Tabuľka súhrn rezortných analýz - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR –
 odpočet plnenia úloh k 30.11. 2013
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SUBJEKT
IDENTIFIKOVANÉ RIZIKO
OPIS RIZIKA
OPATRENIE
ZODPOVEDNÝ SUBJEKT
TERMÍN PLNENIA
SPLNENÉ/NESPLNENÉ
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
v oblasti verejného obstarávania

* príprava a realizácia verejných obstarávaní  spôsobom smerujúcim 
k zníženiu až zamedzeniu  rizika: netransparentnosti procesu obstarávania, neobjektívneho kontrolného mechanizmu, zdĺhavého rozhodovacieho procesu ÚVO, korupčného konania  pri rozhodovaní o námietkach alebo kontrolných zisteniach.
V rámci novelizácie zákona o verejnom obstarávaní (ďalej ako "ZVO") alebo pri príprave nového ZVO sa navrhuje - doplniť konkrétne §, ktoré sa navrhujú novelizovať: ide o nové potenciálne vzniknúce paragrafové znenia:
1. Odporúča sa  zaviesť  povinnosť pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov  využívať pri verejnom obstarávaní  a najmä pri predkladaní ponúk elektronické systémy pre verejné obstarávanie (EVO), ktoré zamedzia dodatočnému upravovaniu predložených dokladov a predložených ponúk uchádzačmi.
2. Umožniť verejným obstarávateľom a obstarávateľom vyjadriť sa ku kontrolným zisteniam, ktoré uskutočňuje ÚVO v konkrétnom verejnom obstarávaní pred uzatvorením zmluvy.  Týmto ustanovením sa vysvetlia a odstránia prípadné pochybenia ÚVO pri zisteniach v protokole z vykonanej kontroly, čím sa  zvýši operatívnosť kontroly  a objektívnosť kontrolných zistení, ale predovšetkým sa zabezpečí právo kontrolovaného vyjadriť sa ku kontrolným zisteniam. Táto možnosť vyjadrenia  pri výkone kontroly pred uzavretím zmluvy v súčasnosti neexistuje.
3. Do ZVO zakomponovať možnosť odvolania sa voči 1. stupňovému  rozhodnutiu komisie ÚVO alebo kontroly, ktoré majú dopad na zrušenie alebo vyhodnotenie verejného obstarávania, a to na odvolajúci druhý stupeň ÚVO alebo nezávislý odvolávací orgán, ktorý o danom odvolaní rozhodne do 30 dní. Až v treťom stupni dať možnosť odvolať sa na súd. Vytvorením druhostupňového odvolacieho orgánu sa  skvalitní a najmä urýchli  opravné  konanie voči rozhodnutiu ÚVO a zároveň sa zamedzí možnému korupčnému konaniu  pri rozhodovaní o námietkach alebo kontrolných zisteniach.
odbor pre verejné obstarávanie
v priebehu roku 2012
Plnenie: legislatívne opatrenia
OVO v rámci MPK k návrhu novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") uplatnil pripomienky k vyššie uvedeným bodom, ale aj k ďalším častiam ZVO. Podľa rozhodnutia ministra vnútra (garanta pre novelu ZVO) predmetný návrh sa prepracuje a znova predloží na MPK.
Iné opatrenia:
Pri príprave verejného obstarávania tovarov, služieb alebo prác, sú členovia prípravnej skupiny, ktorá má za úlohu pripraviť súťažné podklady, vždy zaviazaní mlčanlivosťou prostredníctvom čestného vyhlásenia. Toto čestné vyhlásenie je súčasťou každej dokumentácie.
Plnenie: úloha sa priebežne zabezpečuje a plní.
Všetci členovia na vyhodnotenie ponúk musia byť bezúhonní a nestranní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní čo deklarujú čestným vyhlásením pred vyhodnocovaním ponúk. 
Plnenie: úloha sa priebežne zabezpečuje a plní.
Komisia na vyhodnotenie podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk je minimálne 5-členná, t. j. rozhodnutia sú prijímané kolektívne.
Plnenie: úloha sa priebežne zabezpečuje a plní.
Vyhodnocovanie všetkých súťaží sa realizuje prostredníctvom e Aukcií, čím sa odstraňuje možný priestor pre zvýhodňovanie  uchádzača a zároveň sa zabezpečuje ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.
Plnenie: úloha sa priebežne zabezpečuje a plní.
Rokovacie konania bez zverejnenia sa uskutočňujú prostredníctvom pracovných -  3 až 5 členných komisií tak, aby sa minimalizovali prípadne nežiaduce vplyvy alebo možnosť výskytu korupcie.
Plnenie: úloha sa priebežne zabezpečuje a plní.
Všetky procesy sa vo verejnom obstarávaní realizujú prostredníctvom EVO v ktorom sú trvalo zachytené všetky dokumenty a súvisiace oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania i o výsledku verejného obstarávania, všetky uskutočnené postupy (zverejnenie, zaregistrovanie a pod.) – súťažné podklady, zoznamy záujemcov, uchádzačov, vysvetľovanie, predkladanie ponúk, vyhodnotenie ponúk, priebeh e-aukcie a pod.
Plnenie: úloha sa priebežne zabezpečuje a  plní.
Prijatím smernice, ktorou sa upravujú postupy VO sa zabezpečuje hospodárnosť, efektívnosť, transparentnosť, nediskriminácia (t.j. rovnakého prístupu) a zodpovednosť ako základné princípy vo verejnom obstarávaní.
Plnenie: úloha sa priebežne zabezpečuje a  plní.
V Centrálnom registri zmlúv sa zverejňujú všetky zmluvy uzatvorené z procesov verejného obstarávania a v Centrálnom registri dokumentov z verejného obstarávania sa zverejňujú všetky dokumenty z verejného obstarávania čím sa zabezpečuje transparentnosť v plnom rozsahu.
Plnenie: úloha sa priebežne zabezpečuje a  plní.
Na webovom sídle ministerstva sa zverejňujú všetky verejné obstarávania a ich výsledky vrátane e-aukcií.
Plnenie: úloha sa priebežne zabezpečuje a  plní.
Do komisií na vyhodnotenie ponúk sa vymenovávajú ako členovia aj členovia  bez práva hodnotiť ponuky –  v pozícii ako verejná kontrola  alebo ako pozorovatelia.
Plnenie: úloha sa priebežne zabezpečuje a  plní.
Aj neprioritné služby sa obstarávali a obstarávajú postupom ako prioritné služby. 
Plnenie: úloha sa priebežne zabezpečuje a  plní.
 MŠVVaŠ SR má prijatú  smernicu č. 4/2013 upravujúcu záväzné postupy  pri uplatňovaní zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien v rezorte MŠVVa Š SR, ktorá nadobudla účinnosť 1.júna 2013. Predmetná smernica uložila zodpovedným zamestnancom ministerstva, ale aj zodpovedným zamestnancom  rezortných organizácii plniť okrem iného aj vyššie uvedené opatrenia ako pre zvýšenie transparentností a nediskriminácie v procesoch verejných obstarávaní, tak aj zvýšenie hospodárnosti a efektívnosti verejných obstarávaní.
Plnenie: úloha je splnená a priebežne sa zabezpečuje a plní. 
Plnenie smernice je trvalé a jej plnením sa vytvára prostredie pre zamedzenie vzniku možnej korupcie pri procesoch verejného obstarávania.

 
nakladanie 
s finančnými prostriedkami

*preplácanie dokladov zamestnancom pri individuálnych drobných  nákupoch

*nedostatočne vymedzené náležitosti v žiadosti o podporu projektu výskumu a vývoja
1) Vypracovať vnútorný akt riadenia, ktorý jednoznačne určí postup preplácania dokladov pri individuálnych nákupoch. 

2) Zapracovať do § 17 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja povinnosť predkladať v žiadosti o podporu projektu kalkuláciu jeho úplných nákladov, ako i plánovaných zdrojov krytia. Ustanoviť, ktorá časť z prostriedkov poskytnutých Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (ďalej ako "APVV") na podporu projektu môže inštitúcia použiť na refundáciu svojich nákladov.
1) odbor hospodárskej správy 



2) sekcia vedy a techniky, odbor štátnej a európskej politiky vo vede a technike v spolupráci s odborom implementácie štátnej podpory výskumu a vývoja, Agentúra na podporu výskumu a vývoja
1) do 31. 12. 2012




2) 31.12.2012
Úloha trvá , termín bol presunutý do apríla 2013
MŠVVaŠ SR vypracovalo smernica č. 44/2012 o obehu a kontrole účtovných dokladov MŠVVaŠ SR, ktorá nadobudla účinnosť k 31. októbru 2013. 
Úloha je splnená

2. Novelizácia zákona  č. 172/2005 Z. z. bola uznesením vlády SR č. 726 zo 16.11.2011 zrušená. Úloha je pozastavená. 
Vyjadrenie k termínu 30.11. 2013: MŠVVaŠ SR požiadalo o odklad termínu na október 2014, keďže Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR bude schválená až koncom roka 2013 a až od nej sa bude odvíjať predpokladaná novelizácia. 
Úloha trvá.

 
v oblasti posudzovania a kontroly projektov




























poskytovanie dotácií 
v oblasti športu



























































Zaradenie žiakov do centra olympijskej prípravy




Športové súťaže žiakov a študentov




*riziko nadhodnotenia nákladov projektov vedy a výskumu  a nedostatočné odhaľovanie neoprávnených nákladov projektov v rámci ich posudzovania.


























* rizikom je zostavenie výzvy spôsobom, ktorý zavedie nerovnaké a netransparentné podmienky pre žiadateľov, nestanoví presné a jednoznačné kritériá
* rizikom je ovplyvnenie členov komisie





















































*rizikom je zaradenie tých, ktorí nespĺňajú výkonnostné kritériá a nie sú perspektívni ako budúci elitní športovci




*rizikom je zaradenie súťaže do systému súťaží, o ktorú nie je záujem zo strany žiakov

Uskutočniť analýzu procesov v rámci APVV vrátane systému hodnotenia a navrhnúť ich úpravy smerujúce k odstráneniu doterajších nedostatkov. Pri návrhu úprav procesov využiť aj zahraničné skúsenosti. Uskutočniť úpravy procesov nevyžadujúcich si zmenu zákona v rámci možností už pre výzvy na rok 2012. Vypracovať metodiku kalkulácie úplných nákladov pre projekty (full - costing). Ako vzor použiť metodiku používanú v európskych projektoch.


























































































sekcia vedy a techniky, odbor štátnej a európskej politiky vo vede a technike v spolupráci 
s odborom implementácie štátnej podpory výskumu a vývoja, Agentúra na podporu výskumu a vývoja, akademická obec.























Sekcia štátnej starostlivosti o šport
do 31. marca 2012- analýza,

do 31. decembra 2012- návrh úprav a vypracovanie metodiky 

























Úloha sa priebežne zabezpečuje a plní




























































Projekt COP bol ukončený v roku 2012
APVV v priebehu roka 2011 uskutočnila analýzu hodnotiaceho procesu s cieľom skvalitniť systém hodnotenia a financovania projektov a zvýšiť objektivitu hodnotiaceho procesu. V rámci tejto analýzy boli vypracované nové hodnotiace kritéria pre základný a aplikovaný výskum a modifikovaný postup hodnotiaceho procesu projektov. Tieto hodnotiace kritéria boli využité už pri VV 2011 vyhlásenej  14.9.2011. Pre výzvy vyhlásené v roku 2012 (bilaterálne výzvy) sa taktiež uplatňujú modifikované hodnotiace kritéria, ktoré boli dňa 27.2.2012 schválené predsedníctvom APVV. Analýza bola vypracovaná v stanovenom  termíne. V prípade potreby bude vypracovaná a používaná metodika v stanovenom termíne upravená.
K 30. 11. 2013: Úloha je splnená.



Znenie výziev vypracovávajú  pracovníci sekcie, ktoré po odsúhlasení GRS schvaľuje minister. Na posudzovanie žiadostí minister menuje členov komisie na návrh sekcie. Komisia na základe stanovených kritérií posúdi predložené žiadosti a predloží ich na schválenie ministrovi. Pri zúčtovaní konkrétnych dotácií prijímateľ dotácie predloží zúčtovanie ku každej dotácii a pracovníci sekcie ho skontrolujú.
Úprava legislatívy: zákon č.300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - novelizácia z 10.12.2010 - Zákon  č. 528/2010 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 300/2008 Z. z. o organizácii 
a podpore športu
Smernica č. 41/2010-I  z 21.12.2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MŠVVaŠ SR o poskytovaní dotácií 
v pôsobnosti  MŠVVaŠ SR návrh na poskytnutie/neposkyt. dotácie v oblasti športu v roku 2011 organizáciám podľa priloženého zoznamu. 
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR schválil nové znenie dotačných zmlúv, ktoré zásadným  spôsobom menia povinnosti žiadateľov dotácie. Zvýšil sa rozsah verejnej kontroly nakladania 
s prostriedkami štátneho rozpočtu. Poberatelia dotácií sú povinní v o väčšom rozsahu zverejňovať používanie prostriedkov štátneho rozpočtu, zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky.
V roku 2013 bolo 13 výziev na predloženie žiadostí  o poskytnutie dotácií . Tieto boli pripravené a zverejnené plne v súlade so zákonom 528/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu.
Úloha je splnená a priebežne sa ďalej zabezpečuje a plní.



Úloha je splnená a naďalej sa priebežne zabezpečuje a plní.







Smernica č. 44/2011 o organizovaní riadení a finančnom zabezpečení športových súťaží detí a žiakov škôl. Smernica je stále v platnosti v plnom rozsahu.
Úloha sa priebežne zabezpečuje a plní.


