a
legislatívnych noriem s garanciou kvality a rozvoja poskytovaných služieb, má ambíciu
vyvíjať a overovať nové metodiky a metodologické postupy, implementovať do praxe
nové nástroje riadenia informácií s cieľom riadenia rizík spojených s
poľnohospodárskou a lesníckou prvovýrobou a jej dopadom na zdravie ľudí ako aj
ochranu pôdneho fondu a rozvoja nadväzných spracovateľských odvetví. Dôležitou
prioritou zapojených rezortných organizácií je, prostredníctvom efektívneho výkonu
úradnej a štátnej odbornej kontroly vstupov do poľnohospodárskej a lesníckej
prvovýroby, výkonu skúšobníctva a laboratórnych analýz, zabezpečiť zdravé a bezpečné
zdroje pre výrobu potravín a krmív, ochranu zdravia ľudí, zvierat, rastlín a životného
prostredia. Významné je tiež spoľahlivé fungovanie kontrolného systému, ktorý
umožňuje včas odhaľovať odchýlky od platných noriem a prijímať účinné opatrenia.
2. Absencia plánovania prenosu vedeckých poznatkov do praxe
Súčasný stav – v súčasnosti absentuje plánovanie transferu vedeckých poznatkov z
pôdohospodárskeho výskumu užívateľom do praxe. Politické rozhodnutia založené na
„čistej vede“ predstavujú lineárnejší model prenosu vedeckých poznatkov; funkčný
model prepojenia vedy a politiky reprezentujú politické rozhodnutia, v ktorých veda
slúži len ako dodatočná podpora pre politikov; okrem toho existujú politické
rozhodnutia predstavujúce dlhý inkrementálny proces koprodukcie medzi vedcami,

spoločnosťou a politikmi. V čoraz väčšej miere sa do popredia dostáva význam
praktického využitia poznatkov a včasnej reakcie vedy na vynikajúce problémy. Dôraz sa
kladie na aplikovateľný výskum a vývoj podporujúci trvalo udržateľné využívanie a
ochranu prírodných, najmä pôdnych zdrojov a vody pre pestovanie rastlín a chov
zvierat, podporu funkčne integrovaného lesného hospodárstva, zabezpečovanie rozvoja
výroby, kvality, bezpečnosti, inovácií, konkurencieschopnosti a zdravotnej neškodnosti
potravín i nepotravinárskych výrobkov poľnohospodárskeho pôvodu, produkčného aj
neprodukčného vplyvu poľnohospodárstva na životné prostredie a hospodársky a
sociálny rozvoj regiónov a vidieka.
Je potrebné založiť prenos vedeckých poznatkov na najmodernejších poznatkoch vedy a
prijať profesionálny manažment vedy pre lepšie využitie jej výstupov (napr. RIU model –
Research – Integration – Utilization). Podstatou je stabilizovať špičkových expertov
zapojených rezortných organizácií a využiť ich kvalitný vedecko-výskumný potenciál,
ktorý pokrýva všetky oblasti pôdohospodárstva a potravinárstva. Dôležité je definovanie
podmienok pre informácie, pričom prioritnou oblasťou je optimálne a efektívne
využívanie informácií spravovaných individuálnymi agendami, nastavenie politík pre
zdieľanie dostupných informácií, zníženie redundancie a zvýšenie kvality informácií v
agrorezorte. Zároveň je potrebné do súčasných procesov aplikovať nové procesy, ktoré
budú súvisieť s konsolidáciou dát a zavedením inovatívnych nástrojov verejného dialógu
a RIU modelu (Research – Integration – Utilization). Nevyhnutnou potrebou je zaviesť
plánovanie vedecko-výskumnej činnosti pre aplikačnú prax a zabezpečiť prenos
poznatkov pre dosiahnutie potravinovej bezpečnosti, udržateľného poľnohospodárstva,
biohospodárstva a bioekonomiky, výskum orientovaný na klimatickú zmenu, zdravie
obyvateľstva a zvierat, pestovanie, ochranu, ekológiu a manažment lesa. Dôležitou
prioritou zapojených rezortných organizácií je vytvárať vedecké základy národnej
pôdohospodárskej politiky, a na ich podklade vypracovávať analýzy a odporúčania pre
verejnú správu a súčasne expertíznou činnosťou a poradenstvom napomôcť
plánovanému prenosu vedy do praxe.
3. Zapojenie verejnosti do plnenia úloh verejnej správy - tvorba politík na
participatívnom princípe
Súčasný stav - aktuálne možno v prostredí agrorezortu hovoriť o tzv. „participatívnom
paradoxe“, spôsobujúcom nízku účasť verejnosti na tvorbe verejných politík, a to aj
napriek tomu, že participatívne nástroje alebo mechanizmy sú parciálne zakotvené v
slovenskej legislatíve. Príznačné sú nízka miera zapojenia verejnosti do tvorby politík,
nedostatočné zručnosti a znalosť princípov participatívnej tvorby politík na strane
zamestnancov/pracovníkov VS, ako aj verejnosti; uplatňovanie pasívneho, formálneho a
symbolického mechanizmu participácie - jednosmerný tok informácií k pasívnej
verejnosti. Ministerstvo neuplatňuje dostatočne proaktívny prístup v získavaní
podnetov a pohľadov z prostredia občianskej spoločnosti v oblasti; je nízka adresnosť
verejných politík spôsobená nedostatočnou mierou zapojenia verejnosti do prípravy,
tvorby, zavedenia, implementácie a hodnotenia politiky; zamestnanci verejnej správy
často zotrvávajú na starých prežitých úradníckych postupoch; je potrebné podporiť
pozitívnu zmenu postojov predstaviteľov VS k dialógu so zainteresovanými stranami,
nedostatočné odborné, personálne kapacity v oblasti vedenia participatívnych procesov
na strane VS ako aj zapojených partnerov ministerstva; nedostatočná historická a

kultúrna tradícia občianskej participácie. Verejná správa dnes nie je schopná tvoriť
dobré verejné politiky, ktoré by boli adresné, efektívne a bolo by ich možné merať
a vyhodnocovať. Nemá na to potrebné legislatívne, kapacitné a iné nástroje
(najmä čo sa týka ex post meraní a hodnotení) a ani potrebné vstupné informácie.
Zámerom národného projektu je zapojiť verejnosť do diskusií o príležitostiach,
nákladoch, rizikách a prínosoch pokroku z oblasti vedecko-výskumnej základne a
výkonu odborných autorít v sektore pôdohospodárstva najmä prostredníctvom
verejného dialógu. Prvé kroky dialógu sa zamerajú na "začiatok" angažovanosti. Cieľom
tohto procesu bude zapojiť verejnosť do prieskumných rozhovorov o rôznych otázkach
o vede a výkone odborných autorít v relatívne skorom štádiu inovačného procesu. Je
nevyhnutné zabezpečiť konkrétne kroky, ktoré prispejú k budovaniu skutočných, nielen
deklarovaných podmienok pre verejný dialóg a partnerstvá, ktoré sú vzájomne
stimulujúce a obohacujúce. Ďalší míľnik sa bude zaoberať otázkami vedy a výkonu
odborných autorít, ktoré sú už rozvinuté a diskusia bude o výhodách a nevýhodách
rôznych smerov konania. Identifikujú sa podmienky, za ktorých sú prijateľné rôzne
možnosti politiky. Napokon na záver dialógu sa verejnosť zapojí do rôznych oblastí
realizácie politiky a preskúma sa ako možno najlepšie dosiahnuť jej ciele.
Výkon, dohľad a koordináciu, podľa pripravenej metodiky k verejným dialógom v rámci
národného projektu, bude zabezpečovať útvar Agentúry Slovenskej akadémie
pôdohospodárskych vied. Jej úlohou bude zabezpečiť správnu implementáciu metodiky,
prijímať návrhy, kontrolovať spracovanie a predkladať na verejný dialóg, zabezpečiť
hodnotenie priebehu a súladu verejných dialógov s prijatými normami, pripraviť
rizikovú analýzu. Útvar nebude vykonávať rozhodnutia týkajúce sa prijatia záverov z
verejných dialógov.
Vytvoria sa podmienky na systematické budovanie kapacít vo VS s využitím
vzdelávacích činností (napr. formou e-learningu), budú sa generovať dobré príklady z
praxe s využitím pilotných schém, zabezpečí sa pilotné overenie inovatívnych
metodických a aplikačných rámcov participatívnej prípravy a tvorby politík v praxi v
rôznych tematických segmentoch výkonu VS a uskutoční sa prenos know-how zo
zahraničia.
Potrebné je generovanie verejných politík, ktoré sú prijaté na základe participatívneho
procesu s verejnosťou, majú vyššiu legitimitu, udržateľnosť a zároveň sa uľahčuje ich
implementácia v praxi. Zároveň sa zabezpečí koncentrácia návrhov nových riešení na
vylepšenie a zdokonalenie systému ekologického pôdohospodárstva na úrovni EÚ.
4. Absencia štandardov a konsolidácie dát v rezorte, nedostatočné pravidlá na
zdieľanie, správu a riadenie dát vznikajúcich na úrovni MPRV SR a jeho
vybraných rezortných organizácií
Súčasný stav – nie je vytvorená jednotná metodika na zabezpečenie konsolidácie dát v
rezorte, ich riadenie, správu a zdieľanie; absentujú štruktúrované dáta, štatistiky a
analýzy pre tvorbu politík, prípadne nie sú dostupné v požadovanom čase, kvalite a
formáte; chýbajú odborné a vedecké informácie a dôkazy ako podklad pre verejný
dialóg.
Významným problémom pri tvorbe kvalitných verejných politík je v súčasnosti aj
nedostupnosť relevantných, aktuálnych a pravidelne aktualizovaných dát. Spoľahlivé a

včasné poznatky o vývoji odvetvia pritom predstavujú nevyhnutný predpoklad pre
správne rozhodovanie verejnej správy.
Pre zvýšenie kvality strategického a operatívneho rozhodovania MPRV SR pri realizácií
priorít stratégie rozvoja pôdohospodárstva, tvorbu politík založenú na dôkazoch a
využívaní inštitútu verejného dialógu, je nevyhnutné zaviesť jednotnú metodiku pre
správu a zdieľanie, správu, riadenie a zdieľanie dát a informácií. Potrebné je navrhnúť
optimalizáciu správy a komunikačných procesov pre procesné workflow, orientovanú
na komplexné služby zamerané na poskytovanie relevantných, aktuálnych a
hodnoverných informácií v agrorezorte.
e. Popíšte administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu žiadateľa a partnera
(v prípade, že v projekte je zapojený aj partner)
MPRV SR disponuje potrebnými odbornými personálnymi kapacitami na realizáciu
národného projektu. V súvislosti so zavedením nových nástrojov bude potrebné
prostredníctvom školení zvýšiť vedomosti a zručnosti daných zamestnancov.
Počas realizácie národného projektu MPRV SR zriadi projektový tím, ktorý bude tvorený
projektovým manažérom, finančným manažérom, asistentom, odbornými garantmi za
jednotlivé oblasti v gescii MPRV SR. Zároveň bude zriadený Riadiaci výbor zodpovedný
za prijímanie rozhodnutí a zmien v rámci projektu. Projekt bude riadený
prostredníctvom medzinárodne uznávanej metodiky pre riadenie projektov.
Finančná udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená prostredníctvom štátneho
rozpočtu. Zároveň sa však budú hľadať iné zdroje a to najmä na rozvoj výsledkov
národného projektu. Medzi tieto zdroje patria programy a fondy riadené priamo
inštitúciami EÚ a ostatné zdroje. Z hľadiska zabezpečenia využiteľnosti výsledkov
reformy a národného projektu z OP EVS budú výsledky aplikované pri tvorbe politík v
rámci rezortu MPRV SR a budú slúžiť ako dôkazový materiál/podklad pre rozhodovanie
sa vo veciach prípravy novej legislatívy, vyhlášok, nariadení a ostatných riadiacich
materiálov. Organizačná udržateľnosť projektu bude zabezpečená prostredníctvom
dotknutých sekcií a odborov optimalizáciou a zavedením nových procesov. Zároveň
bude udržateľnosť zabezpečovať
dobudovaná odborná kapacita na MPRV SR
a zapojených rezortných organizáciách, a rovnako aj samostatne prostredníctvom
vybudovaných kapacít na Agentúre Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied).
8. Vysvetlite hlavné ciele NP (stručne):
(očakávaný prínos k plneniu strategických dokumentov, k socio-ekonomickému rozvoju
oblasti pokrytej OP, k dosiahnutiu cieľov a výsledkov príslušnej prioritnej
osi/špecifického cieľa)
Zámerom národného projektu je prostredníctvom zmapovania existujúcich procesov
MPRV SR a určených rezortných organizácií, optimalizácia vybraných procesov rezortu
MPRV SR a rezortných organizácií dotýkajúca sa:
 zvyšovania efektívnosti, výkonnosti a kvality činností MPRV SR a vybraných
rezortných organizácií,




zavedenia nových spôsobov realizácie tvorby verejnej politiky pomocou
verejného dialógu,
optimalizácie správy, riadenie, zdieľania a archivácie dokumentov – databáz
a konsolidácie dát (RIU model).

Hlavným cieľom projektu je „Optimalizáciou vybraných procesov a implementáciou
nových procesov zvyšovať efektívnosť, výkonnosť, kvalitu a uplatnenie inovatívnych
prvkov do tvorby politík – RIU model a verejný dialóg potrebných pre reformu tvorby
politík“.
Hlavný cieľ národného projektu bude dosiahnutý pomocou zmapovania procesov
v rámci MPRV SR a definovaných zapojených rezortných organizácií a optimalizovaním
vybraných procesov, vytváraním nových procesov pre zvyšovanie efektívnosti,
výkonnosti, kvality činností so zapojením nových prvkov - verejného dialógu pri tvorbe
politík, uplatnenie verejného dialógu v kontexte tvorby politík pri systematickom
vytváraní, získavaní a sprístupňovaní informácií potrebných (RIU model) pre rozvoj
tvorby politík na MPRV SR. Projekt podporí riešenia spoločenských problémov
prostredníctvom vytvorenia predpokladov na participatívnu tvorbu a optimalizáciu
verejných politík a budovanie kapacít na podporu ich implementácie, ako aj rozvoja
spolupráce so sociálnymi a ekonomickými partnermi v kontexte reformy VS.
Zámer národného projektu vychádza zo stratégie OP Efektívna verejná správa, je
zameraný na zvýšenie účinnosti a adresnosti verejných politík a podporovaný
relevantnými stratégiami a koncepciami schválenými vládou SR. Víziou je dosiahnutie
efektívnej implementácie verejných politík a postupov založených na dôkazoch,
vysokého štandardu kvality a dostupnosti služieb VS, založeného na výkonnostne
orientovanom princípe a zavedení plánovaného riadenia prenosu výsledkov do
aplikačnej praxe.
Prínosy národného projektu:
 optimalizácia procesov v rámci MPRV SR a jeho zapojených rezortných
organizácií,
 zvyšovanie efektivity výkonu agendy, kvality a rozvoja poskytovaných služieb
MPRV SR aj jeho zapojených podriadených rezortných organizácií,
 vytvorenie a implementácia novej metodiky implementácie verejného dialógu do
tvorby politík a jeho realizácia,
 vytvorenie a zavedenie novej metodiky na správu dát, informácií a údajov, ich
konsolidácia a zdieľanie medzi ministerstvom a podriadenými rezortnými
organizáciami,
 zvýšenie prehľadnosti a zrozumiteľnosti výkonu VS zavedením verejného dialógu
s možnosťou využitia zdieľaných dát a budovanie odborných kapacít,
 posilnenie úlohy verejnosti (najmä odbornej) prispieť k tvorbe verejnej politiky a
monitorovať jej realizáciu,
 zvýšenie záujmu verejnosti o veci verejné a tvorbu verejných politík,
 zníženie negatívnych dopadov a rizík pri tvorbe politík založenej na
nedostatočných informáciách a bez dôkazov,
 zvýšené zapojenie odborných kapacít MPRV SR a jeho zapojených rezortných
organizácií vo výkone VS



odborné vzdelávanie zamestnancov MPRV SR a jeho zapojených rezortných
organizácií.

Výsledky národného projektu:
 optimalizácia a implementácia nových procesov v sústave MPRV SR a zapojených
rezortných organizácií s dôrazom na uplatnenie verejného dialógu,
 vytvorená metodika a inštitucionalizácia systému riadenia a hodnotenia
verejného dialógu pri tvorbe politík,
 vytvorená metodika a zavedený systém správy a zdieľania dát MPRV SR
a zapojených rezortných organizáciách využívaných pri efektívnejšom
a kvalitnejšom výkone VS tvorbe politík s využitím verejného dialógu,
 optimalizovaná koordinácia a spolupráca medzi MPRV SR a zapojenými
rezortnými organizáciami pri správe, zdieľaní a riadení dát,
 vybudované kapacity na zabezpečenie metodického a koordinačného dohľadu
nad verejným dialógom v rezorte a pri konsolidácií dát,
 využívanie verejného dialógu pri tvorbe politík a zvýšenie miery zapojenia
odbornej verejnosti na tvorbe politík,
 vyškolené a zvýšené odborné a metodické kapacity MPRV SR a zapojených
rezortných organizácií v oblasti optimalizovaných a nových procesov, verejného
dialógu a správy dát.
9. Očakávaný stav a merateľné ciele
V tejto časti popíšte očakávané výsledky projektu s konkrétnym prínosom vo vzťahu k
rozvoju oblasti pokrytej operačným programom a zrealizovaniu aktivít. V tabuľke
nižšie uveďte projektové ukazovatele a iné údaje. Projektové ukazovatele musia byť
definované
tak,
aby odrážali výstupy/výsledky projektu a predstavovali kvantifikáciu toho, čo sa
realizáciou aktivít za požadované výdavky dosiahne.6
Cieľ
národného Merateľný
projektu
ukazovateľ

Indikatívna
cieľová
hodnota

Aktivita
projektu

Súvisiaci
programový
ukazovateľ7

V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné
a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.
7
Národný projekt by mal obsahovať minimálne jeden relevantný projektový ukazovateľ, ktorý sa agreguje
do programového ukazovateľa. Pri ostatných projektových ukazovateľoch sa uvedie N/A.
6

Optimalizáciou
vybraných procesov
a implementáciou
nových
procesov
zvyšovať
efektívnosť,
výkonnosť, kvalitu
a uplatnenie
inovatívnych prvkov
do tvorby politík –
RIU model a verejný
dialóg potrebných
pre reformu tvorby
politík
Optimalizáciou
vybraných procesov
a implementáciou
nových
procesov
zvyšovať
efektívnosť,
výkonnosť, kvalitu
a uplatnenie
inovatívnych prvkov
do tvorby politík –
RIU model a verejný
dialóg potrebných
pre reformu tvorby
politík

Optimalizáciou
vybraných procesov
a implementáciou
nových
procesov
zvyšovať
efektívnosť,
výkonnosť, kvalitu
a uplatnenie
inovatívnych prvkov
do tvorby politík –
RIU model a verejný
dialóg potrebných
pre reformu tvorby
politík

Počet
zrealizovaných
hodnotení, analýz
a štúdií

Počet
zrealizovaných
hodnotení, analýz
a štúdií

Počet
zrealizovaných
hodnotení, analýz
a štúdií

1

1

1

Aktivita 1 Optimalizácia
a tvorba
procesov
MPRV SR a
zapojených
rezortných
inštitúcií

Počet
projektov
zameraných
na
proces
monitorovan
ia
a zlepšovani
a
poskytovaný
ch služieb

Počet
projektov
Aktivita 2 zameraných
Verejný dialóg na
proces
a prenos
monitorovan
zahraničného ia
know-how
a zlepšovani
a
poskytovaný
ch služieb

Aktivita 3 Konsolidácia
vybraných dát
a definovanie
spôsobu ich
prenosu,
zdieľania
a
správy medzi
MPRV SR a
jeho
rezortnými
organizáciami
vrátane
posilnenia
ľudských
zdrojov

Počet
projektov
zameraných
na
proces
monitorovan
ia
a zlepšovani
a
poskytovaný
ch služieb

Optimalizáciou
vybraných procesov
a implementáciou
nových
procesov
zvyšovať
efektívnosť,
výkonnosť, kvalitu
a uplatnenie
inovatívnych prvkov
do tvorby politík –
RIU model a verejný
dialóg potrebných
pre reformu tvorby
politík
Optimalizáciou
vybraných procesov
a implementáciou
nových
procesov
zvyšovať
efektívnosť,
výkonnosť, kvalitu
a uplatnenie
inovatívnych prvkov
do tvorby politík –
RIU model a verejný
dialóg potrebných
pre reformu tvorby
politík
Optimalizáciou
vybraných procesov
a implementáciou
nových
procesov
zvyšovať
efektívnosť,
výkonnosť, kvalitu
a uplatnenie
inovatívnych prvkov
do tvorby politík –
RIU model a verejný
dialóg potrebných
pre reformu tvorby
politík

Počet
koncepčných,
analytických
a
metodických
materiálov

Počet
koncepčných,
analytických
a
metodických
materiálov

Počet
zrealizovaných
informačných
aktivít

2

1

5

Počet
projektov
Aktivita 2 zameraných
Verejný dialóg na
proces
a prenos
monitorovan
zahraničného ia
know-how
a zlepšovani
a
poskytovaný
ch služieb

Aktivita 3 Konsolidácia
vybraných dát
a definovanie
spôsobu ich
prenosu,
zdieľania
a
správy medzi
MPRV SR a
jeho
rezortnými
organizáciami
vrátane
posilnenia
ľudských
zdrojov

Počet
projektov
zameraných
na
proces
monitorovan
ia
a zlepšovani
a
poskytovaný
ch služieb

Počet
projektov
Aktivita 2 - zameraných
Verejný dialóg na
proces
a
prenos monitorovan
zahraničného ia
know-how
a zlepšovani
a
poskytovaný
ch služieb

Optimalizáciou
vybraných procesov
a implementáciou
nových
procesov
zvyšovať
efektívnosť,
výkonnosť, kvalitu
a uplatnenie
inovatívnych prvkov
do tvorby politík –
RIU model a verejný
dialóg potrebných
pre reformu tvorby
politík
Optimalizáciou
vybraných procesov
a implementáciou
nových
procesov
zvyšovať
efektívnosť,
výkonnosť, kvalitu
a uplatnenie
inovatívnych prvkov
do tvorby politík –
RIU model a verejný
dialóg potrebných
pre reformu tvorby
politík

Počet vyvinutých
produktov
a/alebo
služieb
2
vzťahujúcich sa na
vzdelávanie

Aktivita 2 Verejný dialóg
a
prenos
zahraničného
know-how

Počet vyvinutých
produktov
a/alebo
služieb
1
vzťahujúcich sa na
vzdelávanie

Aktivita 3 Konsolidácia
vybraných dát
a definovanie
spôsobu ich
prenosu,
zdieľania
a
správy medzi
MPRV SR a
jeho
rezortnými
organizáciami
vrátane
posilnenia
ľudských
zdrojov

Iné údaje, ktorými je možné sledovať napĺňanie cieľov národného projektu (ak
relevantné)
Indikatívna Aktivita projektu
Cieľ
národného
Ukazovateľ
cieľová
projektu
hodnota
automatizované
zhromažďovanie
Zavedenie
a spracovanie
zjednodušeného
1
Aktivita 1
všetkých
procesu
požadovaných dát
v reálnom čase

Efektívne
plánovanie vedeckovýskumnej činnosti
pre aplikačnú prax
Zapájanie verejného
dialógu do procesu
tvorby
verejných
politík na rezorte
pôdohospodárstva
V prípade viacerých
ukazovateľ.

Zvýšenie
miery
plánovania
vedeckovýskumnej
50%
Aktivita 2, Aktivita 3
činnosti
pre
aplikačnú
prax
(plánovanie
a vývoj zmien)
Počet
organizačných
zložiek,
ktoré 5
Aktivita 2
používajú verejný
dialóg
merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý merateľný

10. Bližší popis merateľných ukazovateľov.8
Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov
Názov merateľného Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
ukazovateľa9
V rámci aktivity 1, 2 a 3 sa plánuje pri ich spustení detailná
analýza. Pri aktivite 1 pôjde o analýzu súčasných procesov, pri
aktivite 2 o analýzu vhodných foriem zavedenia verejného
Akým spôsobom sa
dialógu do tvorby politík a pri aktivite 3 o analýzu vhodnej
budú získavať dáta?
správy a zdieľania dát. Zo všetkých troch analýz budú
dostupné výstupy, na základe ktorých bude môcť byť
vyhodnotené naplnenie merateľného ukazovateľa.

Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov

V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné
a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.
9 V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.
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Názov merateľného Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
ukazovateľa10
V rámci aktivity 2 a 3 budú vytvorené metodiky, ktoré
zabezpečia rovnaký postup pri tvorbe verejných dialógov, ich
priebehu a následného vyhodnotenia a zároveň pre správu a
Akým spôsobom sa zdieľanie dát v rámci rezortu MPRV SR a 4 podriadených
budú získavať dáta?
rezortných organizácií. Napĺňanie merateľného ukazovateľa
sa bude sledovať monitorovaním realizácie aktivity
a dosiahnutých výsledkov, teda vytvorením príslušných
metodík.
Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov
Názov merateľného
Počet zrealizovaných informačných aktivít
ukazovateľa11
Napĺňanie merateľného ukazovateľa sa bude sledovať
monitorovaním realizácie aktivity a dosiahnutých výsledkov
Akým spôsobom sa v rámci aktivity 2. Počas jej realizácie sa plánuje príprava
budú získavať dáta?
a realizácia
piatich
pilotných
verejných
dialógov,
prostredníctvom ktorých budú poskytované a zdieľané
informácie medzi tvorcom politík a verejnosťou.
Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov
Názov merateľného Počet vyvinutých produktov a/alebo služieb vzťahujúcich sa
ukazovateľa12
na vzdelávanie
Napĺňanie merateľného ukazovateľa sa bude sledovať
monitorovaním realizácie aktivity a dosiahnutých výsledkov
v rámci aktivity 2 a 3. V rámci aktivity 2 budú vyvinuté
Akým spôsobom sa
podrobné školiace materiály zamerané na realizáciu
budú získavať dáta?
verejných dialógov a následne na ich hodnotenie. Počas
realizácia aktivity 3 bude vytvorený vzdelávací produkt na
správu a zdieľanie dát.
Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov

V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.
V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.
12 V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.
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Názov merateľného Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie
ukazovateľa13
kvality verejných politík
Napĺňanie merateľného ukazovateľa sa bude sledovať
Akým spôsobom sa monitorovaním realizácie aktivity a dosiahnutých výsledkov
budú získavať dáta?
v rámci aktivity 2. Vytvorená platforma bude slúžiť na
efektívnu realizáciu verejných dialógov.
V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý z nich.
11. Očakávané dopady
Zoznam prínosov a prípadných iných dopadov, ktoré sa
pre jednotlivé cieľové skupiny
Dopady

Cieľová
skupina
(ak
relevantné)
Inštitúcie
a
subjekty
štátnej správy
Samosprávne
kraje,
obce
a mestá,
pracovníci
verejnej správy

dajú očakávať

Počet14

Vyššia kvalita spolupráce vďaka
Týka sa všetkých inštitúcií
lepšej výmene informácii a dát,
a subjektov verejnej správy.
optimalizácii procesov.
Čoraz väčšia ochota a schopnosť
Týka
sa
všetkých
povereného orgánu uskutočňovať
samosprávnych krajov, obcí
v budúcnosti verejný dialóg
a miest, pracovníkov verejnej
(učenie sa o mieste, hodnote a
správy v rámci celej SR.
praxi verejného dialógu v politike
a rozhodovaní).
Vysoká kvalita realizácie verejného Verejnosť
Týka sa všetkých občanov SR.
dialógu (dobrá prax, hodnota a (občania)
efektívnosť). Zvýšenie zapojenia a
motivácie verejnosti do tvorby
politík.
Využitie výsledkov dialógu na Mimovládne
Týka
sa
všetkých
ovplyvnenie
tvorby
rezortnej organizácie
mimovládnych organizácií v
politiky zahŕňajúcej vedu, inovácie
rámci SR.
a výsledky odborných autorít.
Podporovanie
podmienok Podnikatelia
Týka
sa
všetkých
a príležitostí, ktoré pomáhajú pri
podnikateľských subjektov v
vytváraní nových pracovných
rámci SR.
miest.
V prípade viacerých cieľových skupín, doplňte dopady na každú z nich.
12. Aktivity
a) Uveďte detailnejší popis aktivít.
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V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.
Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie.

Národný projekt je tvorený nasledovnými aktivitami:
1. Aktivita 1 - Optimalizácia a tvorba procesov MPRV SR a zapojených rezortných
inštitúcií
2. Aktivita 2 - Verejný dialóg a prenos zahraničného know-how
3. Aktivita 3 - Správa a zdieľanie vybraných dát a definovanie spôsobu ich prenosu,
zdieľania a správy medzi MPRV SR a jeho rezortnými organizáciami vrátane
budovania nových a posilnenia existujúcich kapacít
Politické rozhodnutia môžu mať obrovský vplyv na to, ako budú ľudia komunikovať so
svojim prostredím. Slobodná formulácia a vyjadrenie záujmov posilňuje demokratickú
legitimitu politických rozhodnutí a preto vlády uplatňujú aj rôzne mechanizmy,
prostredníctvom ktorých môže verejnosť ovplyvňovať politický proces. Ide o
koordinačné mechanizmy, kde prostredníctvom pripomienkovania strategických
dokumentov, legislatívnych návrhov alebo konkrétnych plánov a projektov môže byť
verejnosti, jednotlivcom alebo záujmovým skupinám umožnené dosiahnutie ich cieľov v
rozhodovaní.
Pri týchto rozhodnutiach musia zohrávať kľúčovú úlohu relevantné informácie a
vedecké poznatky. Úloha vedy vo verejnej politike sa stáva čoraz rozšírenejšou. Úlohou
vedeckej expertízy je poskytnúť riešenia problémov verejnej politiky, založené na
vedeckých faktoch, ktorým by politickí aktéri mali rozumieť a mali by byť
realizovateľné na politickej a praktickej úrovni. Vedecká expertíza a vedeckí
odborníci, ktorí poskytujú poradenstvo politickým aktérom a praxi, zohrávajú
dôležitú úlohu v oblasti manažmentu verejnej politiky. Preto je dôležité skúmať,
ako môže prenos vedeckých poznatkov podporovať zainteresované strany v
oblasti verejnej politiky, aby využívali vedecké poznatky.
Mnohí vedci a verejnosť sú ochotní zapojiť sa do dialógu a diskusií, ale potrebujú
povzbudenie a usmerňovanie, a zároveň potrebujú cítiť, že ich úsilie sa vyplatí. Tvorca
politík, ktorý má dôveru verejnosti a motivuje ju k aktívnej spoluúčasti na správe
a rozvoji vecí verejných vo vzájomnom dialógu, je kľúčovým partnerom v
ekonomickom rozvoji, poskytovaní služieb a je správcom mechanizmov na
vykonávanie hodnôt sociálnej súdržnosti a rovnosti príležitostí.
Optimalizácia vybraných vnútorných procesov a Správa a zdieľanie dát, správa,
riadenia, zdieľania a archivácia dokumentov – databáz bude vykonávaná s dôrazom na
zavedenie nových inovatívnych prvkov – RIU modelu a verejného dialógu do tvorby
politík na rezortnej úrovni, čím sa dosiahne nielen optimalizácia, ale aj efektívne
plánovanie zdrojov a transparentnosť v procese rozhodovania sa pri návrhoch
legislatívnych a iných zmien podliehajúcich rezortu MPRV SR.
RIU MODEL
Definuje a vysvetľuje proces prenosu vedeckých poznatkov do praxe. Pozostáva z troch
činností: Výskum, Integrácia a Využitie. Pre prenos vedomostí z výskumu je nutné, aby
výsledky vedeckého výskumu boli vložené do politických a praktických problémov a ich
riešenia určovali kritériá pre selektívnu integráciu a praktické využitie. Nie každá
politická činnosť je založená na vedeckých poznatkoch. RIU model pokrýva oblasť
nazývanú „Politická akcia založená na vedeckých poznatkoch“, ktorá musí byť
výsledkom výskumu a integračných aktivít. Ide teda o aktívne využívanie vedeckých
výsledkov rôznymi aktérmi. Tento model možno použiť aj na identifikáciu potenciálnych
silných a slabých stránok samotného prenosu výsledkov vedeckých poznatkov zameraných na ovplyvňovanie verejnej politiky.

Výskum – dôraz je kladený na najmodernejšie vedecké teórie, metódy a údaje, ktoré boli
predtým vybrané ako relevantné pre riešenie praktických problémov.
Integrácia – je zameraná smerom z výskumu k praktickému problému s cieľom opísať
problém a úspešne ho riešiť. Táto orientácia je obojsmerná, t.z. že na jednej strane je
požiadavka praxe pre vedu (výber výskumných otázok) a na druhej strane výsledky
vedeckého výskumu sú vyberané na základe ich významu pre praktické využitie. Takéto
spojenie si vyžaduje neustálu komunikáciu medzi výskumom a integráciou, čo je možné
zabezpečiť len s rozsiahlymi vedomosťami o vede a politickej praxi.
Využitie – využívanie získaných vedeckých poznatkov v praxi. Aktéri rozhodujú o tom,
koľko a aké vedomosti chcú využívať. Využitie sa začína dodaním finálneho produktu na
prenos vedomostí (poradenstvo v oblasti vedeckej politiky) pre politických
a praktických užívateľov. V tejto fáze už vedci nevedia ovplyvniť obsah a použitie
výstupu.
VEREJNÝ DIALÓG
Verejný dialóg je jedným z nástrojov verejnej angažovanosti a ide o obojsmerný
rozhovor s verejnosťou, informovaním o rozhodovaní vo vede a odborných autoritách.
Realizácia aktivít národného projektu pomôže tvorcom politík (MPRV SR) uskutočňovať
verejný dialóg a tým sa posilní spolupráca a možnosť verejnosti prispievať k tvorbe
verejnej politiky a monitorovaniu jej implementácie, čo následne umožní navrhnúť
inovácie existujúcich mechanizmov v záujme zefektívnenia vstupu verejnosti do tvorby
verejných politík a prijímania politík založených na dôkazoch.
Na dosiahnutie verejného dialógu je pritom potrebné optimalizovať a doplniť proces, v
rámci ktorého sa verejnosť bude stretávať s vedcami, odbornými autoritami,
zainteresovanými stranami a tvorcami politík na diskusiu o otázkach súvisiacich s
budúcimi politickými rozhodnutiami, pričom všetkým stranám musí byť daná možnosť
hovoriť, klásť otázky alebo spochybňovať. Hlavným zmyslom procesu participácie je
totiž umožnenie dialógu medzi zainteresovanými o ich pohľadoch na možné alternatívy
riešenia zvoleného problému a dôvodoch preferovania konkrétneho prístupu. Verejný
dialóg prehlbuje vzájomné porozumenie potrieb zainteresovaných aktérov, zlepšuje
vzájomný vzťah medzi aktérmi, zabezpečuje výmenu praktických informácií a vytvára
priestor pre budúcu spoluprácu. Táto diskusia a argumentácia sa musí uskutočniť
dostatočne v predstihu pred samotnými politickými rozhodnutiami, aby bola schopná
mať určitý vplyv na tieto rozhodnutia.
Kľúčová požiadavka na vytvorenie verejného dialógu podľa RZ je, že musí mať "politický
hák" (jasné prepojenie na rozhodovanie) spolu s jasným pochopením toho, kto bude
spracovávať výsledky. Verejný dialóg nie je:
 jednosmerná komunikácia s verejnosťou,
 o účastníkoch formálne reprezentujúcich svoju geografickú oblasť alebo
disciplínu,
 diskusia bez politického cieľa,
 o verejnosti, ktorá prijíma rozhodnutia, ktoré sú v konečnom dôsledku
zodpovednosťou vlády,
 získavanie verejnej podpory pre vopred nastavené politiky.
Plánovaná reforma musí optimalizovať existujúce a implementovať nové procesy
v kontexte doplnenia verejného dialógu do tvorby politík, následne verejný dialóg
prinesie prechod z tvorby politík založenej na ad-hoc voliteľnom doplnku vedy a
odborných autorít na tvorbu politík, kde veda a autority sú nedeliteľnou súčasťou

procesu. Zreformované procesy, zavedenie verejného dialógu a správa a zdieľanie dát
umožní lepšie diskusie o vede a výkone odborných autorít a vyústi do lepších
rozhodnutí pre spoločnosť.
Národný projekt sa zameria najmä na oblasti/procesy založené na názoroch verejnosti,
rezortnej vedeckej odbornej komunity, odborných autorít a tvorcov rezortných politík,
napr.:
 jasnosť definície, cieľov a úloh verejnej angažovanosti pri tvorbe politík,
 porozumenie miery verejnej angažovanosti prostredníctvom hodnotenia,
 preskúmanie možností verejnej angažovanosti,
 vytvorenie modelov verejnej angažovanosti,
 vytvorenie metodického rámca pre vedcov a odborníkov, ktorí chcú prevziať
úlohy verejnej angažovanosti a foriem ocenenia alebo uznania verejnej
angažovanosti,
 procesy tvorby politík, ktoré umožnia vyšší podiel spolupráce vedcov a
odborníkov,
 koordinácia medzi MPRV SR, pôdohospodárskymi odborníkmi a výskumníkmi a
angažovanou verejnosťou pri dosahovaní požadovaných cieľov a dohôd.
Optimalizáciou súčasných komunikačných medzier bude:
 určená relatívna dôležitosť komunikácie tvorcov politík s pôdohospodárskymi
výskumníkmi a odbornými autoritami,
 preskúmaný rozsah a typ relevantných informácií a vedeckých poznatkov a
komunikačné aktivity,
 preskúmané faktory, ktoré môžu uľahčiť alebo potlačiť komunikáciu
relevantných informácií a vedeckých poznatkov pre tvorbu politík,
 stanovenie do akej miery pôdohospodárski výskumníci a odborné autority môžu
realizovať sprístupnenie nových relevantných informácií a vedeckých poznatkov
pre tvorbu politík,
 poskytnutie dôkazov o tom, ako výskumné inštitúcie spolu s odbornými
autoritami môžu podporovať efektívnu tvorbu politík.
Aktivity projektu budú realizované MPRV SR so zapojením 4 podriadených rezortných
organizácií (Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho
(ÚKSUP), Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS), Národného
poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC), Národného lesníckeho centra
(NLC)). Počet zapojených rezortných organizácií bol vybraný so zámerom
realizovateľnosti a úspešného ukončenia aktivít projektu. Vybrané organizácie sú jedny
z najdôležitejších v rámci oblastí spravovaných rezortom MPRV SR a sú kompetentné na
realizáciu navrhnutých aktivít projektu. Kriticky významným rozhodnutím pre výber
organizácie bola podpora vybranej témy. Pri optimalizácií procesov je tiež dôležité, že
zapojené rezortné organizácie majú front-officové aktivity jedinečné a teda ich
optimalizácia prinesie maximálny prínos.

Aktivita 1
Optimalizácia a tvorba procesov MPRV SR a zapojených rezortných
inštitúcií
Špecifický cieľ aktivity: Zvýšiť výkon organizácií rezortu v relevantných oblastiach ich
činností prostredníctvom inovácie súčasných procesov a tvorby nových procesov
potrebných na realizáciu aktivity 2 a 3, teda na používanie verejného dialógu a
zavedenie konsolidovaných dát.
Aktivita bude realizovaná MPRV SR so zapojením 4 podriadených rezortných organizácií
(ÚKSUP, ŠVPS, NPPC, NLC), v rámci ktorých budú mapované a optimalizované procesy
a zároveň zavedené nové procesy súvisiace s verejným dialógom a správou a zdieľaním
dát.
Počas realizácie aktivity projektu je nevyhnutné aktívne zapojenie interných
zamestnancov MPRV SR a 4 rezortných organizácií do optimalizácie a tvorby procesov
vzhľadom k tomu, že mapovanie sa bude týkať všetkých procesov a teda budú aktívne
všetky pracovné role. V ďalších etapách bude zapojený najmä stredný manažment
v počte 49 zamestnancov s nasledujúcim rozdelením: MPRV SR – 10 osôb NPPC – 10
osôb, NLC – 7 osôb, ŠVPS – 15 osôb, ÚKSUP – 7 osôb).
Etapy aktivity:
- Analýza súčasného stavu procesov MPRV SR a 4 rezortných organizácií.
- Vytvorenie procesného modelu.
- Príprava zoznamu prioritných procesov, ktoré budú následne predmetom
optimalizácie.
- Vytvorenie plánu optimalizačných aktivít.
- Príprava roadmapy implementácie zmien.
- Príprava akčného plánu implementácie optimalizačných opatrení.
- Zavedenie optimalizovaných procesov do činnosti MPRV SR a 4 rezortných
organizácií.
- Kontrola a vyhodnotenie funkčnosti a efektívnosti optimalizovaných procesov.
V rámci aktivity bude podrobne popísaný súčasný stav procesov – zber a analýza
interných aktov, tvorba procesného modelu a mapovanie procesov, analýza požiadaviek,
návrh vhodného nástroja na zber informácií (napr. dotazník) a kompletné spracovanie
podkladov pre zistenie skutočného súčasného stavu. Zároveň bude prostredníctvom
externých služieb navrhnutá optimalizácia vybraných procesov, ich zavedenie do
činností MPRV SR a 4 rezortných organizácií a vyhodnotenie.
Aktivita bude zameraná na mapovanie všetkých procesov a činností vykonávaných
MPRV SR a 4 rezortných organizácií. Výsledkom mapovania bude užitočný nástroj na
plánovanie a kontrolu procesov a činností a ich efektívne riadenie s cieľom zabezpečiť
vysokú úroveň efektívnosti organizácií. Riadenie procesov pomôže optimalizovať ich
výkonnosť, zamerať sa na kvalitu služieb a prispôsobiť sa novým potrebám a zmenám.
Implementovať riadenie procesov je pre rezort MPRV SR kľúčovou otázkou.

Výsledky:
- Zmapovaný súčasný stav procesov MPRV SR a 4 rezortných organizácií,
- Vytvorený procesný model, zoznam prioritných procesov, plán optimalizovaných
procesov, pripravená roadmapa, akčný plán zaverenia optimalizovaných
procesov,
- Optimalizované procesy v sústave MPRV SR a jeho rezortných organizácií,
- Vytvorené efektívne nové procesy na uplatnenie verejného dialógu v procesoch
zapojených rezortných organizáciách.

Aktivita 2
Verejný dialóg a prenos zahraničného know-how
Špecifické ciele aktivity:
• Zlepšiť tvorbu politík rezortu intenzívnejším a adresnejším zohľadňovaním
postojov a potrieb verejnosti (najmä odbornej) zavedením verejného dialógu –
pri tvorbe politík predchádzať negatívnym dôsledkom nových politík
spôsobených nedostatočnou analýzou vplyvu na cieľové skupiny,
• Zvyšovať dôveru verejnosti voči rezortu MPRV SR zvýšením informovanosti
o tvorbe politík,
• Zlepšiť tvorbu verejných politík ako aj výkon činností rezortu pôdohospodárstva
prostredníctvom prenosu know-how zo zahraničia.
V rámci realizácie aktivity národného projektu chce MPRV SR zaviesť inovatívny prístup
pre tvorbu politík a to zavedením verejného dialógu. Verejný dialóg je proces, počas
ktorého verejnosť komunikuje s vedcami, zainteresovanými stranami (podnikatelia,
mimovládne a charitatívne organizácie) a s tvorcami politík, a diskutujú o otázkach,
ktoré sú relevantné pre budúce politické rozhodnutie. Pre efektívnu tvorbu verejných
politík je kľúčové zapojenie verejnosti do prípravy, tvorby, zavedenia, implementácie
a hodnotenia verejnej politiky.
Zapájanie verejnosti (najmä odbornej) do rozhodovania o veciach verejných je prístup,
ktorý vyplýva zo základných princípov demokratického usporiadania, je odporúčaný
uznávanými medzinárodnými inštitúciami (napr. Európska komisia, Úrad vlády
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, OECD, EPA - United States
Environmental Protection Agency atď.), má podporu v medzinárodných právnych
dohovoroch, ako aj v národnej legislatíve. Súčasne participatívny prístup verejnej správy
vyplýva zo záväzku vlády SR v rámci medzinárodného Partnerstva pre otvorené
vládnutie a s tým súvisiaceho uznesenia vlády č. 50 z 22. februára 2012.
Zásadným východiskom pre aktivitu predstavuje realizovaný verejný dialóg Britskou
vládou, prostredníctvom programu Sciencewise. Zámerom je, aby sa rozdeľovali verejné
finančné prostriedky na základe verejného dialógu so zapojením verejnosti, ktorá dané
aktivity spolufinancuje. Každá „investícia“ by mala byť vyhodnotená na základe
vedeckých argumentov.
Definovanie jednotlivých aktivít participatívnej tvorby verejnej politiky sa bude opierať
o Manuál pre verejnú správu „Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík“

vydaný Ministerstvom vnútra SR. Participáciu verejnosti tu definujú tri úrovne,
odlišujúce sa v miere zapojenia verejnosti: informovanie, konzultovanie a aktívna
participácia.
V národnom
projekte
sa
počíta
s aktívnou
rolou
zainteresovaných
aktérov/stakeholderov, tzn. verejnosť sa bude podieľať na dosahovaní dohody
o prioritách verejnej politiky, ako aj na jej realizácií. V tomto prípade postup pozostáva
s nasledujúcich činností:
1. Príprava:
a) Identifikovanie zainteresovaných aktérov,
b) Identifikovanie tém a problémov, ktoré má verejná politika riešiť ako
aj argumentácií pre možné alternatívy riešenia,
c) Identifikovanie záujmov zainteresovaných a možných konfliktov medzi
týmito záujmami,
d) Návrh dizajnu procesu verejného dialógu – ide o výber najvhodnejšej
kombinácie aktivít zainteresovaných aktérov a verejnosti smerujúcich
k rozhodnutiu o verejnej politike, ako aj jej realizácii. Dizajn procesu
najčastejšie kombinuje prácu koordinačnej skupiny, pracovných
skupín, konferencií a informovania širokej verejnosti. Rozlišujú sa
pritom tri základné modely participatívnej tvorby verejnej politiky sú
zjednodušeným popisom možností kombinácie rôznych typov
stretnutí, a pri dizajne procesu na konkrétnu situáciu ich možno veľmi
efektívne kombinovať: model koordinačnej skupiny, konferenčný
model, model vyjednávajúcich tímov.
2. Priebeh verejného dialógu a participačných aktivít:
a) Informačná kampaň: šírenie informácií o procese tvorby a obsahu
verejnej politiky,
b) Dialóg so zainteresovanými aktérmi a verejnosťou,
c) Spracovanie výstupov participatívneho procesu (napr. správy o tom,
čo k danej problematike hovoria občania).
3. Rozhodnutie o výslednej podobe verejnej politiky (rozhodnutie o zahrnutí
výsledkov do tvorby politiky) a formulovanie záväzkov.
4. Informovanie
(najmä
zúčastnenej)
verejnosti
o použití
výstupov
z participtívneho procesu.
5. Evaluácia procesu tvorby politiky na základe definovaných štandardov/kritérií
hodnotenia kvality participatívneho procesu.
Detailné postupy a metodiky na realizáciu verejných dialógov vrátane ich
vyhodnocovania budú vytvorené počas realizácie aktivity projektu priamo pre potreby
rezortu a podľa legislatívnych možností.
Aktivita bude realizovaná MPRV SR so zapojením 4 podriadených rezortných organizácií
(ÚKSUP, ŠVPS, NPPC, NLC). Podriadené rezortné organizácie si budú prostredníctvom
verejného dialógu obhajovať efektívnosť svojho konania.
Aktivita bude vykonávaná kombináciou interných a externých kapacít. Interní
zamestnanci budú zapojení najmä do vybudovania novej agentúry, následne budú

obsadené miesta interných zamestnancov v agentúre, zároveň na MPRV SR a 4
rezortných inštitúcií budú vyškolení zamestnanci, ktorí budú vykonávať pilotné verejné
dialógy. Interní zamestnanci budú zapojení aj do analýzy vhodných foriem verejného
dialógu a pripravovaných metodík, nakoľko len na základe ich skúseností a požiadaviek
je možné všetky činnosti vykonávať pre potreby rezortu. V ďalších etapách bude
zapojený stredný manažment v počte 15 osôb. Externými kapacitami budú dodané
činnosti: vytvorenie analýzy, prenos know-how (už vytvorených poznatkov k verejným
dialógom), ich prispôsobenie na potreby rezortu a vytvorenie metodík na realizáciu a
hodnotenie verejných dialógov. Zároveň bude požadovaná účasť expertov aj v procese
pilotného testovania nastavených metód pri pilotných verejných dialógoch.
Inštitucionálne bude realizácia a zavedenie novej metodiky tvorby politík cez verejný
dialóg realizovaná prostredníctvom agentúry Slovenskej akadémie pôdohospodárskych
vied, ktorá bude prijímať návrhy, riadiť ich formu a obsah a kontrolovať správnosť voči
metodike
verejného dialógu. Inicializácia verejného dialógu je v kompetencii
podriadených rezortných organizácií MPRV SR nakoľko ich projekty sa budú uchádzať
o financovanie z verejných zdrojov a teda podporu vo verejnom dialógu. Agentúra bude
vyhodnocovať, či je vhodné zámer/projekt podriadených rezortných organizácií
realizovať prostredníctvom verejného dialógu, administratívne spracovávať podklady a
vyhodnocovať podľa jasne stanovených kritérií, aby bol vykonaný verejný dialóg
v súlade s navrhnutou metodikou so zapojením relevantných zainteresovaných strán.
Záverom z verejného dialógu je názor, ktorý bude významným podkladom pre
rozhodovanie a tvorbu politiky. Agentúra bude vykonávať vysoko odborné činnosti,
prostredníctvom vybraných zamestnancov, ktorí budú vyškolení v projekte. Pôjde
o útvar, ktorý bude oddelený od aktérov verejného dialógu s cieľom čo najväčšej
nezávislosti a nestrannosti v celom procese verejného dialógu. Vybudovanie
excelentného tímu je kľúčové pre realizáciu aktivity ako aj pre úspešnosť národného
projektu v oblasti verejného dialógu. Poslaním agentúry bude aj naďalej koordinácia
a podpora vedecko-výskumnej činnosti v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR. Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied (ďalej ako „SAPV“) sa stará o sústavný
rozvoj a realizáciu vedecko-výskumnej činnosti v oblasti jej pôsobenia. SAPV, ktorá je
učenou spoločnosťou, ktorú tvorí zbor členov- vedených a odborných pracovníkov
v oblasti poľnohospodárstva, výživy, potravinárstva, veterinárskeho lekárstva, lesníctva,
vodného hospodárstva, tvorby a ochrany poľnohospodárskej a lesníckej krajiny
a rozvoja vidieka, vie preskúmať a využívať väčšie množstvo prístupov a metód na
ďalšie zvyšovanie kvality a na podporu širšieho využívania verejného dialógu.
Návrh a tvorba Metodiky na vedenie verejného dialógu ako nástroja pre efektívnejšiu
tvorbu politík bude realizovaný prostredníctvom externých odborných kapacít
a zároveň bude odsúhlasovaný odbornými zamestnancami MPRV SR a zapojených
rezortných organizácií.
V rámci procesu tvorby tejto metodiky sa využijú skúsenosti a vedomosti externých expertov
v oblasti participatívnej tvorby verejnej politiky, ako aj expertné analýzy, pripomienky,
stanoviská, správy a iné dokumenty, ktoré reflektujú potreby zainteresovaných skupín.
Súčasne sa definujú aj základné kritériá hodnotenia participatívnych procesov a
implementácie politík. Dôležitým východiskom pre tvorbu metodiky bude prenos
zahraničného vzorového know-how verejného dialógu realizovaného Britskou vládou,
prostredníctvom programu Sciencewise. Nepôjde teda o zavádzanie úplne novej metodiky, ale

o rýchle zavedenie tzv. „best practice methodology“, čiže o transfer osvedčených postupov
a metód, ktoré spoľahlivo vedú k najlepším výsledkom spomedzi možných alternatív.
Etapy aktivity:
- Vybudovanie nezávislej agentúry (určenie jej štatútu, zodpovednosti
a kompetencií, vytvorenie tímu a pod.)
- Analýza vhodných foriem zavedenia verejného dialógu do tvorby politík,
- Prenos zahraničného know-how (Britský model) k tvorbe politík verejným
dialógom a zapojenie slovenských a zahraničných expertov so skúsenosťami s
verejným dialógom.
- Vytvorenie metodiky a postupov realizácie verejného dialógu (jasne
definovaných pravidiel).
- Vytvorenie metodiky na vyhodnocovanie verejného dialógu pri tvorbe politík.
- Vyškolenie zúčastnených strán (zamestnancov na tvorbu verejných dialógov,
zamestnancov na vyhodnocovanie vykonaných verejných dialógov a verejnosti)
v novom inovatívnom nástroji – verejnom dialógu.
- Verejné dialógy – pilotné testovanie metodiky a vyhodnocovania (spolu 5
verejných dialógov, jeden pre každú zapojenú rezortnú organizáciu počas
realizácie projektu).
Výsledky aktivity:
- Vytvorený transparentný a efektívny systém verejného dialógu,
- Vyškolené zúčastnené strany,
- Pilotné verejné dialógy.
Výstupy aktivity:
- Analýza foriem zaverenia verejného dialógu do tvorby politík,
- Metodika pre definovanie postupu realizácie verejného dialógu pri tvorbe politík,
- Metodika na vyhodnocovanie verejného dialógu pri tvorbe politík,
- Správy o vyhodnotení verejných dialógov,
- Vybudované odborné kapacity inštitucionalizované v Agentúre SAPV zamerané
na správu, riadenie, dohľad, kontrolu a vyhodnocovanie verejného dialógu.

Aktivita 3
Správa a zdieľanie vybraných dát a definovanie spôsobu ich prenosu,
zdieľania a správy medzi MPRV SR a jeho rezortnými organizáciami
vrátane posilnenia ľudských zdrojov
Špecifický cieľ aktivity: Zlepšenie tvorby verejnej politiky prostredníctvom koordinácie
vedeckej a odbornej činnosti a spolupráce medzi podriadenými rezortnými
organizáciami a tvorbami politík, predovšetkým v oblasti riadenia, zdieľania
a konsolidácie relevantných dát.

Napriek rýchlemu pokroku v rozvoji informačných technológií, ktoré majú potenciál
výrazne zlepšiť tok výsledkov výskumu pre tvorcov politík, doteraz nedošlo k
efektívnej správe a zdieľaniu dát v rezorte MPRV SR. Dnešný stav neumožňuje rýchle,
online a jednoduché využívanie dát medzi inštitúciami ministerstva pri tvorbe nových
politík a už vôbec ich nie je možné využiť pri zavedení nového nástroja – verejného
dialógu na tvorbu politík. V súčasnosti nie sú dáta k dispozícii v reálnom čase pre
všetkých zúčastnených na procese tvorbe politík a nie sú konzistentné. Z tohto dôvodu
je potrebná správa a zdieľanie kvalitných vedeckých (relevantných) dát na podporu
procesu kontinuálnej integrácie výskumu s požiadavkami aplikačnej praxe.
Aktivita bude realizovaná MPRV SR so zapojením 4 podriadených rezortných organizácií
(ÚKSUP, ŠVPS, NPPC, NLC).
Aktivita bude realizovaná prostredníctvom kombinácie externých a interných kapacít.
Interní zamestnanci budú zapojení najmä do procesu analýzy súčasného stavu správy
a zdieľania dát, ktorými disponuje MPRV SR a 4 rezortné organizácie, prostredníctvom
zmapovania existujúceho stavu, štruktúry, formy. Následne budú zapojení do
pripomienkovania vytvorených návrhov správy a zdieľania dát externí odborníci,
a zároveň budú poskytovať spätnú väzbu na základe reálnej práce s dátami a novo
navrhnutými riešeniami. Odborné konzultácie bude poskytovať stredný manažment
v počte 49 osôb nasledovne: MPRV SR – 10 osôb, NPPC – 10 osôb, NLC – 7 osôb, ŠVPS –
15 osôb, ÚKSUP – 7 osôb.
Realizácia aktivity úzko súvisí s realizáciou a výstupmi aktivity 2. Jej hlavným cieľom je
navrhnutie metódy/postupu efektívneho riadenia existujúcich dát na podporu procesu
kontinuálnej integrácie výskumu s požiadavkami aplikačnej praxe, zjednotenie ich
štruktúry a formy. Pod pojmom „existujúce dáta“ sú myslené dáta, ktoré je možné
využívať pri realizácii verejného dialógu a následnom uplatnení pri tvorbe politík.
Nositeľmi týchto dát sú MPRV SR a jeho podriadené organizácie. Pred samotným
návrhom metodiky/postupu bude nevyhnutné zmapovanie existujúceho stavu dát, ich
štruktúry, formy. Následne sa za pomoci externých odborných poradcov navrhne
metodika/postup, ktorá bude zohľadňovať primárnu potrebu využívania dát pri
realizácii verejného dialógu na tvorbe politík a zároveň bude zameraná na zlepšenie
nakladania, zdieľania a spravovania dostupných dát formou ich správy a zdieľania
najmä z oblasti vedy, výskumu, kontroly a skúšobníctva. Predpokladáme, že metodika
prinesie aj návrh správy dát podporujúci proces kontinuálnej integrácie a návrh ich
novej štruktúry a formy. Metodika bude plne v súlade s dostupnými informáciami
z iných národných projektov a jej vytvorenie nebude predstavovať duplicitné činnosti,
ale na základe dostupných informácií bude metodika upravená na potreby rezortu
MPRV SR a 4 rezortných organizácií.
Zodpovednosť nad implementáciou metodiky budú mať samotné organizácie
podriadené pod ministerstvom. Dohľad nad správnou implementáciou v súlade
s metodikou bude mať Agentúra SAPV(vytvorená v rámci aktivity 2).
Aktivitou sa bude zároveň budovať znalostná databáza, ktorá bude poskytovať
komplexné informácie pre rozhodovanie v rámci verejných politík a bude tvoriť základ
pre tvorbu podkladov v rámci aktivity 2.

Etapy aktivity:
- Analýza súčasného stavu dát, ktorými disponuje MPRV SR a 4 podriadené
rezortné organizácie.
- Vytvorenie metódy/postupu efektívneho riadenia existujúcich dát, formou
konsolidácie kvalitných vedeckých (relevantných) dát na podporu procesu
kontinuálnej integrácie výskumu s požiadavkami politickej praxe, zjednotenie ich
štruktúry a formy.
- Školenia na správne implementovanie novej metodiky.
- Posilnenie vedeckej a odbornej kapacity v rezortných organizáciách – odborné
školenia v oblasti efektívneho vyhodnocovanie dát, interpretovania dát a využitia
dát v rámci verejného dialógu.
- Metodické riadenie dát z implementácie a vyhodnocovaní verejného dialógu –
z realizácie a vyhodnocovania verejného dialógu (Aktivita 2).
Výsledky aktivity:
- Analýza súčasného stavu dát MPRV SR a 4 rezortných organizácií,
- Navrhnutá metóda a postup konsolidácie dát,
- Vyškolení zamestnanci a dobudovanie kapacít,
- Vytvorené efektívne nové procesy na správu a zdieľanie dát v zapojených
rezortných organizáciách.

b) V tabuľke nižšie uveďte rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného
národného projektu realizované a ich prepojenie so špecifickými cieľmi.

Názov aktivity

Aktivita
1
Optimalizácia
a
tvorba
procesov
MPRV
SR
a
zapojených
rezortných inštitúcií

Cieľ, ktorý má byť
aktivitou
dosiahnutý (podľa
sekcie Očakávaný
stav)
Optimalizáciou
vybraných
procesov
a implementáciou
nových procesov
zvyšovať
efektívnosť,
výkonnosť, kvalitu
a uplatnenie
inovatívnych
prvkov do tvorby
politík
–
RIU
model
a verejný

Spôsob realizácie Predpokladaný
(žiadateľ a/alebo počet
mesiacov
partner)
realizácie aktivity

Žiadateľ

21 mesiacov
(10/2018
06/2020)

-

dialóg potrebných
pre
reformu
tvorby politík
Optimalizáciou
vybraných
procesov
a implementáciou
nových procesov
zvyšovať
Aktivita 2
efektívnosť,
Verejný
dialóg
a výkonnosť, kvalitu
Žiadateľ
prenos zahraničného a uplatnenie
know-how
inovatívnych
prvkov do tvorby
politík
–
RIU
model
a verejný
dialóg potrebných
pre
reformu
tvorby politík
Aktivita 3 Správa a Optimalizáciou
zdieľanie vybraných vybraných
dát a definovanie procesov
spôsobu ich prenosu, a implementáciou
zdieľania a správy nových procesov
medzi MPRV SR a jeho zvyšovať
rezortnými
efektívnosť,
organizáciami vrátane výkonnosť, kvalitu
Žiadateľ
posilnenia ľudských a uplatnenie
zdrojov
inovatívnych
prvkov do tvorby
politík
–
RIU
model
a verejný
dialóg potrebných
pre
reformu
tvorby politík
V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich.

33 mesiacov
(10/2018
06/2021)

–

30 mesiacov
(01/2019
06/2021)

–

13. Rozpočet
Jasne uveďte, ako bol pripravovaný indikatívny rozpočet a ako spĺňa kritérium
„hodnota za peniaze“, t. j. akým spôsobom bola odhadnutá cena za každú položku,
napr. prieskum trhu, analýza minulých výdavkov spojených s podobnými aktivitami,
nezávislý znalecký posudok, v prípade, ak príprave projektu predchádza
vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej výsledkom je, o. i. aj určenie výšky
alokácie, je potrebné uviesť túto štúdiu ako zdroj určenia výšky finančných
prostriedkov. Skupiny výdavkov doplňte v súlade s MP CKO č. 4 k číselníku
oprávnených výdavkov v platnom znení. V prípade operačných programov
implementujúcich infraštruktúrne projekty, ako aj projekty súvisiace s obnovou

mobilných prostriedkov, sa do ukončenia verejného obstarávania uvádzajú položky
rozpočtu len do úrovne aktivít.
Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného
projektu a ich výstižné zdôvodnenie
Predpokladané
Celková suma
finančné
prostriedky
na
hlavné aktivity
Aktivita
1 1 561 480 €
Optimalizácia
a
tvorba
procesov
MPRV
SR
a
zapojených
rezortných
inštitúcií
521-Mzdové
198 000 €
výdavky
518 -Ostatné služby 1 363 480 €
Aktivita 2
Verejný dialóg
prenos
zahraničného
know-how
521-Mzdové
výdavky

Osobné výdavky interných zamestnancov
počas 21 mesiacov v odhadovanom počte
11 000 osobohodín.
Výdavky
na
poradenské
služby
v plánovanom počte 10 488 osobohodín.

4 044 400 €
a

294 400 €

518 -Ostatné služby 3 570 000 €

112 -Zásoby

Uveďte plánované vecné vymedzenie

30 000 €

512
-Cestovné 150 000 €
náhrady

Osobné výdavky interných zamestnancov
počas 33 mesiacov počas tvorby politík,
zavádzaní verejného dialógu, prípravy
metodík na realizáciu a hodnotenie
metodík a samotná realizácia verejných
dialógov
v piatich
organizáciách,
odhadovaný počet hodín: 16 355.
Plánované výdavky na prenos know-how
zo zahraničia, zahraničných expertov
a realizáciu verejných dialógov pre 5
organizácií.
Očakávané
náklady
pri
nákupe
zariadenia/vybavenia na realizáciu hlavnej
aktivity projektu
Plánovaná výška výdavkov na cestovné do
a zo zahraničia pri prenose know-how,
realizácii verejných dialógov.

Aktivita 3 Správa a 1 229 400 €
zdieľanie
vybraných dát a
definovanie
spôsobu
ich
prenosu, zdieľania
a správy medzi
MPRV SR a jeho
rezortnými
organizáciami
vrátane posilnenia
ľudských zdrojov
521-Mzdové
výdavky

194 400 €

518 -Ostatné služby 1 035 000 €
Hlavné
aktivity 6 835 280 €
SPOLU
Predpokladané
finančné
prostriedky
na
podporné aktivity
521-Mzdové
242 058,40 €
výdavky
518 -Ostatné služby 50 000 €

Osobné výdavky interných zamestnancov
počas 30 mesiacov, predpokladaný počet
hodín: 10 800 osobohodín
Plánované externé služby v rozsahu 5 097
osobohodín a externá realizácia školení.

Riadenie projektu interným projektovým
tímom
Publicita projektu na zvýšenie povedomia
širokej verejnosti o financovaní projektu zo
zdrojov EÚ a ŠR

Podporné aktivity 292 058,40 €
SPOLU
CELKOM
7 127 338,40 €
14. Deklarujte, že NP vyhovuje zásade doplnkovosti (t. j. nenahrádza verejné
alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky členského štátu v súlade s článkom 95
všeobecného nariadenia).
Aktivity projektu nepredstavujú bežné činnosti MPRV SR a preto neboli plánované pri
zostavovaní štátneho rozpočtu. Národný projekt vyhovuje zásade doplnkovosti,
nenahrádza verejné alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky členského štátu v súlade
s článkom 95 všeobecného nariadenia.
15. Bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov? Ak áno,
aký typ?

Zjednodušené vykazovanie výdavkov bude využité v prípade, že to umožní detailná
štruktúra výdavkov projektu.
16. Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov
Informácie sa vypĺňajú iba pre investičné15 typy projektov.
Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov
Existuje
relevantná
štúdia N/A – Nie je aplikovateľné pre projekty OP EVS
uskutočniteľnosti16 ? (áno/nie)
Ak je štúdia uskutočniteľnosti N/A – Nie je aplikovateľné pre projekty OP EVS
dostupná na internete , uveďte jej
názov a internetovú adresu, kde
je štúdia zverejnená
V
prípade,
že
štúdia N/A – Nie je aplikovateľné pre projekty OP EVS
uskutočniteľnosti nie je dostupná
na internete, uveďte webové sídlo
a termín, v ktorom predpokladáte
jej zverejnenie (mesiac/rok)

Investičný projekt – dlhodobá alokácia finančného aj nefinančného kapitálu na naplnenie investičného zámeru
až do etapy, kedy projekt vstúpi do prevádzkovej etapy a prípadne začne generovať stabilné príjmy. Investičný
projekt smeruje k: výstavbe stavby alebo jej technickému zhodnoteniu; nákupu pozemkov, budov, objektov
alebo ich častí; nákupu strojov, prístrojov, tovarov a zariadení; obstaraniu nehmotného majetku vrátane softvéru.
Zdroj: Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov
v SR.
16
Pozri aj Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu k návrhu Rámca na hodnotenie verejných
investičných projektov v SR (dostupné na:
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598 )
15

