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Ministerstvo školstva SR: Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre SOP ĽZ
a JPD BA Cieľ 3
  
Odbor pre Operačný program Vzdelávanie na sekcii európskych záležitostí Ministerstva 
školstva SR v programovom období 2004-2006 plní úlohy sprostredkovateľského orgánu pod
riadiacim orgánom pre Sektorový operačný program Ľudské zdroje (ďalej len „SOP ĽZ“) a
Jednotný programový dokument NUTS II – Bratislava Cieľ 3 (ďalej len „JPD BA Cieľ 3“).  
  
Tieto úlohy zverila vláda Ministerstvu školstva SR svojimi uzneseniami. Uznesením vlády
Slovenskej republiky č. 317 zo dňa 27. marca 2002 bolo Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky určené ako riadiaci orgán pre SOP ĽZ a JPD BA Cieľ 3 a
zároveň uznesením č. 476 zo dňa 9. mája 2002 vláda Slovenskej  republiky súhlasila
s rámcovým vymedzením pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny  Slovenskej 
republiky ako riadiaceho orgánu a Ministerstva školstva Slovenskej republiky ako
sprostredkovateľského orgánu  pod riadiacim orgánom pre realizáciu SOP ĽZ a JPD BA Cieľ
3.   
  
Ministerstvo školstva SR je zodpovedné za implementáciu priority 3 SOP ĽZ, konkrétne
opatrení 3.1 a 3.3.A a časti opatrenia 3.2 a priority 2 JPD BA Cieľ 3, konkrétne časti 
opatrenia 2.1 a 2.2. Na zabezpečenie tejto implementácie Ministerstvo školstva SR plní úlohy
v nasledujúcich oblastiach:  
   
- v oblasti administratívnych, riadiacich a kontrolných podmienok – Ministerstvo školstva SR 
muselo vytvoriť vhodnú administratívnu štruktúru a systém riadenia a kontroly poskytovania 
pomoci z ESF. Funkcie v rámci ministerstva, ktoré zabezpečia implementáciu SOP ĽZ a JPD 
BA Cieľ 3, musia byť jasne rozdelené a procesy prijímania a spracúvania projektov musia byť 
transparentné, aby sa tak predišlo akýmkoľvek podozreniam a nezrovnalostiam.  
- v  oblasti programovania – táto oblasť zahŕňala prípravu programových dokumentov, na
základe ktorých sa poskytuje v Slovenskej republike pomoc z ESF, t.j. SOP ĽZ a JPD BA 
Cieľ 3 a prípravu ich programových doplnkov. Tieto dokumenty stanovujú, na aké prioritné
ciele sa budú v SR poskytovať prostriedky z ESF a kto môže o pomoc z ESF žiadať. 
Ministerstvo školstva SR pritom úzko spolupracovalo s MPSVR SR a dodávalo mu podklady 
za rezort školstva. Fáza programovania pre programovacie obdobie 2004-2006 je už ukončená 
a nasledujúce programovanie sa bude týkať programovacieho obdobia 2007-2013.  
- v  oblasti predkladania, analýz a schvaľovania projektov – MŠ SR vyhlasuje výzvy na 
predkladanie projektov, v ktorých presne vymedzí ciele každej výzvy, aktivity, na ktoré je
možné projekt zamerať a oprávnených žiadateľov. Následne prijíma návrhy projektov od
žiadateľov a dáva ich na posúdenie nezávislej výberovej komisii, ktorá na základe vopred
stanovených hodnotiacich kritérií niektoré projekty odporučí podporiť a iné neodporučí 
podporiť ako nevyhovujúce.  
Okrem toho MŠ SR vypracúva alebo poveruje vypracovaním tzv. národných projektov
v oblastiach daných zákonom č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii 
ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov organizácie vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti. Národné projekty majú celoštátny dosah a vo väčšine prípadov podnecujú 
systémové zmeny v rezorte školstva na Slovensku.  
Konečné rozhodnutie o schválení, resp. neschválení všetkých projektov však dáva MPSVR
SR ako riadiaci orgán.  
- v oblasti uzatvárania zmlúv s úspešnými žiadateľmi – s úspešnými žiadateľmi MŠ SR 



uzavrie zmluvu o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov na projekt, v ktorej 
sa presne definuje, koľko finančných prostriedkov MŠ SR na projekt poskytne a aké sú práva
a povinnosti realizátora projektu. Ak tento nedodrží podmienky stanovené v zmluve, MŠ SR 
môže od zmluvy odstúpiť.  
- v oblasti zabezpečenia informovanosti verejnosti – MŠ SR kontinuálne informuje verejnosť 
o možnostiach získania pomoci z ESF prostredníctvom masmédií, internetu, stretnutí
v regiónoch a publikačnej činnosti. Zároveň pracovníci O OPV poskytujú informácie všetkým 
záujemcom o pomoc z ESF, aby sa čo najviac zvýšil záujem potenciálnych žiadateľov 
o predloženie projektu a tak sa zabezpečilo plné čerpanie pomoci pridelenej z ESF Slovensku. 
- v oblasti žiadostí o platbu – Odbor ekonomiky pre ŠF EÚ MŠ SR prijíma od realizátorov 
projektov ich žiadosti o platbu, ktoré predkladajú na základe uskutočnenia aktivít projektu. 
MŠ SR tieto žiadosti o platbu skontroluje, či sú v súlade so schváleným projektom 
a s uzavretou zmluvou a skontrolované žiadosti odošle na platobnú jednotku v rámci MŠ SR. 
Keď je žiadosť o platbu v poriadku, platobná jednotka požadovanú sumu prevedie na účet
realizátora projektu.  
- v oblasti monitorovania a hodnotenia pomoci – MŠ SR pravidelne sleduje implementáciu 
projektov, na ktoré poskytlo pomoc z ESF a na základe zozbieraných údajov vypracováva 
pravidelné monitorovacie a hodnotiace správy, ktoré majú za cieľ stanoviť efektívnosť
využitia pomoci poskytovanej z ESF.  
- v prípade zistenia neoprávneného použitia finančných prostriedkov z ESF oznámi MŠ SR 
zistené skutočnosti MPSVR SR a MF SR.  
  
So súhlasom riadiaceho orgánu môže MŠ SR časť výkonu týchto práv a povinností delegovať 
na organizácie a inštitúcie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti; 
  
Ministerstvo školstva SR zároveň zabezpečuje aj pravidelnú kontrolu využitia prostriedkov,
ktoré poskytlo na realizáciu projektov z Európskeho sociálneho fondu.  
  
 


