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1 Zoznam použitých skratiek
AK
ASFEÚ
BSK
CKO
CO
EÚ
EÚS
EK
ESF
EFRR
EŠIF
FSR
FTE
HP IS
HP MRK
HP RMŽaN
HP RP
HP TUR
HP UR
IA MPSVR SR
IA ZaSI
IROP
KF
KM
LSKxP
MDV SR
MF SR
MH SR
MK SR
MP
MPRV SR
MPSVR SR
MŠVVŠ SR
MV SR
MVRR SR
MZ SR
MZVEZ SR
MŽP SR
NKÚ SR
NSRR

administratívne kapacity
Agentúra MŠVVŠ SR pre ŠF EÚ
Bratislavský samosprávny kraj
Centrálny koordinačný orgán
Certifikačný orgán
Európska únia
Európska územná spolupráca
Európska komisia
Európsky sociálny fond
Európsky fond regionálneho rozvoja
európske štrukturálne a investičné fondy
Fond sociálneho rozvoja
Full time equivalent (plný úväzok)
horizontálna priorita Informatizácia spoločnosti
horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity
horizontálny princíp Rovnosť medzi mužmi a ženami a Nediskriminácia
horizontálna priorita Rovnosť príležitostí
horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj
horizontálny princíp Udržateľný rozvoj
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Implementačná agentúra pre operačný program Zamestnanosť a soc. inklúzia
Integrovaný regionálny operačný program
Kohézny fond
krajské mesto
lokálna stratégia komplexného prístupu
Ministerstvo dopravy a výstavby a SR
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo kultúry SR
metodický pokyn
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Ministerstvo životného prostredia SR
Najvyšší kontrolný úrad SR
Národný strategický referenčný rámec
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OA
OCKÚ OLAF
OP
OP BK
OP D
OP EVS
OP II
OP IS
OP KaHR
OP KŽP
OP ĽZ
OP RH 2014 - 2020
OP TP
OP TP 2014 - 2020
OP V
OP VaI
OP VaV
OP ZaSI
OP ŽP
PD
PJ
PMÚ SR
PO
PPA
RIS
RO
ROP
SAŽP
SIEA
SO
SORO
SR
ŠF
ŠZM
TP
ÚOŠS
ÚPVII
ÚSFHR
ÚSVRK
UV SR
ÚV SR
ÚVA

Orgán auditu
Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF
Operačný program / operačné programy
Operačný program Bratislavský kraj
Operačný program Doprava
Operačný program Efektívna verejná správa
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Operačný program Informatizácia spoločnosti
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Operačný program Kvalita životného prostredia
Operačný program Ľudské zdroje
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
Operačný program Technická pomoc
Operačný program Technická pomoc 2014 - 2020
Operačný program Vzdelávanie
Operačný program Výskum a inovácie
Operačný program Výskum a vývoj
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Operačný program Životné prostredie
Partnerská dohoda SR na roky 2014-2020
platobná jednotka
Protimonopolný úrad SR
programové obdobie
Poľnohospodárska platobná agentúra
rozpočtový informačný systém
riadiaci orgán
Regionálny operačný program
Slovenská agentúra životného prostredia
Slovenská inovačná a energetická agentúra
sprostredkovateľský orgán (pre programové obdobie 2014 - 2020)
sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (pre PO 2007 - 2013)
Slovenská republika
štrukturálne fondy
štátnozamestnanecké miesto
technická pomoc
ústredný orgán štátnej správy
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Útvar stratégie financovania hospodárskeho rastu
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
uznesenie vlády SR
Úrad vlády SR
Úrad vládneho auditu
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ÚVO
VA
VÚC

Úrad pre verejné obstarávanie
Výskumná agentúra (MŠVVŠ SR)
vyšší územný celok
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2 Relevantná legislatíva a dokumenty
2.1

Legislatíva

• Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení
neskorších predpisov;
• Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov;
• Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov;
• Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
• Zákon č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce v znení neskorších predpisov;
• Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z EŠIF a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov;
• Zákon č. 358/2015 o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci);
• Zákon č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov;
• Uznesenie vlády SR č. 702/2001 k analýze požiadaviek na zabezpečenie administratívnych potrieb
a nových inštitúcií súvisiacich s implementáciou práva EÚ
• Uznesenie vlády SR č. 328/2004 k materiálu Využitie limitovanej technickej asistencie na refundáciu
oprávnených výdavkov a použitie refundovaných prostriedkov
• Uznesenie vlády SR č. 690/2004 k návrhu na zmenu v systemizácii štátnych zamestnancov v
štátnej službe na rok 2004 v rozpočtovej kapitole Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR,
Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva
školstva SR, Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva hospodárstva SR podľa prílohy
predloženého materiálu
• Uznesenie vlády SR č. 734/2004 k návrhu na zmenu počtu zamestnancov v rezorte Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja SR zodpovedných za čerpanie fondov ES v rámci uznesenia vlády
SR č. 328/2004
• Uznesenie vlády SR č. 884/2004 k návrhu na zmenu systemizácie štátnych zamestnancov v štátnej
službe na rok 2004 v rozpočtovej kapitole Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR v
nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 734/2004
• Uznesenie vlády SR č. 204/2005 k návrhu na zvýšenie administratívnych kapacít zapojených do
implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rezorte Ministerstva životného prostredia
SR (z prostriedkov technickej pomoci operačného programu Základná infraštruktúra)
• Uznesenie vlády SR č. 357/2005 k návrhu na zmenu systemizácie v rozpočtovej kapitole
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
• Uznesenie vlády SR č. 544/2005 k správe o použití prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci
opatrení technickej pomoci pre programové obdobie 2004 - 2006
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• Uznesenie vlády SR č. 552/2005 k návrhu na zvýšenie počtu štátnych zamestnancov Ministerstva
školstva SR zapojených do implementácie finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu v
rezorte školstva financovaných z technickej pomoci
• Uznesenie vlády SR č. 281/2006 k návrhu na zmenu systemizácie v rozpočtovej kapitole
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
• Uznesenie vlády SR č. 496/2006 k návrhu na zvýšenie počtu štátnozamestnaneckých miest
štátnych zamestnancov Ministerstva vnútra SR zapojených do systému riadenia a kontroly
implementácie Európskeho fondu pre utečencov financovaných z technickej a administratívnej
pomoci
• Uznesenie vlády SR č. 839/2006 k návrhu Operačného programu Zdravotníctvo na roky 2007 - 2013
(1. verzia)
• Uznesenie vlády SR č. 396/2007 k analýze AK pre PO 2007 - 2013;
• Uznesenie vlády SR č. 507/2007 k správe o stave pripravenosti Slovenskej republiky na čerpanie
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 až 2013 (stav k 15. máju
2007)
• Uznesenie vlády SR č. 787/2007 k analýze AK pre PO 2007 - 2013 v pôdohospodárstve;
• Uznesenie vlády SR č. 90/2008 k návrhu analýzy použitia refundovaných mzdových prostriedkov z
technickej pomoci v programovom období 2004-2006 a návrh na využitie refundovaných mzdových
prostriedkov v programovom období 2007 - 2013
• Uznesenie vlády SR č. 74/2009 k návrhu zriadenia SORO pre prioritnú os 2 – Rozvoj pamäťových
a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry – operačného programu Informatizácia
spoločnosti na Ministerstve kultúry SR;
• Uznesenie vlády SR č. 824/2010 k analýze AK pre PO 2007-2013 vo vzťahu k optimalizácii AK
odboru koordinácie horizontálnej priority marginalizované rómske komunity na obdobie 2011 - 2013;
• Uznesenie vlády SR č. 167/2011 k návrhu na zriadenie SORO pre prioritnú os 7 – Európske hlavné
mesto kultúry – Košice 2013 v rámci Regionálneho operačného programu na Ministerstve kultúry
SR;
• Uznesenie vlády SR č. 205/2011 k návrhu na doplnenie bodu A.2 uznesenia vlády SR č. 396/2007
na zrušenie uznesenia vlády SR č. 824/2010 a na zníženie počtu administratívnych kapacít odboru
koordinácie horizontálnej priority marginalizované rómske komunity Uznesenie vlády SR č. 17/2012
k návrhu na zníženie počtu AK na koordináciu horizontálnej priority Marginalizované rómske
komunity;
• Uznesenie vlády SR č. 17/2012 k návrhu na zníženie počtu administratívnych kapacít na
koordináciu horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity
• Uznesenie vlády SR č. 308/2012 k návrhu Štatútu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
• Uznesenie vlády SR č. 200/2013 k návrhu na optimalizáciu a stabilizáciu AK odboru koordinácie
horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske
komunity v roku 2013;
• Uznesenie vlády SR č. 318/2013 k návrhu na určenie certifikačného orgánu a orgánu auditu pre
operačné programy PO 2014 - 2020;
• Uznesenie vlády SR č. 663/2013 k vzniku SORO k 1. januáru 2014 na PO 2007 - 2013;
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• Uznesenie vlády SR č. 171/2014 k návrhu operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 2020;
• Uznesenie vlády SR č. 175/2014 k návrhu operačného programu Kvalita životného prostredia;
• Uznesenie vlády SR č. 228/2014 k návrhu operačného programu Efektívna verejná správa na roky
2014 - 2020;
• Uznesenie vlády SR č. 229/2014 k návrhu operačného programu Ľudské zdroje na PO 2014 - 2020;
• Uznesenie vlády SR č. 230/2014 k návrhu operačného programu Výskum a inovácie;
• Uznesenie vlády SR č. 231/2014 k návrhu Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020;
• Uznesenie vlády SR č. 232/2014 k návrhu Integrovaného regionálneho operačného programu
2014 - 2020;
• Uznesenie vlády SR č. 233/2014 k návrhu operačného programu Technická pomoci na PO 2014 2020;
• Uznesenie vlády SR č. 318/2014 k Programu spolupráce Stredná Európa 2014 - 2020;
• Uznesenie vlády SR č. 331/2014 k návrhu programu spolupráce INTERREG EUROPE 2014 - 2020;
• Uznesenie vlády SR č. 466/2014 k návrhu Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika Maďarsko 2014 - 2020;
• Uznesenie vlády SR č. 467/2014 k návrhu Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská
republika 2014 - 2020;
• Uznesenie vlády SR č. 468/2014 k návrhu Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika –
Rakúsko 2014 - 2020;
• Uznesenie vlády SR č. 469/2014 k návrhu Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika –
Česká republika 2014 - 2020;
• Uznesenie vlády SR č. 481/2014 k návrhu operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 - 2020;
• Uznesenie vlády SR č. 519/2014 k Štruktúre subjektov implementácie EŠIF na PO 2014 - 2020
a zabezpečenie AK do roku 2016;
• Uznesenie vlády SR č. 34/2015 k programu spolupráce Dunajský nadnárodný program 2014 - 2020;
• Uznesenie vlády SR č. 100/2015 k návrhu programu spolupráce INTERACT III 2014 - 2020;
• Uznesenie vlády SR č. 153/2015 k Analýze kvantifikácie stavov AK a potreby ich úpravy týkajúcich
sa riadenia a implementácie operačných programov cieľa 2 – Európska územná spolupráca,
Programu rozvoja vidieka a operačného programu Rybné hospodárstvo v rozpočtovej kapitole
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v súvislosti s PO 2014 - 2020;
• Uznesenie vlády SR č. 389/2015 k Metodickému pokynu CKO k zberu údajov do Informácie o stave
administratívnych kapacít subjektov zapojených do implementácie, riadenia a kontroly EŠIF;
• Uznesenie vlády SR č. 217/2016 k Modifikácii vykonávacích ustanovení Programu spolupráce
INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko a určenie funkcií Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR a Ministerstva financií SR (ako orgánu auditu a certifikačného orgánu) v rámci
cieľa Európska územná spolupráca v PO 2014 - 2020;
• Uznesenie vlády SR č. 3016/2016 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov;
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• Uznesenie vlády SR č. 354/2016 k určeniu sprostredkovateľského orgánu pre operačný program
Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020.
• Nariadenie EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013,
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom
sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a
Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o
Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a
Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006.
• Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 480/2014 z 3. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o
Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom
poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom národnom a rybárskom fonde a ktorým
sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom
sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde.
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2.2
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dokumenty

Partnerská dohoda SR na roky 2014 - 20201;
Systém riadenia EŠIF na PO 2014 - 2020, verzia 42;
Systém finančného riadenia ŠF, KF a ENRF na PO 2014 - 2020, verzia 1.23;
Metodický pokyn CKO č. 21, verzia 2 k predkladaniu údajov do informácie o stave AK4;
Metodický pokyn CKO č. 22, verzia 2 k tvorbe organizačnej štruktúry a štandardizovaných pozícií
RO/SO zapojených do implementácie EŠIF v PO 2014 - 20205;
„Analýza AK a efektívnosti subjektov zodpovedných za EŠIF a AK prijímateľov pomoci“ (KPMG
Slovensko, s. r. o. a Stengl, a. s.)6;
Informácia o stave AK subjektov zapojených do implementácie, riadenia a kontroly EŠIF
programového obdobia 2014 - 2020 za rok 20157;
Národný strategický referenčný rámec Slovenskej republiky na roky 2007 - 2013,
Analýza stavu administratívnych kapacít pre európske štrukturálne a investičné fondy - odpočet
úlohy B.6 Uznesenia vlády SR č. 519/2014 k štruktúre subjektov implementácie EŠIF na programové
obdobie 2014 - 2020 a zabezpečenie administratívnych kapacít pre implementáciu európskych
štrukturálnych a investičných fondov do roku 2016.

1

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/
3
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10606
4
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko/
5
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko/
6
http://nsrr.sk/sk/hodnotenie/programove-obdobie-2007---2013/
7
http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-198829?prefixFile=m_
2
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3 Úvod
Vláda Slovenskej republiky prostredníctvom svojich uznesení definuje subjekty zodpovedné za
koordináciu, riadenie, implementáciu, kontrolu a audit zdrojov EÚ a schvaľuje počty administratívnych
kapacít určených na výkon vyššie uvedených činností. Z dôvodu súbežnej implementácie
programového obdobia 2007 - 2013 a 2014 – 2020, ako aj z dôvodu vyššej alokácie pre PO 2014 –
2020 oproti alokácii PO 2007 - 2013 vláda Slovenskej republiky schválila navýšenie počtu
administratívnych kapacít do 31. 12. 2016 (uznesenie č. 519/2014 a č. 153/2015) na 3 714
administratívnych kapacít.
Vzhľadom na ukončenie implementácie programového obdobia 2007 - 2013 je potrebné aktualizovať
počty administratívnych kapacít, ktoré budú oprávnené subjekty potrebovať na zabezpečenie
koordinácie, riadenia, implementácie, kontroly a auditu EŠIF do konca programového obdobia 2014 2020, a zároveň na zabezpečenie kontroly udržateľnosti projektov v rámci programového obdobia 2007
- 2013. Celkový počet administratívnych kapacít EŠIF pre subjekty štátnej správy pre programové
obdobie 2014 - 2020 je 3 198 miest administratívnych kapacít (pre subjekty územnej samosprávy 101).
Celkový počet miest administratívnych kapacít pre subjekty štátnej správy pre programové obdobie
2014 – 2020 je o 516 miest administratívnych kapacít nižší v porovnaní s počtom schváleným do 31.
12. 2016. Je potrebné zdôrazniť, že ide o maximálny počet administratívnych kapacít EŠIF, ktoré majú
subjekty štátnej správy a územnej samosprávy k dispozícii. Tvorba a obsadzovanie pracovných miest
administratívnych kapacít EŠIF by malo reagovať na reálny priebeh implementácie operačných
programov a zohľadňovať disponibilné zdroje technickej pomoci na refundáciu osobných výdavkov.
Počet administratívnych kapacít EŠIF pre programové obdobie 2014 - 2020 bude prehodnotený do
31. 12. 2019.
Administratívna kapacita EŠIF je definovaná ako špecifické pracovné miesto vo verejnej správe (štátnej
správe a územnej samospráve), slúžiace pre výkon činností na zabezpečenie koordinácie, riadenia,
implementácie, kontroly a auditu EŠIF v programovom období 2014 - 2020. Mzdové výdavky
zamestnanca8 vykonávajúceho činnosti, súvisiace s koordináciou, riadením, implementáciou, kontrolou
a auditom EŠIF v rámci takéhoto pracovného miesta sú oprávnenými na čiastočnú alebo úplnú
refundáciu z prostriedkov technickej pomoci. Po prijatí uznesenia vlády SR zabezpečí Úrad vlády SR
ako gestor administratívnych kapacít EŠIF aktualizáciu metodického pokynu CKO č. 21 - Informácia o
stave administratívnych kapacít subjektov zapojených do implementácie, riadenia a kontroly európskych
štrukturálnych a investičných fondov.
Zmenu počtu administratívnych kapacít EŠIF osobitne sledovaných nad rámec počtov administratívnych
kapacít osobitne sledovaných, schválených uznesením vlády SR k návrhu rozpočtu verejnej správy na

Zahŕňajú kategóriu výdavkov 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania a 620 Poistné a príspevok do
poisťovní) v zmysle ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.
8
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príslušný rozpočtový rok, je potrebné vykonať so zohľadnením aktuálne neobsadených pracovných
miest a bez nárokov na dodatočné prostriedky zo štátneho rozpočtu. Akákoľvek zmena počtu
administratívnych kapacít osobitne sledovaných v jednotlivých rozpočtových kapitolách nad rámec
schváleného, resp. upraveného limitu počtu zamestnancov na príslušný rozpočtový rok, musí byť
vopred odsúhlasená Ministerstvom financií SR.
Navrhované uznesenie k Analýze stavu a určeniu počtu administratívnych kapacít EŠIF v programovom
období 2014 - 2020 zrušuje všetky predchádzajúce uznesenia vlády Slovenskej republiky, schválené do
31. 12. 2016, týkajúce sa administratívnych kapacít. Cieľom je zjednodušenie sledovania a vykazovania
administratívnych kapacít nielen vo vzťahu k politike súdržnosti EÚ, ale aj štátneho rozpočtu.
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4 Počty administratívnych kapacít
4.1

Úrad vlády SR

V rámci programového obdobia 2014 - 2020 je Úrad vlády SR zodpovedný za plnenie nasledovných
funkcií: Riadiaci orgán Operačného programu Technická pomoc 2014 - 2020, Platobná jednotka
Operačného programu Technická pomoc 2014 - 2020, OCKÚ OLAF, Národný kontaktný bod pre
Program spolupráce Dunajský nadnárodný program 2014 - 2020 a Národný kontaktný bod pre Program
spolupráce Stredná Európa 2014 - 2020.
S účinnosťou od 01. 06. 2016 prešli kompetencie CKO, koordinátora HP TUR a HP IS za PO 2007 2013 a kompetencie gestora HP UR na Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
Spolu s uvedenými kompetenciami prešiel na ÚPVII aj príslušný počet AK EŠIF.
ÚV SR mal pred prijatím uznesenia vlády SR č. 396/2007 k dispozícii 24 miest na zabezpečenie
implementácie operačných programov PO 2007 - 2013. Tento počet sa uznesením vlády SR č.
396/2007 zvýšil o 54 miest na celkový počet 78 miest. Ďalšími úpravami a delimitáciami boli počty miest
navýšené o 42 miest na 120 miest. V zmysle uznesenia vlády SR č. 519/2014 bol počet miest navýšený
o ďalších 51 AK na konečný počet 171 miest. Navýšenie počtu AK súviselo s posilnením kompetencií
CKO, rozšírením činností RO pre OP TP v oblasti programovania, vrátane hodnotenia OP, nárastom
agendy OCKÚ OLAF a gestora HP UR. V súvislosti so vznikom ÚPVII bolo k 01. 06. 2016
delimitovaných 89 AK CKO, koordinátora HP IS a HP TUR a gestora HP UR. ÚV SR sa k uvedenému
dňu znížil počet schválených miest zo 171 na 82 schválených miest (na základe Delimitačnému
protokolu o delimitácii zamestnancov a personálnej agendy bol k 01. 10. 2016 počet znížený o 1
miesto).
Vzhľadom k tomu, že delimitáciou PJ OP TP od 01. 01. 2011 z MF SR na MDV SR nebola dotknutá
delimitácia jej zamestnancov z MF SR na MDV SR a následným prechodom kompetencií v oblasti
zabezpečovania úloh PJ OP TP od 01. 01. 2014 z MDV SR na ÚV SR, činnosti PJ OP TP
zabezpečovali zamestnanci ekonomického odboru ÚV SR, ktorých platy sú refundované z TP. Nad
rámec relevantných uznesení vlády SR bolo na ÚV SR vytvorených 5 miest AK. K 30. 09. 2016 mal
rezort ÚV SR celkovo vytvorených 87 miest AK. Od 01. 10. 2016 bolo na základe dodatku č. 1
k Delimitačnému protokolu o delimitácii zamestnancov a personálnej agendy dodatočne presunuté 1
miesto AK z ÚV SR na ÚPVII, takže celkový počet schválených AK po tomto dátume je v rámci ÚV SR
na úrovni 81 AK (v skutočnosti vytvorených 86 miest AK).
K 31. 12. 2016 mal rezort ÚV SR celkovo vytvorených 86 miest AK, z čoho bolo obsadených 75 AK.
V rozdelení na jednotlivé organizačné útvary išlo o 17 AK pre RO OP TP, 4 AK pre PJ OP TP, 7 AK pre
národné kontaktné body Programu spolupráce Stredná Európa a Program Dunajský nadnárodný
program 2014 - 2020, 16 AK OLAF, 7 AK RO OPIS; Odbor informovanosti a publicity eviduje 9
obsadených AK; Odbor kontroly verejného obstarávania 6 AK a Odbor administratívnych kapacít EŠIF
9 AK.
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Tab. č. 1: Prehľad počtu administratívnych kapacít - ÚV SR

Funkcia

Počet
schválených AK
podľa uznesení
do 31.12.2016

Počet
vytvorených
miest AK k
31.12. 2016

Počet
obsadených
miest AK k
31.12. 2016

Počet miest AK
od 01.01.2017
do 31.12.2023

RO OP TP

23

23

17

23

PJ OP TP

4

4

4

4

4

7

7

7

OCKÚ OLAF

19

19

16

19

RO OPIS

6

8

7

8

Odbor informovanosti a publicity

9

9

9

9

Odbor kontroly verejného obstarávania

6

6

6

6

Odbor administratívnych kapacít EŠIF

10

10

9

10

spolu

81

86

75

86

NKB Program spolupráce Stredná Európa
NKB Program spolupráce Dunajský n. program

ÚV SR považuje počet vytvorených miest pre zabezpečenie implementácie EŠIF v gescii subjektu za
dostačujúci aj pre ďalšie roky programového obdobia 2014 - 2020. Z uvedeného dôvodu je počet
požadovaných AK EŠIF po 01. 01. 2017 na rovnakej úrovni, čiže celkovo 86 AK. V súvislosti s RO pre
OPIS treba poznamenať, že miesta AK na odbore riadenia OPIS prejdú po skončení implementácie
OPIS-u plynule na riadiaci orgán OP TP.

4.2

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

ÚPVII vznikol na základe zákona č. 171/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z.
o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Na základe uvedeného zákona bolo upravené postavenie
a kompetencie ÚPVII ako nového ústredného orgánu štátnej správy pre riadenie, koordináciu a dohľad
nad využívaním finančných prostriedkov z fondov EÚ pre oblasť informatizácie spoločnosti a investície
s účinnosťou od 01. 06. 2016. V tejto súvislosti prešli od 01. 06. 2016 z ÚV SR na ÚPVII kompetencie
koordinátora HP TUR a HP IS pre programové obdobie 2007 - 2013 a kompetencie CKO (okrem oblasti
komunikácie a informovanosti a AK EŠIF), gestora HP UR a Kancelárie podpredsedu vlády SR pre
investície. Zároveň bol z MF SR na ÚPVII delimitovaný SO pre OP II s účinnosťou od 01. 06. 2016.
Celkový počet schválených miest AK pre inštitúciu k 31. 12. 2016 bol 157, pričom bolo v rámci úradu
k 31. 12. 2016 vytvorených 145 miest AK a obsadených celkovo 127 miest AK.

Posúdenie administratívnych kapacít pre implementáciu európskych štrukturálnych a
investičných fondov v programovom období 2014 - 2020

Strana 14

EURÓPSKA ÚNIA

Tab. č. 2: Prehľad počtu administratívnych kapacít - ÚPVII

Funkcia

Počet schválených AK
podľa uznesení do
31.12.2016

Počet vytvorených
miest AK k 31.12. 2016

Počet obsadených
miest AK k 31.12. 2016

Počet miest AK od
01.01.2017 do
31.12.2023

SO OP II

67

59*

43

57

CKO

77

76*

75

94

Gestor HP UR

13

10

9

10

Sekcia riadenia investícií

N/A

N/A

N/A

3

spolu

157

145

127

164

* počet vytvorených miest k 30.09.2016

Po 01. 01. 2017 požaduje UPVII navýšenie AK EŠIF na celkový počet 164 miest AK. Zdôvodnenie
v členení na jednotlivé organizačné zložky UPVII je nasledovný:
Sekcia riadenia informatizácie (SO OP II) - požiadavka na navýšenie počtu AK oproti počtu
obsadených miest je nevyhnutná v nadväznosti na rozbiehajúce sa projekty PO7 OP II a s tým
súvisiacu potrebu zabezpečovania expertných činností najmä pri príprave, implementácii a hodnotení
PO7 OP II v rámci oddelenia programovej kancelárie a oddelenia architektúry. Zároveň je potrebné
posilniť implementačný tím prijatím sektorových/rezortných expertov, ktorí budú zabezpečovať
expertné činnosti spojené s prípravou, implementáciou a hodnotením OP a budú poskytovať súčinnosť
pri príprave a aktualizácii programovej dokumentácie, príprave a zmene výziev a vyzvaní a poskytovaní
odborných stanovísk k aktuálnym otázkam v súvislosti s implementáciou OP II.
Sekcia CKO - navrhovaný počet AK po 01. 01. 2017 je stanovený na základe predpokladu, že počas
implementácie OP na národnej úrovni budú narastať požiadavky na efektívny systém monitorovania
a hodnotenia napĺňania cieľov PD SR a OP ako aj nároky na koordinačnú a metodickú podporu
jednotlivých subjektov zapojených do implementácie, rozšírených kompetencií CKO v riadení a
dohľade, povinností vyplývajúcich z implementácie horizontálnych princípov a zvýšenia dôrazu
sledovania synergických efektov v rámci EŠIF.
Sekcia riadenia investícií - navýšenie AK v počte 3 miest sa požaduje hlavne v dôsledku rozšírenia
agendy v rámci predmetného organizačného útvaru. Ide najmä o posudzovanie projektov a programov
EŠIF z hľadiska efektívnosti vynakladania verejných prostriedkov prostredníctvom vyhodnocovania
kvantifikovaných nákladov a prínosov, resp. prostredníctvom kvalitatívnej analýzy nekvantifikovateľných
dopadov, vrátane analýzy vzťahu k dodržiavaniu princípu udržateľného rozvoja.
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4.3

Ministerstvo financií SR

MF SR zabezpečuje v programovom období 2014 - 2020 výkon funkcie PJ pre OP II. S účinnosťou od
01. 06. 2016 bol SO OP II (pre prioritnú os 7) delimitovaný z MF SR na novovzniknutý ÚPVII. MF SR
zároveň vykonáva úlohy Certifikačného orgánu a Orgánu auditu v súlade s ustanoveniami § 9 a 10
zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z EŠIF pre programové obdobie 2014 – 2020 pre
operačné programy financované z EFRR, ESF, KF a ENRF a operačné programy cieľa EÚS, v rámci
ktorých plní SR úlohu riadiaceho orgánu. V rámci kapitoly MF SR sa na plnení úloh v oblasti
implementácie, riadenia a kontroly EŠIF podieľajú aj Koordinačný orgán pre finančné nástroje (Sekcia
medzinárodných vzťahov), ÚVA a DataCentrum. DataCentrum je samostatnou rozpočtovou
organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo financií SR, a ktoré plní úlohy súvisiace s prevádzkou
ITMS , ISUF a ich prepojení so Štátnou pokladnicou a RIS. Koordinačný orgán pre finančné nástroje sa
transformoval z ÚSFHR (vznikol dňa 01. 05. 2013 na základe Dodatku č. 32 Organizačného poriadku –
IRA MF SR č.7/2008) a plní úlohy v oblasti implementácie finančných nástrojov financovaných z EŠIF,
najmä úlohy v zmysle zákona č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z EŠIF
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj v oblasti projektov verejno-súkromného partnerstva
(PPP) a návratných foriem pomoci. Úrad vládneho auditu s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej
republiky so sídlom vo Zvolene bol zriadený zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o
zmene a doplnení niektorých zákonov. S účinnosťou od 01. 01. 2016 Úrad vládneho auditu zriadil svoje
pracoviská v Bratislave a v Košiciach a s účinnosťou od 01. 01. 2017 pracovisko vo Zvolene.
V zmysle uznesenia vlády SR č. 396/2007 bol pre kapitolu MF SR navýšený počet miest z pôvodných
147 na 299 miest (navýšenie o 152 miest). Následne na základe uznesenia vlády SR č. 519/2014 bolo
schválené navýšenie počtu miest pre kapitolu MF SR z 299 miest o 79 miest na 378 miest. Uznesením
vlády SR č. 389/2015 došlo k ďalšiemu schváleniu navýšenia počtu miest z 378 miest o 5 miest na 383
miest. Následne bolo 5 AK delimitovaných z MF SR na PMÚ SR (agenda štátnej pomoci) a 67 AK SO
OP II (prioritná os 7) bolo delimitovaných na ÚPVII, čím sa počet schválených miest MF SR znížil o 72
miest na celkove 311 miest.
Celkový počet schválených AK pre inštitúciu do 31. 12. 2016 predstavuje 311 AK. Z uvedeného počtu
bolo k 31. 12. 2016 vytvorených 307 miest AK, vrátane 48 miest z vlastných zdrojov rezortu MF SR,
obsadených bolo 287 miest AK.
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Tab. č. 3: Prehľad počtu administratívnych kapacít - MF SR

Počet schválených Počet vytvorených Počet obsadených
AK podľa uznesení miest AK k 31.12. miest AK k 31.12.
do 31.12.2016
2016
2016

Funkcia

Počet miest AK
od 01.01.2017 do
31.12.2023

DataCentrum

15

15

15

15

CO

73

81

80

84

OA

67

63

56

68

ÚVA

143

136

124

171

Koordinačný orgán pre finančné
nástroje

5

4

4

5

PJ OP II

8

8

8

8

spolu

311

307

287

351

MF SR požaduje po 01. 01. 2017 celkový počet 351 miest AK. Tento počet zahŕňa počet AK
schválených podľa uznesení vlády SR – 303 (čo znamená zníženie o 8 AK) a zároveň 48 miest
z vlastných zdrojov rezortu MF SR, u ktorých je potrebné preklasifikovanie na AK EŠIF. Z uvedeného
vyplýva, že MF SR znižuje počet AK schválených uzneseniami vlády SR o 8 miest.
Z celkového počtu 67 ŠZM pre AK EŠIF schválených v rámci UV SR č. 519/2014 a č. 389/2015 bolo
v kapitole MF SR k 31. 12. 2016 len pre rok 2016 vytvorených 15 ŠZM. Z dôvodu objemu alokácie
programového obdobia 2014 - 2020 a v súvislosti so vznikom nových kompetencií dotknutých subjektov
v dôsledku zmien legislatívy EÚ je potrebné naplniť schválený počet AK EŠIF, t. j. vytvoriť 44 ŠZM
v rámci kapitoly MF SR, ktoré budú vykonávať činnosti EŠIF.
Z dôvodu vyššej alokácie pre PO 2014 - 2020 o vyše 20% oproti alokácii PO 2007 - 2013 a nárastu
objemu činností Certifikačného orgánu súvisiacich s novými kompetenciami (v dôsledku zmien
v systéme finančného riadenia vyplývajúcich zo zmien legislatívy EÚ v PO 2014 - 2020) sa predpokladá
plné využitie doposiaľ schváleného počtu AK, t.j. vrátane doposiaľ nevytvorených miest schválených
uznesením vlády SR č. 519/2014. K 31. 12. 2016 bolo pre plnenie úloh CO na sekcii európskych
fondov MF SR vytvorených celkom 81 ŠZM. Z toho 70 ŠZM bolo vytvorených na základe uznesení
vlády SR (UV SR č. 396/2007, č. 519/2014 a č. 389/2015) a 11 ŠZM z vlastných zdrojov, resp. zmenou
alebo rozšírením pracovnej náplne v rámci už existujúcich ŠZM (v priebehu programového obdobia
2007 - 2013). Do 31. 12. 2016 neboli vytvorené 3 ŠZM schválené v rámci UV č. 519/2014. Pre efektívne
plnenie funkcií CO v programovom období 2014 - 2020 bude potrebné vytvorenie 3 ŠZM schválených
UV SR č. 519/2014 a za účelom sprehľadnenia a zjednotenia evidencie administratívnych kapacít
zahrnúť resp. preklasifikovať na AK EŠIF 11 ŠZM vytvorených z vlastných zdrojov. Celkovo
požadovaný počet miest AK EŠIF pre Certifikačný orgán predstavuje 84.
OA predpokladá po 01. 01. 2017 do roku 2023 potrebu vytvorenia nových miest AK EŠIF pre
programové obdobie 2014 - 2020. Schválenie navýšenia oproti aktuálnemu stavu vytvorených miest
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požaduje OA najmä z nasledovných dôvodov: v PO 2014 - 2020 je alokovaný vyšší objem vyčlenených
prostriedkov EÚ v porovnaní s PO 2007 - 2013, overovanie ktorých bude narastať v priebehu
implementácie jednotlivých operačných programov/programov, v PO 2014 - 2020 došlo k navýšeniu
počtu zapojených subjektov, ktoré budú predmetom systémových auditov, OA musí vykonávať audity
účtov v súlade s nariadením č. 1303/2013 a č. 480/2014, čo je nová kompetencia v porovnaní s PO
2007 - 2013, vzhľadom na ročné uzatváranie účtov a nastavenie povinností pre členské štáty EÚ v PO
2014 -2020 sa doba výkonu všetkých auditov OA skrátila približne o pol roka oproti PO 2007 - 2013.
Uvedené skutočnosti majú dopad na vyťaženosť administratívnych kapacít OA a jeho spolupracujúcich
orgánov. Z dôvodu presunu časti činností na ÚVA, ako aj z dôvodu, že MF SR nebude OA pre program
cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SR - Maďarsko, OA nepotrebuje naplniť celkový stav AK
schválených pre OA uznesením vlády SR č. 519/2014. K 31. 12. 2016 bolo pre plnenie úloh OA na
sekcii auditu a kontroly MF SR vytvorených celkom 63 ŠZM - pracovných pozícií. Z toho 54 ŠZM bolo
vytvorených v súlade s uzneseniami vlády SR (47 AK podľa UV SR č. 396/2007 a 7 AK na základe UV
č. 519/2014) a ďalších 9 ŠZM bolo vytvorených z vlastných zdrojov MF SR mimo prijatých uznesení
vlády SR. 13 ŠZM, schválených v rámci UV SR č. 519/2014, nebolo do 31. 12. 2016 vytvorených. Pre
potrebu zabezpečenia plnej funkčnosti OA v programovom období 2014 - 2020 eviduje Orgán auditu
v rámci PO 2014 - 2020 po 01. 01. 2017 potrebu vytvorenia ešte ďalších 5 ŠZM, čím dôjde k naplneniu
počtu AK schválených UV SR č. 519/2014 na 12 ŠZM. Za účelom sprehľadnenia a zjednotenia
evidencie administratívnych kapacít bude zároveň potrebné 9 ŠZM vytvorených z vlastných zdrojov MF
SR zahrnúť. resp. preklasifikovať na AK EŠIF. Celkový požadovaný počet AK EŠIF Orgánu auditu tak
dosiahne hodnotu 68 miest.
Koordinačný orgán pre finančné nástroje (ÚSFHR) navrhuje ponechať stav AK (5 miest) v zmysle
schváleného uznesenia vlády SR č. 519/2014.
ÚVA predpokladá po 01. 01. 2017 do roku 2023 potrebu vytvorenia celkom 35 miest AK EŠIF oproti
aktuálnemu stavu k 31. 12. 2016. Navýšením o 35 miest tak počet vytvorených miest schválených pre
ÚVA podľa UV SR č. 519/2014 dosiahne plánovaný počet 35 AK. Schválenie navýšenia o 35 miest
oproti aktuálnemu stavu vytvorených miest požaduje ÚVA najmä z nasledovných dôvodov: aj v
nasledujúcom období bude potrebné súbežne zabezpečovať činnosti súvisiace nielen s PO 2014 -2020,
ale naďalej aj s ukončovaním PO 2007 – 2013 (napr. audítorské akcie zamerané na overenie výdavkov
deklarovaných v rámci záverečných žiadostí o platbu v rámci relevantných OP v rámci NSRR), v PO
2014 - 2020 je alokovaný vyšší objem vyčlenených prostriedkov EÚ v porovnaní s PO 2007 - 2013,
overovanie ktorých bude narastať v priebehu implementácie jednotlivých operačných
programov/programov, v PO 2014 - 2020 došlo k navýšeniu počtu zapojených subjektov, ktoré budú
predmetom systémových auditov. V danej súvislosti je potrebné poukázať na zvýšenú administratívnu
záťaž a čoraz väčší rozsah úloh, potrebných plniť v oblasti vládneho auditu AK ÚVA, a to aj z dôvodu
presunu časti činností z OA na ÚVA. K 31. 12. 2016 bolo pre plnenie úloh ÚVA vytvorených celkom 136
ŠZM - pracovných pozícií. Z toho 108 ŠZM bolo vytvorených v súlade s UV SR č. 396/2007 a ďalších
28 ŠZM bolo vytvorených z vlastných zdrojov ÚVA mimo prijatých uznesení vlády SR. 35 ŠZM,
schválených v rámci UV SR č. 519/2014, nebolo do 31. 12. 2016 vytvorených. Pre potrebu
zabezpečenia plnej funkčnosti ÚVA v PO 2014 - 2020 požaduje ÚVA po 01. 01. 2017 vytvorenie vyššie
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uvedených 35 ŠZM, čím dôjde k naplneniu počtu AK schválených UV SR č. 519/2014. Za účelom
sprehľadnenia a zjednotenia evidencie AK bude zároveň potrebné 28 ŠZM vytvorených z vlastných
zdrojov ÚVA zahrnúť, resp. preklasifikovať na AK EŠIF. Celkový požadovaný počet AK EŠIF ÚVA tak
dosiahne hodnotu 171 miest.
Administratívne kapacity DataCentra sa podieľajú na zabezpečovaní prevádzky a poskytovania podpory
pre užívateľov systému ITMS2014+. Počet AK DataCentra je stabilizovaný. Stabilizácia počtu
pracovných miest a zlepšenie podmienok pre odmeňovanie oprávnených zamestnancov DataCentra
prispieva ku kvalitnejšiemu a efektívnejšiemu plneniu funkcií zabezpečovania prevádzky a poskytovania
podpory pre informačný systém ITMS2014+.

4.4

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

V rámci programového obdobia 2014 - 2020 vykonáva MDV SR úlohu RO a PJ pre OP Integrovaná
Infraštruktúra. Zároveň plní rezort funkciu Národného kontaktného bodu pre SR pre program ESPON
2020, ktorý podporuje rozvoj územného plánovania a regionálny rozvoj, ako aj funkciu Národného
kontaktného bodu pre SR pre program URBACT III, ktorý umožňuje výmenu znalostí a osvedčených
postupov medzi mestami a inými úrovňami správy za účelom podpory integrovaného a udržateľného
rozvoja a zvýšenia účinnosti regionálnej a kohéznej politiky. Programy ESPON 2020, ako aj URBACT III
však z hľadiska implementácie a tiež z hľadiska počtu AK nepredstavujú pre rezort MDV SR významnú
administratívnu náročnosť.
Základným uznesením vlády SR týkajúcim sa určenia počtu AK EŠIF pre MDV SR je č. 396/2007,
ktorým bolo vytvorených pre rezort 148 AK EŠIF. Následne delimitáciou k 01. 11. 2010 a 01. 01. 2011
(zo zrušeného MVRR SR a ÚV SR) bolo rezortu pridaných ďalších 13 AK EŠIF, čo predstavovalo
celkovo 161 AK EŠIF. Uznesenie vlády SR č. 519/2014 navýšilo rezortu ďalších 20 AK EŠIF, čím sa
MDV SR dostalo na úroveň 181 AK EŠIF.
V rámci rezortu bolo k 31. 12. 2016 v zmysle vyššie uvedených informácií schválených 181 AK EŠIF,
z toho k 31. 12. 2016 bolo vytvorených 161 miest a obsadených bolo 157 pracovných miest AK.
Tab. č. 4: Prehľad počtu administratívnych kapacít - MDV SR

Funkcia

RO OP II
PJ OP II

Počet schválených AK
podľa uznesení do
31.12.2016

181

Počet vytvorených miest AK
k 31.12. 2016

Počet obsadených miest AK
k 31.12. 2016

Počet miest AK od
01.01.2017 do 31.12.2023

148

144

173

13

13

13

0

0

1

URBACT III

N/A

ESPON 2020

N/A

0

0

1

spolu

181

161

157

188
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MDV SR po 01. 01. 2017 požaduje v zmysle úloh, ktoré bude vykonávať ako RO a PJ pre OP II,
Národný kontaktný bod pre program URBACT III a ESPON 2020 celkovo 188 AK EŠIF. Z tohto počtu
jeden zamestnanec bude určený pre plnenie úloh NKB programu URBACT III a jeden zamestnanec pre
ESPON 2020. Tento počet je odôvodniteľný vzhľadom na značný nárast pracovných úloh na RO OP II,
nakoľko súčasťou OP II 2014 - 2020 je aj úplne nová agenda (oproti OPD 2007 - 2013) obsiahnutá
v rámci Prioritnej osi 7 – Informačná spoločnosť, ktorá bola v minulom programovom období 2007 2013 administrovaná cez samostatný operačný program. Súčasný počet AK EŠIF pre PO 7 nie je
dostačujúci, čo vytvára enormný tlak na AK EŠIF, pričom nie je dostatočne zabezpečená zastupiteľnosť
na útvaroch, čo môže mať za následok neefektívnu implementáciu OP II 2014 - 2020. Z tohto dôvodu
bude o 2 AK priamo posilnený organizačný útvar, ktorý sa výlučne venuje Prioritnej osi 7 – Informačná
spoločnosť. Po 1 pracovnom mieste by mali byť následne posilnené útvary – oddelenie koordinácie
metodiky projektov, oddelenie koordinácie auditov a oddelenie kontroly verejného obstarávania. Tieto 3
AK EŠIF by vykonávali prednostne činnosti súvisiace s PO 7 v rámci OP II. V súvislosti
s implementáciou programového obdobia 2014 - 2020 bude dôraz kladený na rozvoj informatizácie
a súvisiacej agendy, ktorú si táto oblasť vyžaduje ako kontrola dodržiavania spôsobilosti
Sprostredkovateľského orgánu, výkon kontroly delegovaných právomoci, zabezpečenie hodnotiaceho
procesu, kontrola vyzvaní, kontrola predložených štúdií uskutočniteľnosti, vyšší počet kontrol verejných
obstarávaní, zvýšený nápor metodickej, kontrolnej a auditnej činnosti. Celkový počet 188 AK po 01. 01.
2017 je vrátane 20 AK schválených uznesením vlády SR č. 519/2014 a požiadavky na zvýšenie v počte
7 AK.

4.5

Ministerstvo životného prostredia SR

Pre programové obdobie 2014 - 2020 plní rezort MŽP SR úlohy spojené s implementáciou OP Kvalita
životného prostredia, pričom je priamo zodpovedný za výkon funkcií RO OP KŽP, PJ a SO OP KŽP
(uznesenie vlády SR č. 175 zo 16. 04. 2014; v súlade s § 4 písm. a) bod 1 zákona č. 292/2014 Z. z. o
príspevku poskytovanom z EŠIF a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Za plnenie úloh sprostredkovateľského orgánu sú pre PO 2014 - 2020 v zmysle vyššie uvedeného UV
č. 175/2014 a zákona č. 292/2014 spoluzodpovedné Ministerstvo vnútra SR, Slovenská agentúra
životného prostredia a Slovenská inovačná a energetická agentúra.
Celkový počet schválených AK v rámci rezortu MŽP SR vznikol v súlade s uznesením vlády SR č.
849/2003 (navýšenie o 57 AK), uznesením vlády SR č. 328/2004 (navýšenie o 10 AK), uznesením vlády
SR č. 204/2005 (navýšenie o 28 AK), resp. vyčlenením v rámci limitu zamestnancov rezortu (9 AK),
pričom spolu v roku 2007 predstavoval počet 104 AK. V zmysle uznesenie vlády SR č. 396/2007 došlo
k navýšeniu o 56 AK spolu na 160 AK. Rozpočtovým opatrením č. 6/2013 bolo navýšených ďalších 25
AK a v zmysle uznesenia vlády SR č. 663/2013 pre SAŽP došlo k navýšeniu o 25 AK a na stav 210
AK. Na základe uznesenia vlády SR č. 519/2014 zo dňa 15. 10. 2014 došlo k navýšeniu o 48 AK na
stav 258 AK. K poslednej zmene schválených administratívnych kapacít došlo na základe uznesenia
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vlády SR č. 316 zo 17. 8. 2016, v ktorom prišlo k ďalšiemu navýšeniu AK EŠIF o 15 miest na aktuálny
stav 273 schválených AK.
Tab. č. 5: Prehľad počtu administratívnych kapacít - MŽP SR

Funkcia

Počet schválených AK
podľa uznesení do
31.12.2016

Počet vytvorených miest
AK k 31.12. 2016

Počet obsadených miest
AK k 31.12. 2016

Počet miest AK od
01.01.2017 do 31.12.2023

RO+PJ OP KŽP

138

138

100

138

SO KŽP

120

120

117

120

EIA MŽP OP TP

15

0

0

15

spolu

273

258

217

273

V zmysle úloh, ktoré bude v období po 01. 01. 2017 vykonávať v úlohe RO, PJ a SO v rámci OP KŽP,
požaduje rezort MŽP SR celkovo 273 miest AK. Dôvodom je najmä potreba zachovania kontinuity pre
potreby RO OP KŽP vzhľadom na technickú náročnosť a odbornosť prípravy procesu implementácie
OP KŽP.
Požadovaný počet AK EŠIF pre MŽP SR na programové obdobie 2014 - 2020 odzrkadľuje nárast
implementovaných finančných prostriedkov v rámci OP KŽP (v absolútnych číslach + 58%), reflektuje
na uznesenie vlády SR č. 316/2016 (nárast o 15 AK EŠIF, ktoré budú prierezovo riešiť problematiku
EIA) a zároveň odráža požiadavky na udržanie kontinuity plynulej implementácie OP KŽP vzhľadom na
technickú náročnosť a odbornosť prípravy procesu implementácie väčšiny projektov v rámci OP v gescii
rezortu. Implementované projekty (projekty technicky a odborne náročné, s dlhodobým plánovaním pre
realizáciu ako aj dlhodobým horizontom napĺňania cieľov OP a záväzkov SR voči EÚ) kladú vysoké
nároky na počet a odbornú spôsobilosť AK, zaoberajúcich sa ich riadením, monitorovaním a kontrolou.
Celkový počet AK po 01. 01. 2017 zostáva oproti počtu schváleným AK v zmysle uznesení vlády SR
nezmenený.

4.6

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Pre programové obdobie 2014 - 2020 plní rezort MPSVR SR v zmysle uznesenia vlády SR č. 229 zo
14. 05. 2014 v súlade s ustanovením § 4 písm. a) bod 1 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej ako „zákon o príspevku z EŠIF“) úlohu RO a PJ pre OP Ľudské zdroje.
Úlohy SO OP ĽZ vykonáva IA MPSVR SR (uznesenie vlády SR č. 487/2015 z 02. 09. 2015, ktorým sa
mení uznesenie vlády SR č. 229 zo 14. 05. 2014, v súlade s ustanovením § 4 písm. a) bod 2 zákona o
príspevku z EŠIF).
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Na základe uznesenia vlády SR č. 519/2014 rezort MPSVR SR zároveň vykonáva v PO 2014 - 2020
úlohu gestora horizontálnych princípov Rovnosť mužov a žien a Nediskriminácia (HP RMŽ a ND)
zodpovedného za zabezpečenie koordinácie uplatňovania HP RMŽ a ND v súlade so Všeobecným
nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ďalej plní úlohu riadiaceho orgánu a certifikačného
orgánu pre Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci na Slovensku (FEAD)
v zmysle uznesenia vlády SR č. 439 z 03. 09. 2014 k návrhu Operačného programu potravinovej a
základnej materiálnej pomoci.
MPSVR SR bolo na základe príslušných uznesení vlády SR schválených celkovo 512 miest AK EŠIF.
K 31. 12. 2016 bolo na rezorte vytvorených 288 miest a obsadených 247 miest AK EŠIF.
Tab. č. 6: Prehľad počtu administratívnych kapacít - MPSVR SR

Funkcia

Počet schválených AK
podľa uznesení do
31.12.2016

RO OP ĽZ
PJ OP ĽZ
SO ĽZ

512

Gestor HP RMŽ a ND

Počet vytvorených
miest AK k 31.12. 2016

Počet obsadených miest
AK k 31.12. 2016

Počet miest AK od
01.01.2017 do
31.12.2023

132

119

138

21

20

21

119

92

119

12

12

15

RO FEAD

N/A

4

4

4

spolu

512

288

247

297

MPSVR SR požaduje od 01. 01. 2017 celkový počet 297 miest AK EŠIF. V rámci rezortu bude na RO
OP ĽZ vytvorených 6 AK EŠIF a pre gestora HP RMŽ a ND 3 AK EŠIF. Dôvodom je potreba
zabezpečenia plnenia úloh v rámci OP v oblasti metodiky, programového a projektového riadenia,
technickej pomoci a riadenia ľudských zdrojov. Gestor HP RMŽ a ND zdôvodňuje navýšenie z dôvodu
zabezpečenia riadenia, monitorovania, hodnotenia a kontroly EŠIF. Celkový počet AK po 01. 01. 2017
predstavuje pokles oproti schváleným miestam AK z predchádzajúcich uznesení vlády SR do 31. 12.
2016.

4.7

Ministerstvo vnútra SR

V súvislosti s programovým obdobím 2014 - 2020 MV SR vykonáva úlohu RO a PJ pre OP EVS,
zároveň plní úlohu SO a PJ pre OP ĽZ, SO pre OP KŽP a zároveň naďalej zodpovedá za ukončovanie
procesov programového obdobia 2007 - 2013 a následného monitorovanie projektov Lokálnej stratégie
komplexného prístupu na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Splnomocnenec vlády
Slovenskej republiky pre rómske komunity sa podieľa na príprave a implementácii programov

Posúdenie administratívnych kapacít pre implementáciu európskych štrukturálnych a
investičných fondov v programovom období 2014 - 2020

Strana 22

EURÓPSKA ÚNIA

financovaných z prostriedkov Európskej únie a plní úlohy pri tvorbe, realizácii a koordinácii politík vlády
a politík Európskej únie, vrátane realizácie pomoci poskytovanej Európskou úniou, pri zlepšovaní
postavenia rómskych komunít, najmä na procesoch začleňovania a integrácie Rómov do spoločnosti v
kontexte stratégie Európa 2020.
V rámci rezortu MV SR došlo v zmysle uznesenia vlády SR č. 519/2014 k navýšeniu AK z pôvodného
počtu 21 o 155 na počet 176 AK. Pôvodný počet 21 AK predstavoval miesta u koordinátora
horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity na ÚSVRK, a to na dobu určitú do 31. 12. 2015.
Na základe súhlasu RO OP TP zo dňa 12. 10. 2015 na financovanie ukončovacích procesov
programového obdobia 2007 - 2013 a ex-post monitorovanie projektov LSKxP boli dodatočne vytvorené
na MV SR 3 AK s účinnosťou od 01. 01. 2016. Z dôvodu odsúhlasenia finančných prostriedkov pre tieto
3 AK na ÚSVRK až v mesiaci október 2015, nebol ich počet zahrnutý do uznesenia vlády SR č.
519/2014.
Tab. č. 7: Prehľad počtu administratívnych kapacít - MV SR

Funkcia

Počet schválených AK
podľa uznesení do
31.12.2016

Počet vytvorených miest AK
k 31.12. 2016

Počet obsadených miest AK
k 31.12. 2016

Počet miest AK od
01.01.2017 do 31.12.2023

RO OP EVS

54

54

46

54

PJ OP EVS

4

4

4

4

SO OP ĽZ

75

75

57

75

PJ OP ĽZ

7

7

4

7

SO OP KŽP

36

36

27

36

HP MRK

0

3

2

3

spolu

176

179

140

179

Ministerstvo vnútra SR požaduje pre implementáciu EŠIF po 01. 01. 2017 179 miest AK v pôsobnosti
svojho rezortu. Zároveň možno konštatovať, že s ohľadom na skutočnosť, že MV SR zodpovedá za
implementáciu EŠIF a koordináciu zdrojov EŠIF zameraných na podporu začleňovania a integráciu
rómskych komunít do spoločnosti v programovom období 2014 - 2020 po prvýkrát, bude môcť
identifikovať reálnu potrebu navýšenia AK na zabezpečenie efektívnej implementácie operačných
programov až v procese ich plnej implementácie. Vyšší počet AK nie je možné požadovať najmä s
ohľadom na nedostatočné zdroje technickej pomoci. V prípade OP EVS výška pridelenej alokácie na
technickú pomoc nereflektuje na administratívnu náročnosť implementácie ESF programu (v rámci
programov Európskeho sociálneho fondu vzniká výrazne väčší počet administratívnych úkonov v rámci
finančnej implementácie projektov v porovnaní s inými OP, ktoré sú financované prostredníctvom
Európskeho fondu regionálneho rozvoja alebo Kohézneho fondu) a v budúcnosti bude podľa rezortu
nevyhnutné jej navýšenie.
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4.8

Ministerstvo hospodárstva SR

Rezort Ministerstva hospodárstva SR je v programovom období 2014 - 2020 zodpovedný za výkon
nasledujúcich funkcií v procese implementácie EŠIF:
1. SO OP VaI (funkciu SO OP VaI plní MH SR a SIEA).
2. PJ OP VaI (funkciu PJ OP VaI plní MH SR).
3. SO OP KŽP (funkciu SO OP KŽP plní výlučne SIEA).
V rámci prijatých uznesení vlády SR bolo MH SR schválených celkovo 414 AK EŠIF. Z uvedeného
počtu bolo 271 AK schválených v zmysle UV SR č. 396/2007 a v zmysle UV SR č. 519/2014 bol tento
počet navýšený o 143 AK.
MH SR má k dispozícii na základe prijatých uznesení vlády SR celkovo 414 miest AK EŠIF.
Z uvedeného počtu schválených pracovných miest bolo k referenčnému dátumu 31. 12. 2016
vytvorených 310 miest AK, z toho 160 miest AK v rámci SIEA a 150 miest AK priamo na rezorte.
Obsadenosť vytvorených miest bola k 31. 12. 2016 na úrovni 245 miest AK.
Tab. č. 8: Prehľad počtu administratívnych kapacít - MH SR

Počet schválených
AK podľa uznesení
do 31.12.2016

Počet vytvorených
miest AK k 31.12.
2016

Počet obsadených
miest AK k 31.12.
2016

Počet miest AK od
01.01.2017 do
31.12.2023

RO OP KaHR*

N/A

N/A

N/A

PJ OP KaHR*

N/A

N/A

N/A

SORO OP KaHR*

N/A

N/A

N/A

čl. 62 nariad. Rady č. 1083/2006*

N/A

N/A

N/A

Útvar rozpočtu a financovania*

N/A

N/A

N/A

150

139

139

160

106

221

310

245

360

Funkcia

INTERREG Európa

414

INTERACT III
SO OP VaI - SŠF
SO OP VaI - ostatní
PJ OP VaI
SO OP VaI (SIEA)
SO OP KŽP (SIEA)
spolu

414

* programové obdobie 2007-2013

Rezort MH SR požaduje po 01. 01. 2017 360 miest AK, z toho pre implementáciu OP KŽP v rámci
SIEA 83 miest AK. Uvedenú požiadavku zdôvodňuje rezort nasledovne: 3-násobné navýšenie
finančného objemu implementovaného v rámci programového obdobia 2014 - 2020 - MH SR ako SO
pre OP VaI je zodpovedné za prípravu, programovanie a implementáciu 1,27 mld. EUR a priamo bude

Posúdenie administratívnych kapacít pre implementáciu európskych štrukturálnych a
investičných fondov v programovom období 2014 - 2020

Strana 24

EURÓPSKA ÚNIA

implementovať cca 808 mil. EUR. SIEA ako SO/SO pre OP VaI bude zabezpečovať implementáciu
finančného objemu cca 463 mil. EUR. SIEA ako SO pre OP KŽP bude zabezpečovať implementáciu
prioritnej osi 4 v celkovom objeme 938,87 mil. EUR. Tento objem je viac ako 5-násobne vyšší v
porovnaní s objemom finančných prostriedkov vyčlenených na oblasť energetiky a obnoviteľných
zdrojov v rámci OP KaHR. Charakter projektov OP VaI - implementácia OP VaI bude v porovnaní s
Operačným programom Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (v rámci ktorého bola podpora
zameraná primárne na výdavky investičného charakteru) zabezpečovaná prostredníctvom projektov s
vyššou administratívnou náročnosťou, spojenou s ich schvaľovaním a implementáciou. Uvedené
vyplýva z charakteru oprávnených aktivít OP VaI v gescii MH SR, v dôsledku čoho budú predmetom
podporovaných projektov vo veľkej miere aj výdavky neinvestičného charakteru (osobné výdavky,
cestovné náhrady, marketingové aktivity, poradenstvo), s ktorých preukazovaním a overovaním je
spojená zvýšená administratívna záťaž. Potreba zvýšeného počtu administratívnych kapacít najmä v
úvodných rokoch implementácie operačného programu je daná aj zavedením inštitútu výkonnostného
rámca so zvýšenými nárokmi na administratívne kapacity zabezpečujúce prípravu výziev, výber a
implementáciu projektov a ostatné súvisiace procesy. Dôležitým aspektom zdôvodňujúcim potrebu
zvýšeného počtu administratívnych kapacít je aj skutočnosť, že v porovnaní s programovým obdobím
2007 - 2013 došlo k významnému zvýšeniu rozsahu a komplexnosti požiadaviek, vyplývajúcich z
legislatívneho a metodického rámca EÚ a SR, vzťahujúceho sa na oblasť implementácie pomoci z
EŠIF Celkový počet AK po 01. 01. 2017 však predstavuje pokles oproti schváleným miestam AK z
predchádzajúcich uznesení vlády SR do 31. 12. 2016, vrátane zmeny režimu vykazovania 21 AK
presunom v rámci systemizácie existujúceho stavu vytvorených pracovných miest. Napriek zníženiu
počtu AK je v dôsledku zníženia % technickej pomoci operačného programu výška pridelenej alokácie
na technickú pomoc nedostatočná a v budúcnosti bude nevyhnutné jej navýšenie.

4.9

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

V súlade so Systémom riadenia EŠIF plní rezort MPRV SR v programovom období 2014 - 2020 funkciu
RO pre IROP, pričom zodpovedá za nasledovné SO v rámci programu: VÚC Bratislava, VÚC Trnava,
VÚC Nitra, VÚC Trenčín, VÚC Žilina, VÚC Košice, VÚC Prešov a krajské mestá Bratislava (hlavné
mesto SR), Trnava, Nitra, Žilina, Trenčín, Banská Bystrica, Košice a Prešov. Zároveň vystupuje ako
RO, resp. SO (PPA) pre PRV 2014 - 2020, ako aj RO a SO (PPA) pre OP RH 2014 - 2020. V oblasti
implementácie programov cezhraničnej spolupráce INTERREG VA vystupuje MPRV SR ako RO pre
programy INTERREG VA SK-CZ a INTERREG VA SK-AT, v ostatných programoch plní úlohu
Národného orgánu (Program INTERREG VA SK-HU, Program INTERREG VA PL-SK a program ENI
HU-SK-RO-UA).
Rezortu bolo v zmysle platných uznesení vlády SR schválených 1 104 miest AK vrátane
sprostredkovateľských orgánov pre IROP. Pre účely nastavenia počtu AK pre rezort po 01. 01. 2017
bude údaj obsahovať len počet za MPRV SR bez sprostredkovateľských orgánov za IROP (MZ SR
a MK SR, jednotlivé VÚC a krajské mestá), ktoré budú vykazované separátne v rámci svojich kapitol.
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Rezort MPRV SR mal k 31. 12. 2016 vytvorených 801 miest AK (v členení na: 59 AK pre programy
cezhraničnej spolupráce, 134 AK pre RO IROP, 15 pre PJ IROP a programy Interreg VA a ENI, 65 AK
pre RO PRV, 11 AK pre RO OP RH a 517 AK pre PPA), pričom obsadených miest k 31. 12. 2016 bolo
743 miest AK (v členení na: 53 AK pre programy cezhraničnej spolupráce, 104 AK pre IROP, 14 pre PJ
IROP a programy Interreg VA a ENI, 59 AK pre RO PRV, 10 AK pre RO OP RH a 503 AK pre PPA).
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Tab. č. 9: Prehľad počtu administratívnych kapacít - MPRV SR

Počet schválených
AK podľa uznesení
do 31.12.2016

Funkcia

RO IROP
PJ IROP+INTERREG VA+ENI

Počet vytvorených
miest AK k 31.12.
2016

Počet obsadených
miest AK k 31.12.
2016

Počet miest AK od
01.01.2017 do
31.12.2023

134

104

150

15

14

15

SK-CZ9

23

22

28

RO INTERREG V-A SK-AT

19

14

23

NO INTERREG V-A PL-SK

5

5

6

NO INTERREG V-A HU-SK

10

10

10

2

2

2

RO PRV

65

59

71

SO PRV

458

448

458

PJ PRV

37

36

37

RO OP RH

11

10

11

SO OP RH

19

16

19

PJ OP RH

3

3

3

801

743

833

RO INTERREG V-A

NO+PJ Program ENI

spolu

1104

1104

Zo strany rezortu MPRV SR je na implementáciu EŠIF po 01. 01. 2017 požadovaných celkovo 833 AK
EŠIF v členení na: 69 AK pre programy cezhraničnej spolupráce, 150 AK pre RO IROP, 15 pre PJ IROP
a programy Interreg VA a ENI, 71 AK pre RO PRV, 11 AK pre RO OP RH a 517 AK pre PPA.
V prípade programov cezhraničnej spolupráce INTERREG VA je v súčasnej dobe personálne
zabezpečenie poddimenzované a v aktuálnom stave nebude schopné plniť požiadavky a úlohy tak v
termíne, ako aj v požadovanej kvalite. Pre ďalší proces implementácie programov cezhraničnej
spolupráce nie je tento stav dlhodobo udržateľný a nebude možné zabezpečiť všetky procesy súvisiace
najmä s kontrolou výdavkov riadne a včas. Nevyhnutnosť posilnenia personálnych kapacít vyplýva ďalej
aj zo skutočnosti, že kontrola výdavkov v cezhraničných projektoch je časovo oveľa náročnejšia v
porovnaní s projektmi iných operačných programov, napr. projektmi regionálnej infraštruktúry. Charakter
výdavkov v projektoch cezhraničnej spolupráce má obdobný charakter, ako výdavky v projektoch
financovaných z Európskeho sociálneho fondu, pričom prvostupňová kontrola overuje množstvo

V rámci programov INTERREG , resp. ENI, ktoré sú v gescii sekcie programov cezhraničnej spolupráce, sa nevykazuje
stav AK pre PJ. Stav AK pre PJ sa vykazuje v rámci operačného programu IROP, vzhľadom na skutočnosť, že zamestnanci
PJ sú evidovaní na sekcii programov regionálneho rozvoja. Z uvedeného dôvodu sú aj pre potreby odpočtov stavu AK podľa
jednotlivých uznesení vlády SR vykazovaní v rámci IROP.
9
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účtovných dokladov týkajúcich sa najmä mzdových a prevádzkových výdavkov a nie len investičných
výdavkov (napr. stavebné výdavky). Navýšenie AK je potrebné aj z dôvodu, aby bola sekcia schopná
zabezpečiť činnosti 2 riadiacich orgánov a 3 národných orgánov v novom programovom období 2014 2020, ako aj činnosti 1 riadiaceho orgánu a 4 národných orgánov v rámci ukončovania pomoci
programového obdobia 2007 - 2013.
V prípade IROP vychádzalo nastavenie počtu AK v rámci rezortu pre programové obdobie 2014 - 2020
zo stavu a skúseností z implementácie ROP 2007 - 2013. V roku 2017 sa začne reálna implementácia,
t.j. na základe výziev vyhlásených v roku 2016 a 2017 sa začne prijímanie žiadostí o NFP a
projektových zámerov, proces hodnotenia, zmluvného viazania a následná realizácia projektov, vrátane
kontroly na mieste, monitorovania a informovania verejnosti o IROP. Oproti programovému obdobiu
2007 - 2013 sa zdvojnásobil počet sprostredkovateľských orgánov, ktorým boli zverené rozsiahle
kompetencie a je potrebné vykonávať ich koordináciu a kontrolu. V rámci implementácie IROP-u sa
taktiež uplatňuje tzv. CLLD prístup, s ktorým v podmienkach EŠIF v SR doteraz nie sú žiadne
skúsenosti, preto je potrebné vyčleniť rezervu na kontrolu realizácie ich stratégii, pričom sa odhaduje
realizácia viac ako 100 stratégií. Na základe vyššie uvedených dôvodov je potrebné navýšenie AK EŠIF
v rámci RO pre IROP po 01. 01. 2017 na 150 AK.
Nastavenie počtu AK za RO PRV požaduje MPRV SR z dôvodu očakávaného navýšenia agendy
odvolacích konaní na projektové opatrenia aj na neprojektové opatrenia PRV (druhostupňových konaní
v zmysle zákona č. 292/2014 Z. z. o EŠIF v prípade projektových opatrení a v zmysle zákona č.
71/1967 Z. z. o správnom konaní pre neprojektové opatrenia), čo je priamy dôsledok pokroku v
implementácii programu, keď PPA vydáva čoraz viac rozhodnutí. Ďalším faktorom je nárast počtu
opatrení, ako aj zavedenie nových opatrení v PRV (mladí farmári, spolupráca) a uplatnenie prístupu
Leader prostredníctvom multifondového nástroja CLLD, ktorý v sebe spája dva fondy (EPFRV za PRV a
EFRR za IROP) a vykonávanie funkcie koordinátora CLLD prístupu. Celkový počet AK po 01. 01. 2017
v rámci rezortu však predstavuje pokles oproti schváleným miestam AK z predchádzajúcich uznesení
vlády SR do 31.12.2016.

4.10 Ministerstvo kultúry SR
V súvislosti s programovým obdobím 2014 - 2020 je MK SR v súlade s uznesením vlády SR č. 232 zo
14. 05. 2014 určené ako SO pre IROP - Prioritná os 3.
V rámci uznesení vlády SR, týkajúcich sa administratívnych kapacít, bolo MK SR schválených celkovo
25 AK EŠIF. K 31. 12. 2016 bolo na rezorte vytvorených 23 miest AK a obsadených 22 miest AK.
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Tab. č. 10: Prehľad počtu administratívnych kapacít - MK SR

Funkcia

Počet schválených AK
podľa uznesení do
31.12.2016

Počet vytvorených miest
AK k 31.12. 2016

Počet obsadených miest
AK k 31.12. 2016

Počet miest AK od
01.01.2017 do
31.12.2023

SO IROP

25

23

22

35

spolu

25

23

22

35

MK SR požaduje v termíne po 01. 01. 2017 pre implementáciu EŠIF 35 miest AK. Uvedený počet je
zdôvodniteľný úlohami v rámci implementácie prioritnej osi 3 ako SO pre IROP, najmä očakávaným
počtom implementovaných projektov (napr. v rámci prebiehajúcej výzvy, týkajúcej sa kultúrneho a
kreatívneho priemyslu pre malých a stredných podnikateľov sa očakáva cca. 1000 predložených
žiadostí o NFP, z toho približne 500 bude schválených), zároveň implementáciou ďalších 8 projektov
kreatívnych centier (centralizovaná podpora) náročných na administráciu/kontrolu, ako aj administráciu
pomoci de minimis v rámci implementácie projektov.

4.11 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Pre programové obdobie 2014 - 2020 plní rezort MŠVVŠ SR na základe uznesenia vlády SR č.
230/2014 funkciu RO pre OP Výskum a inovácie a v zmysle uznesenia vlády SR č. 229/2014 funkciu
SO pre OP Ľudské zdroje. Na základe uznesenia vlády SR č. 519/2014 a v súlade so zmluvou
o vykonávaní časti úloh boli niektoré úlohy delegované na Výskumnú agentúru, ktorá bola určená ako
SO pre OP VaI. Na základe uznesenia vlády SR č. 519/2014 bolo MŠVVŠ SR určené ako PJ pre OP
VaI a OP ĽZ (za časť aktivít spadajúcich pod kompetencie MŠVVŠ SR z týchto operačných programov).
V rámci OP VaI bude MŠVVŠ SR ako RO vykonávať činnosti súvisiace s metodickou a koordinačnou
podporou vrátane zabezpečenia celkového monitoringu, hodnotenia a publicity. MŠVVŠ SR bude v
programovom období 2014 - 2020 implementovať veľký projekt, potenciálne národné projekty a zároveň
projekty technickej pomoci MŠVVŠ SR a VA. Výskumná agentúra bude v rámci OP VaI vykonávať
funkciu SO, pričom bude zodpovedať za celú implementáciu projektov od prípravy výzvy na prekladanie
žiadostí o NFP cez hodnotenie žiadostí o NFP, prípravu zmlúv o poskytnutí NFP, kontrolu žiadostí
o platbu, vykonávanie kontroly na mieste až po ukončenie projektov (uvedené sa bude vykonávať pod
dohľadom RO OP VaI - v niektorých prípadoch budú špecifické úkony podliehať oficiálnemu schváleniu
výstupov zo strany RO OP VaI). V rámci OP ĽZ bude MŠVVŠ SR ako SO realizovať implementáciu
prioritnej osi 1 od prípravy výzvy na predkladanie žiadostí o NFP až po ukončenie implementácie
projektov.
Počet AK EŠIF pre rezort MŠVVŠ SR bol prvotne definovaný uznesením vlády SR č. 396/2007, ktorým
bol počet stanovený na 347 AK EŠIF. Zároveň bol uznesením vlády SR č. 519/2014 rezortu navýšený
počet o 37 miest na celkový počet schválených miest AK EŠIF – 384. Z tohto počtu bolo k 31. 12. 2016
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vytvorených 373 miest (202 na Výskumnej agentúre) a obsadených 329 miest AK (179 na Výskumnej
agentúre).
Tab. č. 11: Prehľad počtu administratívnych kapacít - MŠVVŠ SR

Počet schválených
AK podľa uznesení
do 31.12.2016

Počet vytvorených
miest AK k 31.12.
2016

Počet obsadených
miest AK k 31.12.
2016

RO OP VaI

63

55

SO OP ĽZ

87

75

PJ OP VaI

11

10

10

10

SO OP VaI

202

179

167

čl. 62 nar. Rady č. 1083/2006*

N/A

N/A

N/A

SORO OP V*

N/A

N/A

N/A

373

329

328

Funkcia

384

PJ OP ĽZ

spolu

384

Počet miest AK od
01.01.2017 do
31.12.2023

161

* programové obdobie 2007-2013

MŠVVŠ SR požaduje pre implementáciu programového obdobia 2014 - 2020 po 01. 01. 2017 celkove
328 miest AK EŠIF, z tohto počtu pripadá 167 miest na Výskumnú agentúru. Uvedený počet
administratívnych kapacít pre kapitolu MŠVVŠ SR je možné dosiahnuť znížením aktuálnych
vytvorených miest a to postupnou optimalizáciou. Tento počet bol zároveň určený na základe
skúsenosti MŠVVŠ SR pri riadení OP Výskum a vývoj a OP Vzdelávanie v rámci programového
obdobia 2007 - 2013 so zohľadnením predpokladaného vývoja a smerovania implementácie OP VaI
a OP ĽZ v programovom období 2014 - 2020. Zároveň bola zohľadnená požiadavka pre zabezpečenie
dostatočnej implementácie OP VaI a OP ĽZ so zachovaním požadovanej kvality výstupov. Pri
kvantifikácii počtu administratívnych kapacít boli zároveň zohľadnené nové požiadavky vyplývajúce zo
Systému riadenia EŠIF pre programové obdobie 2014 - 2020, pričom dôraz je kladený na kvalitu
vykonávaných činností so zabezpečením plynulej implementácie OP VaI a OP ĽZ ako aj minimálnym
dopadom na korekcie a zaťaženie štátneho rozpočtu, prípadne finančným alebo vecným pozastavením
implementácie OP s dopadom na už zazmluvnených prijímateľov pomoci. V programovom období 2014
- 2020 sa predpokladá s určitým nárastom náročnosti na administratívne kapacity v jednotlivých
procesných fázach implementácie OP pre naplnenie kladených požiadaviek na riadenie OP ako aj
zamedzeniu a minimalizácii auditných a kontrolných zistení oproti programovému obdobiu 2007 - 2013,
pričom sa taktiež museli zohľadňovať skutočnosti súbežného ukončovania dvoch operačných
programov realizovaných ešte v rámci programového obdobia 2007 - 2013. Celkový počet AK po 01.
01. 2017 však predstavuje pokles oproti schváleným miestam AK z predchádzajúcich uznesení vlády
SR do 31. 12. 2016.
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4.12 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z.
o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy zabezpečuje koordináciu realizácie
politík Európskej únie. Najdôležitejšou investičnou politikou EÚ je politika súdržnosti. Väčšina
finančných prostriedkov vyčlenených na realizáciu politiky súdržnosti sa koncentruje na menej rozvinuté
európske krajiny a regióny s cieľom pomôcť im znížiť hospodárske, sociálne a územné rozdiely.
MZVaEZ SR bolo v zmysle uznesenia vlády SR č. 519/2014 schválené navýšenie počtu AK o 1, čo
celkove predstavovalo 1 schválené miesto AK v rámci rezortu. K 31. 12. 2016 bolo vytvorených 5 miest
(4 miesta boli vytvorené z vlastných zdrojov kapitoly nad rámec schválených uznesení vlády SR) a
obsadené boli 4 miesta AK.
Tab. č. 12: Prehľad počtu administratívnych kapacít - MZVaEZ SR

Funkcia

Počet schválených AK
podľa uznesení do
31.12.2016

Počet vytvorených miest
AK k 31.12. 2016

Počet obsadených miest
AK k 31.12. 2016

Počet miest AK od
01.01.2017 do
31.12.2023

Orgán vykonávajúci
špecifickú funkciu –
dohľad nad EŠIF

1

5

4

6

spolu

1

5

4

6

MZVaEZ SR požaduje pre výkon svojich činností v oblasti EŠIF po 01. 01. 2017 6 miest AK EŠIF.
Uvedený počet AK je potrebný pre efektívny výkon koordinácie prehodnotenia strednodobého
viacročného finančného rámca 2014 - 2020 v podmienkach SR. Proces revízie viacročného finančného
rámca je náročný vzhľadom na diskusie v skupine Friends of the Presidency, koordinovanej zo strany
MZVaEZ SR, ako aj v rôznych technických skupinách, pričom najvýznamnejšou je diskusia v rámci
Pracovnej skupiny Rady pre štrukturálne opatrenia. Proces revízie viacročného finančného rámca
pokračuje aj v roku 2017, pričom sa dá predpokladať, že prakticky splynie s diskusiou o novom
viacročnom finančnom rámci po roku 2020. Ďalšou dôležitou oblasťou pôsobnosti MZVaEZ SR je
negociácia s EK ohľadom návrhu viacročného finančného rámca po roku 2020, ktorý má EK predložiť
do konca roku 2017. Následne sa začnú viac ako 2- ročné rokovania o celkovom objeme nového VFR,
podmienkach čerpania prostriedkov, či o celkovom zameraní použitia prostriedkov. Keďže politika
súdržnosti predstavuje druhú najväčšiu oblasť výdavkov rozpočtu EÚ a zároveň predstavuje
najvýznamnejší zdroj príjmov SR z rozpočtu EÚ, je potrebné, aby SR rokovaniam o novom VFR a obzvlášť o novej podobe politiky súdržnosti, venovala adekvátnu pozornosť. Navýšením AK o 1
miesto pre túto oblasť na ústredí MZVaEZ SR v Bratislave sa naplní jeden zo základných predpokladov
úspešných negociácií viacročného finančného rámca.
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4.13 Ministerstvo zdravotníctva SR
Pre programové obdobie 2014 - 2020 bude rezort MZ SR vystupovať ako SO pre IROP, pričom bude
zodpovedať za implementáciu špecifických cieľov 2.1.2 a 2.1.3 v rámci prioritnej osi 2 IROP.
Ministerstvo zdravotníctvo SR nebolo súčasťou materiálu, ktorý bol schválený vládou SR uznesením č.
519/2014. Počet schválených miest AK v rámci rezortu predstavoval 65. Tento počet bol schválený
v zmysle uznesenia vlády SR č. 396/2007. Z tohto počtu bolo na rezorte k 31. 12. 2016 vytvorených 31
miest a obsadených taktiež 31 miest AK EŠIF.
Tab. č. 13: Prehľad počtu administratívnych kapacít - MZ SR

Funkcia

Počet schválených AK
podľa uznesení do
31.12.2016

Počet vytvorených miest
AK k 31.12. 2016

Počet obsadených miest
AK k 31.12. 2016

Počet miest AK od
01.01.2017 do
31.12.2023

SO IROP

65

31

31

50

spolu

65

31

31

50

Ministerstvo zdravotníctva SR požaduje 50 miest AK EŠIF pre implementáciu programového obdobia
2014-2020 po 01. 01. 2017. Tento stav je podľa rezortu potrebný pre efektívny výkon SO pre IROP,
keďže bude zodpovedať za implementáciu špecifických cieľov 2.1.2 a 2.1.3 v rámci prioritnej osi 2
IROP. Celkový počet AK po 01. 01. 2017 však predstavuje pokles oproti schváleným miestam AK z
predchádzajúcich uznesení vlády SR do 31. 12. 2016.

4.14 Úrad pre verejné obstarávanie
V súvislosti s implementáciou programového obdobia 2014 - 2020, ÚVO uzatvoril s ÚV SR s účinnosťou
od 17. 07. 2015 Dohodu o spolupráci. Cieľom dohody je zabezpečenie rýchlejšieho a efektívnejšieho
výkonu niektorých činností spojených s kontrolou verejného obstarávania projektov financovaných
z EŠIF. Zákon č. 343/2015 Z. z. z 18. novembra 2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov stanovil právny rámec pre výkon kontroly verejného obstarávania v rámci projektov
EŠIF v programovom období 2014 - 2020.
ÚVO má pre potreby implementácie EŠIF schválených 25 miest AK EŠIF, na základe prijatých uznesení
vlády SR, z toho 15 miest na základe uznesenia vlády SR č. 396/2007 a 10 miest na základe uznesenia
vlády SR č. 519/2014.
V rámci ÚVO z celkového počtu 25 schválených miest AK EŠIF bolo k 31. 12. 2016 vytvorených 25
miest a obsadených 25 miest AK EŠIF.

Posúdenie administratívnych kapacít pre implementáciu európskych štrukturálnych a
investičných fondov v programovom období 2014 - 2020

Strana 32

EURÓPSKA ÚNIA

Tab. č. 14: Prehľad počtu administratívnych kapacít - ÚVO

Funkcia

odbor dohľad I
odbor dohľad II

Počet schválených AK
podľa uznesení do
31.12.2016

23

Počet vytvorených miest Počet obsadených miest
AK k 31.12. 2016
AK k 31.12. 2016

Počet miest AK od
01.01.2017 do
31.12.2023

11

11

11

12

12

12

odbor podpory
implementácie fondov EÚ

2

2

2

2

spolu

25

25

25

25

Vyššie uvedený počet obsadených 25 miest AK EŠIF zabezpečuje ÚVO dostatočnú kvalifikovanú,
efektívnu a účinnú podporu pre RO a SO a z tohto dôvodu neplánuje v období po 01. 01. 2017 zvyšovať
ich stav. Celkový počet AK po 01. 01. 2017 zostáva oproti počtu schváleným AK v zmysle uznesení
vlády SR nezmenený.

4.15 Protimonopolný úrad SR
Na základe delimitácie z MF SR bol k 01. 01. 2016 presunutý odbor štátnej pomoci na PMÚ SR.
Uvedený odbor zodpovedá za koordináciu štátnej pomoci a minimálnej pomoci v rámci SR v zmysle
zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci). PMÚ SR je ako koordinátor pomoci
oprávnený kontrolovať poskytovanie minimálnej pomoci a je správcom agendy centrálneho registra,
zriadeného predmetným zákonom za účelom plnenia povinností SR v oblasti transparentnosti.
PMÚ SR nebol zahrnutý v žiadnom z uznesení vlády SR, upravujúcich výšku AK EŠIF (vrátane
uznesení vlády SR č. 519/2014, resp. č. 153/2015). Počet schválených AK EŠIF bol dosiahnutý výlučne
procesom delimitácie odboru štátnej pomoci z MF SR k 01. 01. 2016. Z celkového počtu zamestnancov
uvedeného organizačného útvaru sa EŠIF venujú 5 pracovníci, ktorí spĺňajú kritériá AK EŠIF.
Celkový počet schválených AK EŠIF do 31. 12. 2016 pre PMÚ SR predstavuje 5 AK EŠIF.
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Tab. č. 15: Prehľad počtu administratívnych kapacít – PMÚ SR

Funkcia

Počet schválených AK
podľa uznesení do
31.12.2016

Počet vytvorených miest
AK k 31.12. 2016

Počet obsadených miest
AK k 31.12. 2016

Počet miest AK od
01.01.2017 do
31.12.2023

Koordinátor ŠP

5

5

5

5

Zamestnanec v oblasti
odhaľovania dohôd
obmedzujúcich
hospodársku súťaž

N/A

0

0

6

spolu

5

5

5

11

V rámci PMÚ SR bolo k 31. 12. 2016 vytvorených a obsadených 5 miest AK. Pre obdobie po 01. 01.
2017 požaduje Protimonopolný úrad SR navýšenie počtu administratívnych kapacít o 6 AK na celkový
počet 11 miest AK EŠIF. Dôvodom je navýšenie o 6 administratívnych kapacít pre oblasť odhaľovania
dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž, v ktorej úrad posudzuje zakázané dohody obmedzujúce
hospodársku súťaž uzatvorené medzi podnikateľmi - vzájomnými konkurentmi, prinášajúcich prospech
výlučne ich účastníkom a majú negatívny dopad na spotrebiteľov. Protimonopolný úrad SR podpísal
dohodu s Úradom vlády SR s cieľom posilniť ochranu hospodárskej súťaže prostredníctvom
efektívnejšieho odhaľovania dohôd obmedzujúcich súťaž a efektívnejšieho výkonu činností spojených
s kontrolou verejného obstarávania, ktorú vykonávajú jednotlivé riadiace orgány alebo
sprostredkovateľské orgány, resp. sprostredkovateľské orgány pre globálny grant v rámci Partnerskej
dohody na roky 2014 - 2020. Dohody obmedzujúce hospodársku súťaž je prierezová oblasť a z tohto
dôvodu ju nie je možné spájať s konkrétnou funkciou. Problematika riešenia konkrétnych prípadov sa
dotýka zamestnancov viacerých odborov súčasne, pričom nosným je odbor kartelov, podpredseda
úradu, odbor hlavného ekonóma, oddelenie informatiky a prípadne podľa potreby iné. Zamestnanci
týchto útvarov sú vyberaní podľa potreby súvisiacej s riešením konkrétnych prípadov a tvoria
administratívne kapacity. Výsledok práce je súhrnom viacerých činností, z ktorých neoddeliteľnú súčasť
tvorí nielen spolupodieľanie sa na posudzovaní podnetov, ale aj vytváranie prostredia a predpokladov
pre efektívne posudzovanie prípadov, v ktorých je podozrenie na porušenie zákona o ochrane
hospodárskej súťaže pri čerpaní prostriedkov z EŠIF. V rámci odboru štátnej pomoci je pre účely AK
EŠIF k 31. 12. 2016 vykazovaných 5 zamestnancov. Tento počet je pre PMÚ SR postačujúci aj pre
obdobie od 01. 01. 2017. Zachovanie uvedeného počtu AK je zdôvodnené najmä zabezpečením
odbornosti a kontinuity práce koordinátora štátnej pomoci a plnením všetkých úloh v oblasti štátnej
a minimálnej pomoci, ktoré úradu vyplývajú zo zákona č. 358/2015 Z. z., a ktoré Európska komisia
zverila členským štátom v rámci reformy modernizácie pravidiel štátnej pomoci.
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4.16 Najvyšší kontrolný úrad
Najvyšší kontrolný úrad je podľa Ústavy SR vrcholný štátny orgán, ktorého hlavnou úlohou je kontrola
hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom z hľadiska dodržiavania všeobecne záväzných
právnych predpisov, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti. Vyššie uvedené uplatňuje vo vzťahu
k programovému obdobiu 2014 - 2020 pri kontrole prostriedkov EŠIF.
Tab. č. 16: Prehľad počtu administratívnych kapacít – NKÚ SR

Funkcia

Počet schválených AK
podľa uznesení do
31.12.2016

Počet vytvorených miest
AK k 31.12. 2016

Počet obsadených miest
AK k 31.12. 2016

Počet miest AK od
01.01.2017 do
31.12.2023

Sekcia kontroly I

0

0

0

12

spolu

0

0

0

12

Najvyšší kontrolný úrad SR nebol predmetom v rámci doteraz schválených uznesení vlády SR,
týkajúcich sa AK. NKÚ SR bol zaradený medzi oprávnených prijímateľov v rámci Operačného programu
Technická pomoc s účinnosťou od 01. 04. 2016. Pre výkon činností v oblasti kontroly EŠIF požaduje
NKÚ SR 12 miest AK. Uvedený počet je potrebný pre zabezpečenie úloh/činností pri kontrole
prostriedkov Európskej únie, ktoré sú zabezpečované prostredníctvom odboru európskych fondov
v rámci sekcie kontroly I. Činnosti AK sú zamerané na koordináciu a výkon kontroly finančných
prostriedkov z Európskej únie a identifikáciu rizík v tejto oblasti vo väzbe na prípravu plánu kontrolnej
činnosti, vyhodnotenie a spracovanie údajov z kontrol prostriedkov Európskej únie vykonaných úradom,
zabezpečenie koordinácie pri komunikácii s orgánmi zodpovednými za implementáciu fondov Európskej
únie na národnej úrovni, na zabezpečenie monitoringu nových prístupov pri kontrolách výkonnosti
(hodnota za peniaze).

4.17 Územná samospráva
V programovom období 2014 - 2020 vystupujú v rámci implementácie IROP sprostredkovateľské
orgány, ktorými sú subjekty územnej samosprávy. Konkrétne ide o 7 samosprávnych krajov
(Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky
samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj a Košický samosprávny
kraj) a 8 krajských miest (Bratislava - hlavné mesto SR, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica,
Prešov a Košice). SO (VÚC) majú kompetencie v oblasti implementácie IROP v nasledovných
oblastiach:
Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, - Špecifický cieľ 1.1 - Zlepšenie
dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného
systému, - Špecifický cieľ 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej
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dopravy, - Špecifický cieľ 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy
(predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.
Prioritná os 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, - Špecifický cieľ 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj
služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni, - Špecifický cieľ 2.2.1 - Zvýšenie
hrubej zaškolenosti detí materských škôl, - Špecifický cieľ 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií
žiakov základných škôl, - Špecifický cieľ 2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na
praktickom vyučovaní.
Prioritná os. č. 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, - Špecifický cieľ
4.2.1 - Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie
odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie, - Špecifický cieľ
4.3.1 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom
budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj
zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.
SO (krajské mestá) majú kompetencie v oblasti implementácie IROP v nasledovných oblastiach:
Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, - Špecifický cieľ 1.1 - Zlepšenie
dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného
systému, - Špecifický cieľ 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej
dopravy, - Špecifický cieľ 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy
(predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.
Prioritná os 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, - Špecifický cieľ 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj
služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni, - Špecifický cieľ 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti, Špecifický cieľ 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl, - Špecifický cieľ 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, - Špecifický cieľ 2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov
stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Prioritná os. č. 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, - Špecifický cieľ
4.2.1 - Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie
odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie, - Špecifický cieľ
4.3.1 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom
budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj
zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.
V rámci implementácie IROP vykonávajú najmä nasledovné hlavné činnosti, resp. úlohy: tvorbu a
aktualizáciu riadiacej dokumentácie, najmä aktualizáciu RIUS a relevantných častí opisu systémov
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riadenia a kontroly pre IROP, manuálu procedúr SO pre IROP, vrátane jeho schválenia, návrhy zmien
IROP v relevantných častiach, ktoré vyplývajú z aktualizácií RIUS na roky 2014 - 2020 s odôvodnením
napĺňania cieľov IROP a stratégií EÚ, tvorbu a aktualizáciu riadiacej dokumentácie pre výber a
implementáciu projektov a to najmä návrh výzvy na predkladanie projektového zámeru vrátane návrhu
formulára projektového zámeru a jeho príloh, resp. iných príloh k výzve na predkladanie projektových
zámerov. Zároveň zodpovedajú za činnosti spojené s monitorovaním a hodnotením implementácie
príslušných špecifických cieľov, najmä vykonávanie pravidelného monitorovania implementácie
príslušných špecifických cieľov a jednotlivých projektov podľa právnych dokumentov pre IROP,
posudzovaním projektových zámerov v zmysle ustanovení § 18 zákona o príspevku z EŠIF, kde
zabezpečuje predovšetkým príjem projektových zámerov, administratívne overovanie, posudzovanie
projektových zámerov a vydávanie hodnotiacej správy. Ďalej vykonávajú činnosti spojené s realizáciou
všetkých auditov, kontrol a certifikačných overovaní v súlade s právnymi dokumentmi pre IROP v rámci
príslušných špecifických cieľov, pričom koordináciu jednotnosti výstupov v tejto oblasti zabezpečuje RO.
Sprostredkovateľské orgány zároveň spolupracujú s CKO pri činnostiach v oblasti informačnoporadenských centier podľa právnych dokumentov pre IROP.
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Tab. č. 17: Prehľad počtu administratívnych kapacít - sprostredkovateľské orgány IROP

Funkcia

Počet
schválených AK
podľa uznesení
do 31.12.2016

Počet
Počet
vytvorených
obsadených
miest AK k 31.12. miest AK k 31.12.
2016
2016

Počet miest AK
od 01.01.2017
do 31.12.2023

SO - Prešovský samosprávny kraj /IROP

15

15

15

15

SO - Bratislavský samosprávny kraj/IROP

10

10

10

10

SO - Košický samosprávny kraj/IROP

12

12

12

12

SO - Nitriansky samosprávny kraj /IROP

13

13

12

13

SO - Trenčiansky samosprávny kraj/IROP

9

9

9

9

SO - Trnavský samosprávny kraj/IROP

9

9

9

8

SO - Žilinský samosprávny kraj/IROP

12

12

10

12

SO - mesto Bratislava/IROP

5

5

5

5

SO - mesto Banská Bystrica/IROP

2

2

2

2

SO - mesto Nitra/IROP

3

3

3

3

SO - mesto Žilina/IROP

2

2

2

2

SO - mesto Prešov /IROP

3

3

3

3

SO - mesto Košice/IROP

3

3

3

3

SO - mesto Trenčín/IROP

2

2

2

2

SO - mesto Trnava/IROP

2

2

2

2

102

102

99

101

spolu

Celkove majú SO k dispozícii pre implementáciu IROP po 01. 01. 2017 101 miest AK. Tento počet nie
je zahrnutý do konečného počtu AK EŠIF subjektov štátnej správy zapojených do implementácie,
riadenia, kontroly a auditu EŠIF, pričom nie je ani predmetom schvaľovania v rámci predmetného
uznesenia vlády SR. Uvedený počet AK pre územnú samosprávu sa nevykazuje v rámci rozpočtu
verejnej správy SR.
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5 Prehľad administratívnych kapacít podľa inštitúcií po 01. 01. 2017
Celkový počet administratívnych kapacít schválených do 31. 12. 2016 určených na paralelnú
implementáciu programového obdobia 2007 - 2013 a 2014 - 2020 bol 3 714. Počet administratívnych
kapacít na zabezpečenie úloh spojených s koordináciou, riadením, implementáciou, kontrolou
a auditom EŠIF v programovom období 2014 - 2020 je 3 299.
Tab. č. 18: Súhrnný prehľad počtu administratívnych kapacít podľa inštitúcií
Počet
schválených AK
do 31.12.2016

Počet AK EŠIF
po 1.1.2017

Úrad vlády SR

81

86

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

157

164

Ministerstvo vnútra SR

176

179

Ministerstvo financií SR

311

351

Ministerstvo životného prostredia SR

273

273

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

384

328

Ministerstvo zdravotníctva SR

65

50

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

512

297

Ministerstvo kultúry SR

25

35

Ministerstvo hospodárstva SR

414

360

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

1104

833

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

181

188

Úrad pre verejné obstarávanie

25

25

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

1

6

Protimonopolný úrad SR

5

11

Najvyšší kontrolný úrad SR

0

12

3714

3198

0*

101

3714

3299

Inštitúcia

SPOLU
Územná samospráva (VÚC a krajské mestá)
SPOLU
*počty AK sú zahrnuté v počte schválených AK pre MPRV SR

Počet AK EŠIF po 01. 01. 2017 pre subjekty štátnej správy predstavuje 3 198 miest, počet AK EŠIF pre
územnú samosprávu je 101 miest.
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Tab. č. 19: Súhrnný prehľad počtu administratívnych kapacít vo vzťahu k štátnemu rozpočtu SR
POČET AK EŠIF - ROK 2017

Inštitúcia / Kapitola štátneho rozpočtu

SPOLU AK
zapracované
v RVS 20172019

Požadovaný stav AK EŠIF od roku 2O17

UV SR č. 461/2016 pre RO a
schválený počet AK pre PO
administratívne
kapacity
osobitne
sledované*

V tom:
aparát

Z toho:
Spolu AK

administratívne
kapacity
osobitne
sledované*

V tom: aparát

Úrad vlády SR

57

23

23

86

47

47

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a
informatizáciu

118

83

83

164

129

129

Ministerstvo vnútra SR

21

21

21

179

179

179

Ministerstvo financií SR

244

105

42

351

164

66

Ministerstvo životného prostredia SR

210

144

24

273

207

87

Rozpočtová organizácia (aparát)

90

24

24

153

87

87

Príspevková organizácia

120

120

0

120

120

0

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

347

308

98

328

308

141

Ministerstvo zdravotníctva SR

65

65

65

50

50

50

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

352

181

93

297

249

161

Ministerstvo kultúry SR

12

12

12

35

35

35

Ministerstvo hospodárstva SR

271

150

60

360

260

109

Rozpočtová organizácia (aparát)

111

60

60

139

109

109

Príspevková organizácia

160

90

0

221

151

0

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

1013

96

34

833

96

34

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

161

66

66

188

92

92

Úrad pre verejné obstarávanie

15

0

0

25

10

10

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR

4

0

0

6

2

2

Protimonopolný úrad SR

0

0

0

11

11

11

Najvyšší kontrolný úrad SR

0

0

0

12

0

0

2890

1254

621

3198

1839

1153

2857

1568

1153

1044

621

341

271

0

SPOLU
z toho:
Rozpočtová organizácia (aparát)
Príspevková organizácia

Územná samospráva (VÚC a krajské mestá)

2610
280

101

*administratívne kapacity nekryté zo zdroja 111

Posúdenie administratívnych kapacít pre implementáciu európskych štrukturálnych a
investičných fondov v programovom období 2014 - 2020

Strana 40

EURÓPSKA ÚNIA

6 Definícia administratívnych kapacít
Administratívna kapacita EŠIF je definovaná ako špecifické pracovné miesto vo verejnej správe (štátnej
správe a územnej samospráve), slúžiace pre výkon činností na zabezpečenie koordinácie, riadenia,
implementácie, kontroly a auditu EŠIF v programovom období 2014 - 2020. Mzdové výdavky
zamestnanca10 vykonávajúceho činnosti, súvisiace s koordináciou, riadením, implementáciou, kontrolou
a auditom EŠIF v rámci takéhoto pracovného miesta sú oprávnenými na čiastočnú alebo úplnú
refundáciu z prostriedkov technickej pomoci.
Zamestnanci vykonávajúci podporné činnosti, t.j. činnosti, ktoré priamo nesúvisia s výkonom
koordinácie, riadenia, implementácie, kontroly a auditu EŠIF, nie sú administratívne kapacity. Ich
mzdové výdavky môžu byť oprávnenými na refundáciu z prostriedkov technickej pomoci.

Zahŕňajú kategóriu výdavkov 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania a 620 Poistné a príspevok do
poisťovní) v zmysle ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.
10
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7 Finančné zdroje na krytie nákladov na administratívne kapacity
Pri koncipovaní materiálu a určovaní počtu AK EŠIF pre subjekty zapojené do koordinácie, riadenia,
implementácie, kontroly a auditu európskych štrukturálnych a investičných fondov sa vychádzalo z
predpokladu, že osobné výdavky na administratívne kapacity sú oprávnené na refundáciu zo zdrojov
technickej pomoci jednotlivých operačných programov.
Na základe požadovaného počtu AK a priemerných mzdových nákladov boli kvantifikované požiadavky
na refundáciu miezd AK zo zdrojov technickej pomoci na obdobie rokov 2017 - 2023. Predbežné
odhady poukazujú na riziko nedostatku prostriedkov technickej pomoci pre niektoré operačné programy.
Zmenu počtu administratívnych kapacít EŠIF osobitne sledovaných nad rámec počtov administratívnych
kapacít osobitne sledovaných, schválených uznesením vlády SR k návrhu rozpočtu verejnej správy na
príslušný rozpočtový rok, je potrebné vykonať so zohľadnením aktuálne neobsadených pracovných
miest a bez nárokov na dodatočné prostriedky zo štátneho rozpočtu. Akákoľvek zmena počtu
administratívnych kapacít osobitne sledovaných v jednotlivých rozpočtových kapitolách nad rámec
schváleného, resp. upraveného limitu počtu zamestnancov na príslušný rozpočtový rok, musí byť
vopred odsúhlasená Ministerstvom financií SR.
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8 Zhrnutie
Vláda Slovenskej republiky prostredníctvom svojich uznesení definuje subjekty zodpovedné za
koordináciu, riadenie, implementáciu, kontrolu a audit zdrojov EÚ a schvaľuje počty administratívnych
kapacít určených na výkon vyššie uvedených činností. Z dôvodu súbežnej implementácie
programového obdobia 2007 - 2013 a 2014 – 2020, ako aj z dôvodu vyššej alokácie pre PO 2014 –
2020 oproti alokácii PO 2007 - 2013 vláda Slovenskej republiky schválila navýšenie počtu
administratívnych kapacít do 31. 12. 2016 (uznesenie vlády SR č. 519/2014 a č. 153/2015) na 3 714
administratívnych kapacít.
Vzhľadom na ukončenie implementácie programového obdobia 2007 - 2013 je potrebné aktualizovať
počty administratívnych kapacít, ktoré budú oprávnené subjekty potrebovať na zabezpečenie
koordinácie, riadenia, implementácie, kontroly a auditu EŠIF do konca programového obdobia 2014 2020. Celkový počet administratívnych kapacít EŠIF pre programové obdobie 2014 - 2020 je
stanovený na 3 299, z čoho pripadá na subjekty štátnej správy 3 198 a subjekty územnej samosprávy
101 miest administratívnych kapacít. Je potrebné zdôrazniť, že počet administratívnych kapacít (vrátane
subjektov územnej samosprávy) sa oproti PO 2007 – 2013 znížil o 415. Zároveň konštatujeme, že ide
o maximálny počet administratívnych kapacít EŠIF, ktoré majú subjekty štátnej správy a územnej
samosprávy k dispozícii. Tvorba a obsadzovanie pracovných miest administratívnych kapacít EŠIF by
malo reagovať na reálny priebeh implementácie operačných programov a zohľadňovať disponibilné
zdroje technickej pomoci na refundáciu mzdových nákladov. V prípade nedostatku disponibilných
zdrojov technickej pomoci je daný subjekt povinný priebežne upraviť počet administratívnych kapacít,
resp. hľadať alternatívne zdroje financovania bez dodatočného nároku na štátny rozpočet SR. Počet
administratívnych kapacít EŠIF pre programové obdobie 2014 - 2020 bude prehodnotený pre všetky
subjekty zapojené do koordinácie, riadenia, implementácie, kontroly a auditu zdrojov EÚ v termíne do
31. 12. 2019.
Administratívna kapacita EŠIF je definovaná ako špecifické pracovné miesto vo verejnej správe (štátnej
správe a územnej samospráve), slúžiace pre výkon činností na zabezpečenie koordinácie, riadenia,
implementácie, kontroly a auditu EŠIF v programovom období 2014 - 2020. Mzdové výdavky
zamestnanca vykonávajúceho činnosti, súvisiace s koordináciou, riadením, implementáciou, kontrolou
a auditom EŠIF v rámci takéhoto pracovného miesta sú oprávnenými na čiastočnú alebo úplnú
refundáciu z prostriedkov technickej pomoci. Po prijatí uznesenia vlády SR zabezpečí Úrad vlády SR
ako gestor administratívnych kapacít EŠIF aktualizáciu metodického pokynu CKO č. 21 - Informácia
o stave administratívnych kapacít subjektov zapojených do implementácie, riadenia a kontroly
európskych štrukturálnych a investičných fondov.
Úpravu počtov administratívnych kapacít EŠIF je potrebné vykonať so zohľadnením aktuálne
neobsadených pracovných miest a bez nárokov na dodatočné prostriedky zo štátneho rozpočtu.
V nadväznosti na uznesenie vlády SR, ktorým sa schvaľujú limity počtu zamestnancov rozpočtových
organizácií kapitol štátneho rozpočtu (vrátane AK osobitne sledovaných), musí byť akákoľvek zmena
počtu administratívnych kapacít osobitne sledovaných na príslušný rozpočtový rok vopred odsúhlasená
MF SR. Navrhované uznesenie k Analýze stavu a určeniu počtu administratívnych kapacít EŠIF
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v programovom období 2014 - 2020 zrušuje všetky predchádzajúce uznesenia vlády Slovenskej
republiky schválené do 31. 12. 2016, týkajúce sa administratívnych kapacít. Cieľom je zjednodušenie
sledovania a vykazovania administratívnych kapacít nielen vo vzťahu k politike súdržnosti EÚ, ale aj
štátneho rozpočtu.
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9 Návrh zabezpečenia úloh
V súvislosti so stanovením počtu AK pre jednotlivé subjekty zapojené do riadenia, implementácie,
kontroly a auditu európskych štrukturálnych a investičných fondov po 01. 01. 2017 bude potrebné
vykonať nasledovné úlohy:
•
•

•

zrušenie všetkých identifikovaných uznesení vlády SR týkajúcich sa administratívnych kapacít
schválených vládou SR do konca roka 2016,
schválenie maximálneho počtu AK pre jednotlivé subjekty štátnej správy, zapojené do
koordinácie, riadenia, implementácie, kontroly a auditu európskych štrukturálnych a
investičných fondov. Novo stanovený počet AK EŠIF bude platný pre dotknuté subjekty do
konca implementácie programového obdobie 2014 - 2020,
Úrad vlády SR ako gestor AK v rámci Slovenskej republiky bude mať v uznesení vlády SR
definovanú úlohu prehodnotiť a aktualizovať stav administratívnych kapacít pre implementáciu
európskych štrukturálnych a investičných fondov v termíne do 31. 12. 2019. Na základe takto
vykonanej analýzy môže dôjsť k návrhu na zmenu počtu AK v rámci niektorých rezortov,
zapojených do koordinácie, riadenia, implementácie, kontroly a auditu EŠIF po 01. 01. 2020.
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