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Riadiaci orgán pre  

Operačný program Vzdelávanie 

 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 
 

 

 

II. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru  

pre Operačný program Vzdelávanie 

 
Termín konania: 04. 06. 2008 14:00 hod. 

Miesto konania: hotel Bôrik, Bôrik 15, 814 07 Bratislava 

Prítomní:   podľa priloţenej prezenčnej listiny (príloha č. 1 zápisnice) 

 

 

Zápisnica 
 

 

1. Otvorenie  
 
Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Vzdelávanie (ďalej len výbor“) 

otvoril predseda výboru - podpredseda vlády a minister školstva SR prof. Ing. Ján Mikolaj, 

CSc., ktorý privítal prítomných členov výboru ako aj zástupcov Európskej komisie (ďalej len 

„EK“) - p. Aurelia Cecilia, p. Zuzanu Harmathovú a p. Natáliu Dianiškovú.  

Predseda výboru skonštatoval, ţe nakoľko sú podľa podpísanej prezenčnej listiny prítomní 22 

členovia výboru a 5 členovia výboru v zastúpení (spolu 27 členov výboru  z celkového počtu 

členov výboru, t.j. 33), je výbor uznášaniaschopný. Podľa čl. 11 ods. 1 Rokovacieho poriadku 

je výbor uznášaniaschopný, ak sú na zasadnutí prítomné aspoň dve tretiny členov výboru, t.j. 

22 členov, pričom nadpolovičná väčšina prítomných členov výboru nie je v zastúpení. Na 

prijatie uznesenia bude potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. 

Predseda výboru sa prítomným poďakoval za účasť.  

Predseda ďalej prítomných oboznámil s programom druhého riadneho zasadnutia výboru. 

Nebol ţiadny návrh na doplnenie programu. Program bol členmi výboru jednohlasne 

schválený bez pripomienok (príloha č. 2 zápisnice). 

 

 

2. Príhovor predsedu výboru 
  

Predseda výboru vo svojom príhovore ešte raz privítal všetkých členov výboru. Pripomenul, 

ţe počas prvého riadneho zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 14.11.2007, členovia výboru 

schválili štatút a rokovací poriadok Monitorovacieho výboru pre Operačný program 

Vzdelávanie, ďalej schválili hodnotiace a výberové kritériá pre Operačný program 

Vzdelávanie a vzali na vedomie Programový manuál k Operačnému programu Vzdelávanie. 

Ďalej stručne uviedol, aké výzvy na dopytovo-orientované projekty a aké priame zadania boli 

zverejnené v prvom polroku 2008. Riadiaci orgán dňa 22.2.2008 zverejnil prvé priame 

zadanie – národný projekt pod názvom „Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti 

cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných 

a stredných školách“. Dňa 17.3.2008 nasledovalo ďalšie priame zadanie – národný projekt 
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pod názvom „Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v  predmete 

informatika“. Dňa 14.5.2008 boli zverejnené 2 priame zadania – národné projekty pod 

názvom „Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“ a „Modernizácia 

vzdelávacieho procesu na stredných školách“. Zatiaľ posledné priame zadanie bolo 

zverejnené dňa 29.5.2008. Ide o národný projekt pod názvom „Vzdelávanie učiteľov 

v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov“. 

Čo sa týka dopytovo-orientovaných projektov, Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy (ďalej 

len „Agentúra“) ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (ďalej len „SORO“) 

vyhlásila prvé výzvy na dopytovo-orientované projekty v marci 2008 – 11. marca 2008 pre 

stredné školy a 18. marca 2008 pre základné školy.  Výzvy boli zamerané na obsahovú 

prestavbu regionálneho školstva – tvorbu školských vzdelávacích programov pre základné 

a stredné školy.  Išlo o výzvy v rámci opatrenia 1.1. Premena tradičnej školy na modernú 

a opatrenie 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj.  

Dňa 7. 4. 2008 Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej len „MZ SR“) ako SORO vyhlásilo 

výzvu na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2 

„Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov“. 

 
Predseda výboru uviedol, ţe počas 2. riadneho zasadnutia výboru bude hlavným bodom 

programu schválenie Výročnej správy o vykonávaní Operačného programu Vzdelávanie za 

obdobie január – december 2007. Počas zasadnutia budú ďalej členom výboru poskytnuté 

informácie o pokroku v implementácii Operačného programu Vzdelávanie (ďalej len „OPV“) 

ako aj o realizovanej publicite. Informácie budú prezentovať jednotliví zástupcovia riadiaceho 

orgánu a sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom. Predseda výboru zaţelal 

členom výboru konštruktívne rokovanie. 

Predseda výboru následne odovzdal slovo zástupcovi EK, p. Ceciliovi.  

 

3. Príhovor zástupcu EK  
 

Aurelio Cecilio poďakoval predsedovi výboru za pozvanie. Takisto poďakoval za včasné 

poskytnutie podkladov. Ocenil, ţe výročná správa bola zástupcom EK predloţená 

v angličtine. Takisto vyzdvihol dobrú spoluprácu pri samotnej príprave výročnej správy. 

Vyjadril spokojnosť nad tým, ţe implementácia OPV postupuje a prvé výzvy uţ boli 

vyhlásené. Ďalej zástupca EK vo svojom príhovore uviedol, ţe po schválení OPV vyplynuli 

pre riadiaci orgán viaceré poţiadavky, z ktorých niektoré uţ boli splnené. Bol vypracovaný 

Komunikačný plán, ktorý EK schválila bez pripomienok dňa 5.5.2008. Upozornil na 

povinnosť predloţiť opis systémov riadenia a vypracovanie plánu hodnotenia OPV a vyjadril 

nádej, ţe tieto dokumenty budú predloţené EK v stanovených termínoch. 

Predseda výboru poďakoval zástupcovi EK za príhovor. Tieţ skonštatoval, ţe nové 

programové obdobie bolo úspešné naštartované a je snaha, aby podklady a správy pre EK boli 

vţdy v poţadovanej kvalite.  

 

4. Schválenie overovateľa zápisnice 
 

Predseda výboru navrhol ako overovateľa zápisnice p. Edmunda Škorvagu, riaditeľa odboru 

programov EÚ na MZ SR. Keďţe nepadol iný návrh na osobu overovateľa, predseda výboru 

dal hlasovať. P. Škorvaga hlasovania zdrţal, zvyšok prítomných hlasoval za p. Škorvagu, čím 

bol zvolený za overovateľa zápisnice. 
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5. Schválenie zápisnice z 1. riadneho zasadnutia  
 

Predseda výboru informoval prítomných o tom, ţe podľa článku 13, odseku 3 Rokovacieho 

poriadku výboru musí byť návrh zápisnice zo zasadnutia výboru v elektronickej podobe 

zaslaný všetkým členom výboru na pripomienkovanie najneskôr do 15 pracovných dní od 

uskutočnenia zasadnutia výboru. Členovia sú povinní poslať svoje pripomienky na sekretariát 

výboru do 10 pracovných dní odo dňa jeho prijatia. Všetky vznesené pripomienky členov 

výboru boli do zápisnice zapracované. Predseda výboru overil, či niektorý z členov chce 

vzniesť pripomienku k zápisnici a následne nechal hlasovať o prijatí zápisnice. Nikto 

z prítomných nebol proti, nikto sa nezdrţal hlasovania, zápisnica bola prijatá jednomyseľne 

(príloha č. 3 zápisnice). 

 

6. Výročná správa 
 

Predseda výboru informoval členov výboru, ţe v súlade s článkom 67 Nariadenia Rady (ES) 

č. 1083/2006 má riadiaci orgán povinnosť zaslať EK výročnú správu v termíne do 30.6.2008. 

Podľa článku 2, odseku 1, písm. d Štatútu výboru, úlohou výboru je zváţiť a schváliť výročnú 

správu o vykonávaní. Predseda výboru stručne zhrnul obsah výročnej správy o vykonávaní 

OPV za obdobie január – december 2007 – správa obsahuje údaje o implementácii na úrovni 

prioritných osí, monitorovacích a finančných ukazovateľoch, informácie o príspevku plnenia 

horizontálnych priorít. Súčasťou výročnej správy je informácia o riadení OPV, ktorá obsahuje 

údaje z monitorovania OPV týkajúce sa výziev na predkladanie ţiadostí o nenávratný 

finančný príspevok. Správa obsahuje tieţ informáciu o príspevku plnenia OPV 

k horizontálnym prioritám definovaným v Národnom strategickom referenčnom rámci SR na 

roky 2007-2013. 

Nakoľko EK schválila OPV koncom roka 2007, väčšina času bola venovaná príprave 

riadiacej dokumentácie (Programový manuál k OPV; interné manuály riadiaceho orgánu, 

sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom a platobnej jednotky; príručka pre 

ţiadateľa; hodnotiace a výberové kritériá; merateľné ukazovatele na úrovni projektov; schéma 

pomoci de minimis, harmonogram výziev na rok 2007).  

Návrh výročnej správy bol členom výboru zaslaný elektronicky dňa 14. 4. 2008 s termínom 

predloţenia pripomienok do 30.4.2008. Vyhodnotenie predloţených pripomienok je súčasťou 

podkladov pripravených pre členov výboru. Následne predseda výboru otvoril diskusiu 

k výročnej správe a k predloţeným pripomienkam k výročnej správe. 

Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc., zástupca Rady vysokých škôl, upozornil, ţe v prílohe č. 6 

výročnej správy – „Stav implementácie - prehľad čerpania ŠF a KF v porovnaní so 

záväzkami“ chýba sumár jednotlivých hodnôt čerpania a navrhol pre lepšiu prehľadnosť 

doplniť tento údaj do tabuľky. 

Predseda výboru navrhol aby pripomienka vznesená p. Vantuchom bola v plnom rozsahu 

akceptovaná.   

Ţiadne ďalšie pripomienky neboli zo strany členov výboru vznesené, následne sa pristúpilo 

ku schvaľovaniu výročnej správy. Ţiadny z členov nebol proti, nikto sa nezdrţal hlasovania, 

výročná správa spolu s prílohami bola jednomyseľne schválená s pripomienkou p. Vantucha 

(príloha č. 4 zápisnice).  

 

7. Programový manuál k OPV 
 

Predseda výboru pripomenul, ţe na 1. zasadnutí výboru v roku 2007, výbor vzal na vedomie 

Programový manuál k OPV (ďalej len „PM OPV“). Riadiaci orgán (ďalej len „RO“) teraz 

predkladá revíziu PM platného k 22.5.2008. Zmeny, ktoré nastali sa týkajú doplnenia 
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zamestnancov pracujúcich v oblasti vzdelávania medzi oprávnené cieľové skupiny pod 

opatreniami 1.1 a 4.1. Ďalej sa úprava týka oprávnených prijímateľov vo všetkých 

opatreniach, technickej pomoci, oprávnených a neoprávnených výdavkov (tieţ vo všetkých 

opatreniach). Predseda výboru nechal priestor na vznesenie prípadných pripomienok. Neboli 

vznesené ţiadne pripomienky. Predseda výboru vyzval členov výboru hlasovať o vzatí 

PM OPV na vedomie.  

PM OPV bol jednomyseľne vzatý na vedomie.  

p. Zuzana Harmathová z EK upozornila, ţe malo by byť viditeľné, ktoré zmeny boli 

uskutočnené a k akému dátumu (dátum platnosti novej verzie PM OPV). 

 

 

8. Informácie o pokroku v implementácii OP Vzdelávanie 

 
V tomto bode odzneli prezentácie zástupcov RO a SORO, ktoré informovali členov výboru 

o vyhlásených výzvach. Prezentácie boli v papierovej verzii poskytnuté členom výboru. 

Ako prvá vystúpila zástupkyňa RO, PhDr. Martina Šimová, riaditeľka odboru pre OPV. Vo 

svojej prezentácii sa venovala národným projektom, ktoré boli zverejnené, ich aktuálnemu 

stavu, ako aj plánovaným národným projektom do konca roku 2008. 

Druhou prezentáciou bola prezentácia Ing. Alexandry Drgovej, generálnej riaditeľky 

Agentúry, ktorá prezentovala výzvy na dopytovo-orientované projekty, ktoré boli vyhlásené 

v prvom polroku 2008 a zároveň informovala aj o plánovaných výzvach Agentúry do konca 

roku 2008. 

Tretím príspevkom bola prezentácia Mgr. Edmunda Škorvagu, riaditeľa odboru programov 

EÚ na MZ SR, ktorý prezentoval výzvu na dopytovo-orientované projekty, ktorú vyhlásilo 

MZ SR v apríli 2008. 

Prvé kolo prezentácií uzavrel predseda výboru, ktorý predstavil princípy a ciele školskej 

reformy, ďalej informoval členov výboru o pripravovaných zákonoch a dokumentoch 

súvisiacich s problematikou štrukturálnych fondov EÚ (zákon o podpore regionálneho 

rozvoja, zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva 

a modernizačný program Slovensko 21).  

Následne vyzval členov výboru k diskusii.  

RNDr. Miloš Novák, zástupca VÚC Banská Bystrica, poloţil otázku ako súvisí spomínaná 

výzva v rámci opatrenia 2.1 so schválenou Stratégiou celoţivotného vzdelávania 

a celoţivotného poradenstva.  

Ing. Alexandra Drgová, generálna riaditeľka Agentúry odpovedala, ţe opatrenie 2.1 je plne 

v súlade so schválenou Stratégiou celoţivotného vzdelávania a celoţivotného poradenstva. 

Predseda výboru doplnil, ţe ide o ďalšie vzdelávanie pre potreby trhu práce a ide o dopytovo-

orientovanú výzvu. 

Prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc., zástupca SAV, reagoval na informácie, ktoré odzneli 

v prezentácii predsedu výboru, konkrétne ţe zahraniční študenti môţu čerpať prostriedky 

napr. štipendiá rovnako ako slovenskí študenti. Poloţil otázku, či sa to týka študentov z krajín 

EÚ alebo aj tretích krajín a či sa to týka aj 3. stupňa vzdelávania. Predseda výboru odpovedal, 

ţe sa to týka najmä 3. stupňa vzdelávania a postdoktorandského štúdia a nie je to obmedzené 

na študentov z krajín EÚ. 

MUDr. Peter Reiner, PhD., zástupca Asociácie zamestnávateľských zväzov a zdruţení SR, sa 

obrátil so svojim otázkami na zástupcu MZ SR, p. E. Škorvagu. Spýtal sa na mechanizmus 

predkladania návrhov, kedy bude na programe špecifický cieľ 2 a s kým sa konzultuje 

otvorenie dopytovo-orientovaných projektov. Kto navrhuje a rozhoduje o tom, ktoré výzvy 

v rámci opatrenia 2.2 majú byť vyhlásené, je to RO alebo SORO? 
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Mgr.  Edmund Škorvaga odpovedal, ţe vzťah RO-SORO je daný na základe splnomocnenia 

o delegovaní právomocí. Opatrenie 2.2 je špecifické, nakoľko ďalšie vzdelávanie 

zdravotníckych pracovníkov je v kompetencii MZ SR. Obsahové zameranie výzvy je síce 

schvaľované RO, ale za zámer zodpovedá MZ SR. Takisto čo sa týka výziev, je na rozhodnutí 

MZ SR, kedy je výzva vyhlásená. Zástupca MZ SR informoval, ţe prípravu výziev 

koordinuje s ohľadom na skutočnosť, ţe MZ SR je zároveň RO pre OP Zdravotníctvo. Ďalej 

informoval, ţe MZ SR pri príprave ďalších výziev spolupracuje aj so stavovskými 

organizáciami, a je otvorené kooperácii s ďalšími partnerskými organizáciami v oblasti 

zdravotníctva. 

Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc., zástupca Rady vysokých škôl, takisto svoje otázky smeroval 

na zástupcu MZ SR. Prvá otázka sa týkala  väzby prezentovanej vyhlásenej výzvy ako 

nástroja na stabilizáciu zdravotníckych pracovníkov s inými nástrojmi, napr. zákonom 

schválené podporné programy a v druhej otázke sa spýtal, či kľúčový problém zdravotníctva, 

t.j. nedostatok pracovníkov, je riešený previazanosťou na kontrakty. Nakoniec konštatoval, ţe 

podľa dát EUROSTAT-u je 3,4% dospelých vzdelávaných v rámci celoţivotného vzdelávania 

a vyjadril údiv nad tým, či sú tam zarátaní aj tí, ktorí sa vzdelávajú v rámci Európskeho 

sociálneho fondu (ďalej len „ESF“). 

Mgr. Edmund Škorvaga na prvú otázku odpovedal, ţe tento nástroj je komplementárny 

k iným. Na druhú otázku odpovedal, ţe MZ SR sa prostredníctvom vyhlásenej výzvy nesnaţí 

zavádzať nič nové, iba efektívne finančne podporovať špecializačné štúdium, ktoré uţ 

existuje. Bude sa iba selektovať výber špecializácie podľa toho, ktorá špecializácia je/bude 

v regióne potrebná. 

 

9. Zabezpečenie informovania a publicity v rámci OP Vzdelávanie  

 
V rámci tohto bodu programu predniesli prezentácie o opatreniach realizovaných v OPV 

v rámci  informovania a publicity v rámci RO a  SORO za obdobie 2007 a prvých päť 

mesiacov roku 2008 Mgr. Janka Halčínová, manaţérka pre informovanosť a publicitu OPV 

(RO), Ing. Alexandra Drgová, generálna riaditeľka Agentúry (SORO) a Mgr. Edmund 

Škorvaga, riaditeľ odboru programov EÚ na MZ SR (SORO). Prezentácie boli v papierovej 

verzii poskytnuté členom MV.  

Predseda výboru otvoril diskusiu k téme publicita a informovanosť. Podčiarkol na základe 

aktuálnej skúsenosti s registráciou ţiadostí z výziev SORO  - Agentúry potrebu stáleho 

informovania a školenia potenciálnych ţiadateľov o nenávratný finančný príspevok v záujme 

zníţenia chybovosti predkladaných ţiadostí o nenávratný finančný príspevok. 

Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. poukázal na potrebu úrovne monitoringu operačného 

programu a na to, ţe výbor by mal ustráţiť, či sa dosiahnu ciele projektov. Ak aj v novom 

programovom období  bude finančné riadenie tak náročné, časť prijímateľov zo starého 

obdobia nebude reflektovať na nové výzvy, keďţe zaţili nepríjemné situácie, príp. neskúsení 

prijímatelia z nového obdobia budú frustrovaní. Opýtal sa na  moţnosť paušálnych výdavkov  

a moţnosti prípravy informačného materiálu pre „jednoduché mysle“, ktorý by jasne 

prijímateľom vymedzil, čo sú oprávnené výdavky a čo nie a zamedzil obojstranným 

nedorozumeniam. Navrhol zváţiť cestu tých členských štátov, ktoré viac dôverujú 

prijímateľom.  

Predseda výboru reagoval, ţe sú rôzne prípady problémov u prijímateľov v skrátenom 

programovacom období 2004-2006, pri niektorých funguje finančné riadenie dobre, niektorí 

prijímatelia s týmto majú problémy. V prípade, ţe by sa malo vyhovieť všetkým návrhom 

konečných prijímateľov, muselo by byť zmenené účtovníctvo v celom štáte. Predseda výboru  

poţiadal o vyjadrenie Ing. Helenu Fatykovú, generálnu riaditeľku sekcie ekonomiky pre 

štrukturálne fondy EÚ MŠ SR (ďalej len „SE ŠF EÚ“).  
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Ing. Helena Fatyková uviedla, ţe RO a SORO o moţnosti paušálnych výdavkov uvaţujú, 

avšak na základe skúseností s programovacím obdobím 2004-2006 existujú isté obavy. 

V priebehu júla – augusta 2008 sa vytvorí na SE ŠF EÚ pracovná skupina, ktorá situáciu 

zanalyzuje a zameria sa na niektoré kľúčové otázky ako napr.: ktoré výdavky by spadali do 

paušálnych výdavkov, % paušálnych výdavkov, či by nenastal nesúlad s národnou 

legislatívou, úprava zmlúv a pod.. Podľa jej vyjadrenia, prijímatelia budú mať situáciu 

uľahčenú len o to, ţe nebudú musieť predkladať dokumentáciu súvisiacu s paušálmi na 

RO/SORO. Stále ale budú musieť uchovávať podklady u seba. Rozhodnutiu o paušálnych 

výdavkoch musí predchádzať zhodnotenie rizík. Ďalej uviedla, ţe v priebehu nasledujúceho 

týţdňa prebehnú v niekoľkých mestách SR školenia pre konečných prijímateľov/príjemcov 

pomoci, kde odznie aj táto téma a budú vysvetlené rozdiely medzi  programovacím obdobím 

2004-2006 a novým programovým obdobím 2007-2013;  ďalej uviedla, ţe SE ŠF EÚ je 

otvorená podnetom a poţiadavkám prijímateľov a postupne došlo k odbúraniu niektorých 

starých nepotrebných vecí vo finančnom riadení projektov. 

Zástupca EK Aurelio Cecilio vstúpil do diskusie o paušálnych výdavkoch, uviedol, ţe 

podobnú diskusiu počul pred pár týţdňami na Národnom monitorovacom výbore pre NSRR 

na roky 2007-2013. Tento problém je diskutovaný aj medzi MPSVR SR a MF SR a z diskusie 

by mal vzísť určitý metodologický návrh k paušálnym výdavkom, ktorý by EK v Bruseli 

mohla posúdiť. Išlo by o dôleţité zjednodušenie, keďţe 70% chybovosti identifikovaných 

audítormi sa vykazuje v rámci skupiny 20% nepriamych výdavkov a ktoré by zahŕňali 

paušálne výdavky a tým by sa kontrolovali len zvyšné deklarované výdavky. To dokazuje 

výhody takéhoto systému.  

Je niekoľko spôsobov ako ho uplatniť, na jednej strane je tu moţnosť zmeny národnej 

legislatívy, ktorá upravuje vyuţitie verejných zdrojov. Je tu aj moţnosť vyuţitia tzv. 

alternatívneho financovania. Štruktúra financovania -  85% miera financovania z Európskych 

spoločenstiev je stanovená na programovej úrovni, ale nie na projektovej, čo znamená, ţe 

niektoré projekty môţu byť 100% financované zo zdrojov Európskych spoločenstiev 

a niektoré napr. len na 50%.  

A. Cecilio uviedol, ţe paušálne výdavky musia byť riadne zdôvodnené - výška musí byť 

určená RO, pokiaľ skúsenosti z predchádzajúceho obdobia ukáţu, ţe boli vo výške 15%, nie 

je dôvod stanoviť ich na 20%. Na záver. A. Cecilio dodal, ţe aj pri tejto moţnosti  - vyuţitia 

paušálnych výdavkov ostáva stále riziko chybovostí, či podvodov.  

MUDr. Peter Reiner, PhD. z Asociácie zamestnávateľských zväzov a zdruţení ako zástupca 

vo výbore pre ESF v Bruseli dodal, ţe v ESF chýba 4 mld. Eur (cca 12% prostriedkov), čo je 

problémom. Stále sa čaká na správu z DG Employment. Uviedol, ţe podľa jeho informácií ani 

medzi členskými štátmi neexistuje zhoda napr. ohľadom percentuálnej výšky paušálnych 

výdavkov (napr. ČR navrhuje 17% , Malta navrhuje 10%). Zamestnávatelia podali návrh ako 

predísť chybovosti, príp. podvodom tým, ţe kaţdý projekt by musel byť ukončený auditom, 

čo však európski odborári zamietli.   

Zuzana Harmathová (EK) spresnila informáciu od p. Reinera: 12% je vykazovaných Dvorom 

audítorov na úrovni všetkých fondov a vo všetkých členských štátoch za predchádzajúce 

obdobie, problematické je najmä verejné obstarávanie v rámci Kohézneho fondu. Uviedla, ţe 

EK je v otázke paušálnych výdavkov k dispozícii pre členské štáty, v Českej republike majú 

podobné rozpočtové pravidlá a legislatívu ako v SR a momentálne tam beţí k tejto otázke 

diskusia. EK disponuje špecialitami na otázky paušálnych výdavkov a je otvorená 

k spolupráci. 

Ing. Iveta Turčanová z orgánu auditu (MF SR) uviedla, ţe MF SR je otvorené rokovaniam 

s MPSVR SR aj s MŠ SR, je potrebná analýza a zdôvodnenie toho, prečo členský štát určí 

konkrétne percento pre paušálne výdavky. Uviedla, ţe základné podmienky pre paušálne 

výdavky sú vytvorené a MF SR je pripravené konzultovať túto otázku s príslušnými RO. 
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Ing. Antónia Mayerová z certifikačného orgánu (MF SR) doplnila, ţe MF SR by chcelo 

rovnaký systém pre oba RO zodpovedné za operačné programy financované z ESF (čiţe MŠ 

SR a MPSVR SR). K moţnosti alternatívneho financovania, ktoré spomenul A. Cecilio 

uviedla, ţe na začiatku programového obdobia sa stanovili miery financovania aj na úrovni 

projektov a to na základe materiálu, ktorý schválila vláda SR a MF SR by to teraz nerado 

menilo.     

Predseda výboru uviedol, ţe by bolo dobré mať 20% paušálnych výdavkov. Ďalej doplnil, ţe 

ESF má v starom programovacom období 2004-2006 zlé meno, vykazuje sa nízke čerpanie, 

naproti tomu cieľom v novom programovom období je vyčerpať 100% prostriedkov. 

Zopakoval potrebu školení pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci.   

Ing. H. Fatyková dodala, ţe SE ŠF EÚ sa paušálnym výdavkom nebráni, treba to však zváţiť 

a vypracovať analýzu na základe skúseností zo starých projektov a dôjsť k určitým percentám. 

Analýza by mala byť ukončená do konca augusta 2008.    

Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. sa opýtal, kto bude iniciovať zmenu zákona a pripomenul, ţe 

kaţdý členský štát je za iné percento a vhodné by bolo rýchle riešenie, kedy by sme sa 

skromne mohli dohodnúť na 10% paušálnych výdavkov a celý proces by sa urýchlil.  

Predseda výboru navrhol, aby výbor prijal odporučenie, aby sa urýchlila práca na koncepcii 

paušálnych výdavkov. 

Ing. Iveta Turčanová uviedla, ţe nie všetky členské štáty uţ vyuţívajú paušálne výdavky, nie 

je potrebná legislatívna zmena a pokiaľ sa systém správne na začiatku nastaví, do budúcna sa 

môţe veľa uľahčiť a preto nesúhlasí s unáhleným rýchlym riešením.  

Ing. Antónia Mayerová doplnila informáciu za certifikačný orgán – pre OPV bola prijatá 

druhá zálohová platba z EK a v súčasnosti uţ majú vyčlenených pre tento program 30 mil. 

EUR. 

Zuzana Harmathová (EK) potvrdila, ţe ţiadny členský štát ešte nemá schválenú metodológiu 

vyuţívania paušálnych výdavkov a EK zatiaľ v tomto nevydala ţiadne pozitívne stanovisko 

k predloţeným návrhom členských krajín. Upozornila prítomných, ţe na EK je posudzovanie 

metodiky uplatňovania paušálnych výdavkov pomerne dosť zdĺhavý proces a preto by bolo 

vhodné zaslať podklady čo moţno najskôr. 

Zástupca EK Aurelio Cecilio sa vrátil v diskusii k otázke publicity a informovanosti. Uviedol, 

ţe EK má dosť informácií za rok 2007, prijímatelia aj verejnosť boli dostatočne informovaní 

o moţnostiach OPV. Do budúcna je však dôleţité informovať aj o výsledkoch projektov 

a vzniesol návrh pre výbor: pozvať na zasadnutia aj predstaviteľov prijímateľov, aby 

predniesli informácie o realizovaných projektoch, príp. členovia výboru by sa sami mohli 

zúčastniť návštevy projektov priamo v mieste realizácie. Do týchto procesov by sa mohli 

zahrnúť aj médiá, aby verejnosť videla, čo sa efektívne implementuje a ako sú vyuţité 

finančné prostriedky z ESF.    

Predseda výboru dodal, ţe stále zvaţujú, akým spôsobom prenesú publicitu priamo medzi 

verejnosť, jednou z moţností je prezentácia úspešných projektov na výbore. Veľkú váhu je 

potrebné dať školeniam pre prijímateľov.  

 

10. Záver zasadnutia  
 

Predseda výboru poďakoval zástupcom EK a všetkým členom výboru za účasť na výbore 

a ukončil rokovanie výboru. Predbeţný termín ďalšieho stretnutia výboru je jún 2009.   

 

Prílohy: 

 
1. Prezenčná listina 
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2. Program 2. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OP Vzdelávanie 

3. Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OP Vzdelávanie 

4. Výročná správa o vykonávaní OP Vzdelávanie za obdobie január –december 2007 

5. Uznesenie Monitorovacieho výboru pre OP Vzdelávanie zo 4. júna 2008 

 

 

Zápisnicu vypracoval: sekretariát výboru 

 

 

Zápisnicu overil: Edmund Škorvaga 

 

 

Predseda výboru svojim podpisom potvrdzuje pravdivosť zápisnice. 

 

 

 

 

V Bratislave 04.06.2008            ............................................................... 

              Prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc. 

           predseda výboru 

 

 


