
Príloha I 

 

Vykonávanie operačného programu Technická pomoc (aj „OP TP“) 

pre programové obdobie 2014 – 2020 v roku 2018 
 

1. Prehľad o vykonávaní programu 

 

OP TP je programovým dokumentom Slovenskej republiky na programové obdobie 2014–2020  

pre oblasť prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, 

publicity, vytvárania sietí, vybavovania podaní a podnetov, kontroly a auditu eurofondov 

a ochrany finančných záujmov EÚ. 

 

Globálnym cieľom programu je vytvorenie odbornej a efektívnej podpory pre riadenie 

a implementáciu eurofondov dobudovaním efektívneho systému ich regulácie, zvýšením 

kvality administratívnych kapacít, čím operačný program prispeje k plneniu cieľov „Európa 

2020 - Stratégia na  posilnenie kvality a efektívnosti verejnej služby, najmä zlepšením riadenia 

ľudských zdrojov a posilnením analytických kapacít“ ako aj Národného programu reforiem 

Slovenskej republiky. 

 

Celková alokácia predstavuje sumu 193 830 582 Eur (EU zdroj - 159 071 912 Eur, štátny 

rozpočet - 28 071 515 Eur, PRO RATA - 6 687 155 Eur). Tvoria ho dve prioritné osi: 

 

- prioritná os 1: Riadenie, kontrola a audit EŠIF - 114 387 650 Eur (EU zdroj)  

 špecifický cieľ 1: Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov 

zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF 

 špecifický cieľ 2: Zabezpečiť účinné informovanie a publicitu 

 špecifický cieľ 3: Implementovať správny a transparentný systém 

riadenia, kontroly a auditu EŠIF 

 

- prioritná os 2: Systémová a technická podpora 44 684 262 Eur (EU zdroj) 

 špecifický cieľ 1: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti 

informačných systémov pre EŠIF 

 

V uvedenom období riadiaci orgán vyhlásil 5 vyzvaní v celkovej výške 28 023 490,00 Eur 

za zdroj EÚ a vykonal celkovo 11 aktualizácií vyzvaní.  

 

Celkovo bolo  k 31.12.2018 kontrahovaných 98 projektov v celkovej sume 82 029 944 Eur 

za zdroj EÚ (51,57% z alokácie OP TP).  K 31.12.2018 oprávnení prijímatelia predložili 

žiadosti o platbu (refundácia, zúčtovanie zálohy a zúčtovanie predfinancovania) celkovo 

vo výške 66 779 710,71 Eur, pričom čerpanie bolo dosiahnuté vo výške 54 777 247,13 Eur 

za zdroj EÚ (34,44% z alokácie OP TP).  

 

Celková suma schválených súhrnných žiadostí o platbu za rok 2018 za OP Technická pomoc 

predstavovala sumu 31 567 796,40 Eur, z toho za zdroj EÚ 25 904 533,59 Eur 

a za spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu 4 546 086,67 Eur (zdroj pro rata tvoril hodnotu 1 

089 089 Eur). K 31.12.2018 dosiahlo čerpanie prostriedkov EÚ po zohľadnení nezrovnalostí a 

vratiek v rámci OP Technická pomoc výšku 54 777 247,13 Eur, pričom podiel čerpania 

prostriedkov EÚ k alokácii (159 071 912 Eur) bol na úrovni 34,44 %.  

 

 



Graf - Pokrok dosiahnutý od predchádzajúcej Výročnej správy OP Technická pomoc 

 

 
 

Riadiaci orgán v sledovanom období zrealizoval viacero typov aktivít prostredníctvom 

realizácie konkrétnych projektov. Vyhlásenými vyzvaniami a následnou implementáciou 

prislúchajúcich projektov boli pokryté takmer všetky oblasti zamerania OP TP, čo v konečnom 

dôsledku prispieva k napĺňaniu špecifických cieľov oboch prioritných osí OP TP.  Vo veľkej 

miere boli zrealizované napr. informačné aktivity pre potreby zviditeľnenia a propagácie 

eurofondov v programovom období 2014 - 2020, bolo v zodpovedajúcej miere vyškolené veľké 

množstvo administratívnych kapacít v rámci centrálneho systému vzdelávania, zároveň bolo 

v rámci implementácie EŠIF o. i. zabezpečené zapojenie zodpovedajúceho množstva 

používateľov informačných systémov slúžiacich pre potreby efektívneho, správneho 

a transparentného využívania eurofondov.    

 

V období od 01.01.2018 do 31.12.2018 boli certifikačným orgánom odpočítané nezrovnalosti 

voči rozpočtu EÚ v sume 15 054,51 Eur, z toho 12 353,73 Eur za zdroj EÚ.  

 

V roku 2018 bolo v rámci OP TP realizované Priebežné hodnotenie OP TP 2014–2020 

(30.12.2018), ktoré je zverejnené na webovom sídle https://www.optp.vlada.gov.sk 

/hodnotenia-op-tp/ a tiež Operatívne hodnotenie efektívnosti a účinnosti fungovania systému 

riadenia a kontroly OP TP. 

 

Orgán auditu vykonal  2 vládne audity (A863, A929). Cieľom vládneho auditu A863 bolo 

získanie primeraného uistenia o riadnom fungovaní systému riadenia a kontroly OP TP, v rámci 

ktorého bolo vykonané aj overenie a získanie uistenia o správnosti jednotlivých údajov 

obsiahnutých v záverečnej dokumentácii riadiaceho orgánu (Vyhlásenie hospodáriaceho 

subjektu a Ročný súhrn konečných audítorských správ a kontrol (Ročný súhrn)) za účelom 

vypracovania audítorského stanoviska.  Cieľom vládneho auditu A929 bolo získania 

primeraného uistenia o oprávnenosti vykázaných výdavkov na primeranej vzorke operácií 

OP TP. 
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Auditom A863 bol zistený 1 nedostatok s vysokou závažnosťou - nedostatočne nastavený 

systém riadenia rizík podvodov v IMP RO OP TP a nevykonanie posúdenia rizík podvodu 

prostredníctvom nástroja k posúdeniu rizika podvodu (matica rizík), ostatné nedostatky boli 

s nízkou závažnosťou. Overenie splnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov 

bude vykonané v rámci prebiehajúceho vládneho auditu č. A925 a následne zaslané 

na Európsku komisiu. 

 

Vládnym auditom č. A929 bol identifikovaný 1 nedostatok v súvislosti s audit trailom 

na preukázanie a zabezpečenie nezávislosti odborného hodnotenia. OA v danej súvislosti 

nenavrhol žiadne odporúčania, keďže nedostatok bol identifikovaný už v roku 2017 a audit trail 

bol na základe toho upravený už v roku 2017. 
 

2. Príklady úspešne realizovaných projektov za vykazované obdobie roku 2018 
 

Do konca roku 2018 bolo celkom v realizácii 98 projektov. Osem projektov bolo v priebehu 

sledovaného obdobia riadne ukončených. Okrem toho bolo za celé obdobie implementácie 

do konca roka 2018 mimoriadne ukončených 7 projektov, ktorých aktivity boli mimoriadne 

ukončené najmä z dôvodu delimitácie Centrálneho koordinačného orgánu na Úrad podpredsedu 

vlády pre investície a informatizáciu SR. Aktivity predmetných projektov však plynule 

pokračujú v už novo predložených ,,následníckych“ projektoch. 

 

Projekt: Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských 

centier 

 

Celkové náklady na projekt boli vo výške 1 194 323,20 eur (Nenávratný finančný príspevok 

+vlastné zdroje) 

Projekt bol ukončený 12/2018 

Gestorom a koordinátorom integrovanej siete informačno-poradenských centier je Centrálny 

koordinačný orgán v rámci Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR. Jej 

cieľom je zabezpečenie efektívneho výkonu informovania a komunikácie o eurofondoch.  

Predmetom projektu bolo vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-

poradenských centier (IPC). IPC sú lokalizované u partnerov – relevantných VÚC. 
Cieľom IPC je najmä zabezpečenie efektívneho výkonu informovania a komunikácie o EŠIF 

v regiónoch prostredníctvom poskytovania aktuálnych a komplexných informácií, vrátane 

zabezpečenia podpory pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov poskytovaním odborného 

poradenstva. 
 

IPC sú verejnosti, žiadateľom a prijímateľom k dispozícii minimálne 40 hodín týždenne, počas 

ktorých poskytujú osobné, resp. telefonické a e-mailové konzultácie. Okrem toho spravujú 

databázu záujemcov o EŠIF, spolupracujú pri informačných aktivitách, seminároch 

a školeniach s RO, vykonávajú prieskumy o EŠIF na území kraja, prípadne vykonávajú ďalšie 

informačné aktivity. V záujme poskytovania jednotných informácií v každom kraji majú IPC 

na svojom webovom sídle zriadenú sekciu s rovnakou štruktúrou, na plnení ktorej budú úzko 

spolupracovať s koordinátorom IPC. IPC budú polročne, na základe správ o činnosti, 

monitorované a hodnotené zo strany CKO a riadiacich orgánov. Polročne IPC budú vydávať 

Správu o činnosti IPC.  
 

  



Sieť Informačno-poradenských centier v Slovenskej republike 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otvorenie informačno - poradenského centra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


