
 
Operačný program  Technická pomoc  

Špecifický cieľ  1. Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov 
zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF  

Meno príjemcu  Úrad vlády Slovenskej republiky  

Názov projektu  Realizácia centrálneho plánu vzdelávania 
administratívnych kapacít EŠIF v roku 2017  

Zhrnutie projektu  Predmetom projektu v roku 2017 bola realizácia 20 

typov školení v skupinách pre 20 až 40 účastníkov 

a tematicky boli zamerané na najkľúčovejšie oblasti 

prebiehajúcej implementácie EŠIF, vychádzajúce zo 

Systému riadenia EŠIF. Za toto obdobie sa uskutočnilo 

91 školení a vyškolených bolo 2 759 AK EŠIF (na 

štandardizovaných aj neštandardizovaných pracovných 

pozíciách). Vzdelávacie aktivity sa v roku 2017 konali 

v priestoroch hotela Bôrik a boli v relevantných 

moduloch doplnené o prácu v systéme ITMS2014+.  

Zároveň boli v roku 2017 vytvorené dva e-learningové 

kurzy DV3.1 - Úvod do systému finančného riadenia 

a kontroly a DV4.1 - Úvod ku kontrole verejného 

obstarávania v rozsahu 8 - 10 hodín/kurz. Cieľom týchto 

kurzov bolo poskytnúť účastníkom vzdelávania získanie 

základných poznatkov z oblasti verejného obstarávania 

a finančného riadenia a kontroly EŠIF a zefektívnenie 

prístupu k vzdelávaniu pre čo najväčší počet AK EŠIF 

v kratšom časovom období. Takto získané teoretické 

poznatky sú predpokladom účasti na ďalších školeniach 

v prezenčnej forme. 

Kurzy budú v ďalších rokoch otvárané v pravidelných 

časových intervaloch a zverejnené na Portáli CPV 

https://cpv.vlada.gov.sk/.  

Vzhľadom na veľký počet účastníkov vzdelávania a 

potrebu účinnej podpory pre prípravu, realizáciu, 

monitorovanie a hodnotenie CPV bola IT platforma – IS 

CPV doplnená o ďalšie funkcionality, ktoré umožňujú 

elektronický zber údajov o AK v zmysle MP ÚVSR č. 21, 

vyhodnocovanie kurzov na základe doručených 

elektronických dotazníkov, uchovávanie histórie AK a 

optimalizácii workflowu vzdelávacích aktivít.  

Tento projekt nadväzuje na ukončený projekt PO1 OP TP 
s názvom "Zavedenie a realizácia centrálneho plánu 
vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF v roku 
2016", kód ITM2014+ 301011A936.  

Dátum začiatku realizácie projektu  Marec 2017 

Dátum ukončenia realizácie projektu  Február 2018 

Celkové oprávnené výdavky  635 900,00 EUR  

https://cpv.vlada.gov.sk/


Výška nenávratného finančného príspevku  635 900,00 EUR  

 

Fotodokumentácia zo školení AK EŠIF v roku 2017 

 

Kontrola projektu v EŠIF – 22.03.2017 

 

 

Výzva a schvaľovací proces žiadostí o NFP – 07.11.2017 



 

Kontrola verejného obstarávania projektov financovaných z EŠIF – časť I. - 11.09.2017 

 

Nezrovnalosti a finančné opravy – 16.06.2017 

 


