ZÁPIS
XII. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP TP
na programové obdobie 2014 - 2020
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Ad I. Otvorenie - úvodné slovo, schválenie overovateľa zápisnice, schválenie programu
Úvodom 12. zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OP TP na programové obdobie
2014 - 2020 (ďalej aj „MV OP TP") generálny riaditeľ sekcie finančných programov (ďalej aj
„GR SFP") a podpredseda MV OP TP P. Kostolný privítal všetkých prítomných členov
a ospravedlnil neprítomnosť predsedu MV OP TP p. M. Šutaja Eštoka, vedúceho Úradu vlády
SR, ktorý sa z pracovných dôvodov zasadnutia nezúčastnil. Ďalej privítal zástupkyňu
Európskej komisie (ďalej aj „EK") p. Annu Franek a následne jej odovzdal slovo. Pani
A. Franek, poďakovala za pozvanie, ocenila spoluprácu s tímom OP TP, ktorý pripravoval
zmeny schvaľovaných dokumentov. Konštatovala, že tieto zmeny v konečnom dôsledku
prispejú k efektívnemu a plynulému čerpaniu finančných prostriedkov v rámci operačného
programu Technická pomoc.
'\
GR SFP poďakoval zástupkyni EK za úvodné slovo a pristúpil k overeniu uznášaniaschopnosti
výboru a zároveň k schváleniu overovateľa zápisnice. Z celkového počtu 15 členov MV OP TP
bolo prítomných 12, na základe čoho GR SFP konštatoval, že MV OP TP je uznášaniaschopný.
Za overovateľa zápisnice navrhol pána Mareka Tišťana, zástupcu Centrálneho koordinačného
orgánu (ďalej aj „CKO"). Tento návrh bol jednomyseľne schválený všetkými prítomnými
členmi.
Prítomných: 12 členov
Za: 12
Proti: O
Zdržalo sa: O
GR SFP oznámil prítomným členom, že program zasadnutia MV OP TP im bol zaslaný spolu
s pozvánkou dňa 21. novembra 2019 a k programu RO OP TP neobdržal žiadne pripomienky.

GR SFP ponúkol členom možnosť doplnenia alebo zmeny programu MV pre OP TP a keďže k
programu zasadnutia neboli vznesené žiadne námietky GR SFP v zmysle rokovacieho poriadku
pristúpil k schvaľovaniu návrhu programu rokovania a program bol jednomyseľne schválený.
Prítomných: 12 členov
Za: 12
Proti: O
Zdržalo sa: O
II. Schválenie revízie OP TP 2014 - 2020, verzia 4.0
GR SFP informoval, že revízia OP TP a aktualizácia č. 3 Opisu systémov monitorovania
a hodnotenia boli všetkým členom zaslané elektronicky dňa 15. 11. 2019 na pripomienkovanie.
Doplnil, že potreba revízie OP TP vyplynula z vykonaných hodnotení, výsledkov
monitorovania stavu implementácie, implementačnej praxe ako aj odborných skúseností
manažérov RO OP TP a RO OP TP k nej pristúpil za účelom efektívnej implementácie
a skutočného naplnenia stanovených cieľov.
•
•
•
•

Revízia OP TP sa týka predovšetkým realokácie finančných prostriedkov z prioritnej
osi 2, kde bol v spolupráci s oprávnenými prijímateľmi identifikovaný prebytok zdrojov
do prioritnej osi 1, kde bol naopak identifikovaný nedostatok zdrojov.
Revízia OP TP sa ďalej týka prehodnotenia cieľových hodnôt vybraných ukazovateľov,
za účelom dostatočne ambiciózneho nastavenia cieľovej hodnoty, ktorá je už v tomto
čase pri niektorých ukazovateľoch prekročená.
Za účelom sprehľadnenia dokumentu sa revízia týka tiež odlíšenia podobných aktivít
a zrušenia nerealizovaných aktivít. Tieto zmeny nemajú žiaden vplyv na dosahovanie
stanovených cieľov.
Poslednou oblasťou v rámci revízie je premietnutie doteraz už schválených zmien na
národnej úrovni členmi MV OP TP aj do samotného programového dokumentu OP TP.

GR SFP ďalej informoval, že zmeny ukazovateľov sa prejavili v aktualizácii Opisu systémov
monitorovania a hodnotenia. Tento dokument obsahuje detailné informácie o merateľných
ukazovateľoch na programovej úrovni, vrátane ich definícií a spôsobov výpočtu.
V ďalšom kroku GR SFP konštatoval, že k revízii OP TP bolo celkovo doručených 13
konštruktívnych pripomienok, za ktoré poďakoval, akceptovaných a zapracovaných bolo 11
pripomienok, 2 pripomienky gestora rovnosti mužov a žien a nediskriminácie boli akceptované
čiastočne, vzhľadom k technickým možnostiam zadávania údajov do SFC a tiež vzhľadom
k tomu, že sa týkali dokumentov nižšej úrovne.
K zaslanej aktualizácii Opisu systémov monitorovania a hodnotenia bola doručená jedna
pripomienka Certifikačného orgánu (ďalej aj „CO'"), ktorá bola na základe neskoršej dohody
zo stretnutia zástupcov RO OP TP a CO neakceptovaná.
Dokumenty so zapracovanými pripomienkami a s vyhodnotením pripomienok boli členom MV
OP TP opäť zaslané elektronicky dňa 27. 11. 2019.
Dňa 3. decembra 2019 boli RO OP TP dodatočne doručené pripomienky CKO týkajúce sa
zosúladenia názvov a definícií niektorých merateľných ukazovateľov, a nesprávne uvedeného
odkazu na metodický pokyn CKO č. 17, ktoré boli zo strany RO OP TP akceptované. V opise
systému riadenia a monitorovania RO OP TP zosúladil názvy a definície dotknutých
merateľných ukazovateľov tak, aby sedeli s aktuálne platným číselníkom merateľných

ukazovateľov na národnej úrovni, a odstránil odkaz na neaktuálny metodický pokyn. Tieto
zmeny sa však nedotkli samotného dokumentu OP TP. Dokwnenty upravené na základe
dodatočných pripomienok boli všetkým členom opäť zaslané elektronicky deň pred samotným
zasadnutím, dňa 04. decembra 2019.
GR SFP zdôraznil, že zmeny, ktoré vyplynuli z dodatočne zaslaných pripomienok, boli len
formálneho charakteru v oblasti terminológie, nemali vplyv na obsah, či znenie samotného
dokumentu a cieľové hodnoty indikátorov zostali nezmenené. Zároveň sa ospravedlnil všetkým
členom MV OP TP za neskoré zaslanie dokumentov s vyhodnotením dodatočných pripomienok
a doplnil, že RO OP TP sa snažilo na oneskorené pripomienky reagovať rýchlo a predmetné
dokwnenty zaslať bezprostredne po úprave. Pripomenul, že samotné dokwnenty boli z dôvodu
šetrenia životného prostredia nahraté všetkým členom na USB nosič, ktorý má každý člen pred
sebou.
Ľ. Moravčík, zástupca CKO sa za oneskorené zaslanie dodatočných pripomienok ospravedlnil
s odôvodnením, že M. Turiničová (pozorovateľka MV OP TP), ktorej boli predmetné
dokwnenty na pripomienkovanie zaslané, je dlhodobo práceneschopná a z dôvodu
nedostupnosti jej e-mailovej schránky nebolo možné sa k uvedeným zaslaným dokumentom
v dostatočnom časovom predstihu vyjadriť za CKO.
A. Franek k uvedeným zmenám poznamenala, aby v budúcnosti akékoľvek pripomienky boli
dodávané v stanovenej lehote tak, aby všetci členovia Monitorovacieho výboru mali možnosť
a čas sa s nimi oboznámiť. Doplnila, že pripomienku k dodatočným zmenám vzniesla za
účelom objasnenia dôvodov oneskoreného zaslania s ohľadom na zachovanie „zásady
partnerstva", ktorá zo strany EK slúži na podporu neustálej dôvery medzi všetkými
zainteresovanými subjektami.
Na otázku GR SFP P. Kostolného ohľadom ďalších prípadných pripomienok k predmetnej
revízii p. A. Franek požiadala o detailnejšiu identifikáciu dodatočne zaslaných pripomienok za
CKO. T. Niňaj, riaditeľ odboru riadenia následne prezentoval dodatočne zaslané zmeny
konkrétnejšie.
GR SFP sa v ďalšom kroku poďakoval za komentáre a pristúpil k schváleniu rev1z1e
a k samotnému hlasovaniu, po ktorom konštatoval, že revízia OP TP 2014 - 2020, verzia 4.0
bola jednomyseľne schválená všetkými prítomnými členmi MV.
Prítomných: 12 členov
Za: 12
Proti: O
Zdržalo sa: O
Na záver predmetného bodu GR SFP dodal, že RO OP TP predloží predmetnú revíziu OP TP
schválenú členmi MV OP TP cez systém SFC2014 na schválenie EK do 15. januára 2020.
A. Franek požiadala o možnosť vykonať finálnu kontrolu nahratých podkladov v SFC pred ich
oficiálnym odoslaním na EK.

Ad III. Schválenie návrhu aktualizácie č. 3 Opisu systémov monitorovania a hodnotenia
V rámci bodu 3 v zmysle programu GR SFP poskytol priestor na ďalšie prípadné pripomienky
k uvedenému bodu a pristúpil k hlasovaniu po ktorom konštatoval, že aktualizácia č. 3 Opisu

systémov monitorovania a hodnotenia bola jednomyseľne schválená všetkými prítomnými
členmi MV.
Prítomných: 12 členov
Za: 12
Proti: O
Zdržalo sa: O
T. Niňaj, zástupca RO OP TP na otázku p. A. Franek z čoho vyplynula potreba aktualizácie
č. 3 Opisu systémov monitorovania a hodnotenia konštatoval, že realizácia uvedenej
aktualizácie vyplynula z implementačnej praxe a z vykonaných externých hodnotení RO OP
TP.
Ad IV. Rôzne
GR SFP otvoril priestor na diskusiu k prerokovaným bodom programu.
M. Dobešová, zastupujúca neziskový sektor (Fórum života o.z.) vyjadrila požiadavku
v súvislosti neprimeranou byrokratickou záťažou v rámci systému implementácie projektov
a potrebu zrevidovania metodiky riadenia projektového cyklu v porovnaní s projektami, ktoré
sú priamo podporené Európskou komisiou s ohľadom na metodiku definovanú Európskou
komisiou.
GR SFP sa k predmetnej pripomienke vyjadril, že uvedené aktivity sú síce financované z OP
TP, ale nositeľom uvedenej kompetencie je CKO, čím zároveň oslovil zástupcu CKO
p. M. Tišťana, ktorý sa v tejto súvislosti vyjadril, že problematika sa v rámci nového
programového obdobia nachádza v štádiu riešenia a požiadavku bude tlmočiť odboru metodiky,
v ktorého kompetencii sa predmetná požiadavka nachádza.
Druhá pripomienka p. M. Dobešovej sa týkala nového programového obdobia 2021 - 2027
a oblasti financovania dobrovoľníckej činnosti Mimovládnych organizácií z technickej pomoci.
Do diskusie sa zapojila aj S. Odrejčáková, zástupkyňa Úradu splnomocnenca vlády SR pre
rozvoj občianskej spoločnosti, zmienkou o realizácii projektu „Partnerstvo mimovládnych
organizácií" v spolupráci s CKO a financovaný z EŠIF, ktorý sa zameriava aj na „mapovanie
prostredia" formou vykazovania pri realizácii projektov a získava poznatky z oblasti
administratívnej záťaže nie len na strane malých prijímateľov, ale aj národných projektov.
GR SFP sa poďakoval za príspevok do diskusie a opäť smeroval požiadavku k zástupcom CKO
v rámci nastavovania pravidiel implementácie pre nové programové obdobie v zmysle
zjednodušenia administratívnej záťaže.
B. Mamojka, zastupujúci Národnú radu občanov so zdravotným postihnutím SR sa do diskusie
zapojil s príspevkom týkajúcim sa problematiky zamestnávania ľudí, ktorý disponujú
skúsenosťami z praxe ako napr. seniori, no nemajú požadované vzdelanie potrebné na výkon
pracovnej pozície a s tým súvisiacu otázku ich financovania z projektov EŠIF.
GR SFP sa v rámci vznesenej pripomienky vyjadril s odporúčaním riešiť danú problematiku
v spolupráci s CKO.

Druhá pripomienka p. B. Mamojku sa týkala problematiky uplatnenia finančných prostriedkov
z oblasti technickej pomoci zameranú na vzdelávanie externých expertov, ktorých úlohou bude
posudzovať naplnenie stanovených podmienok v rámci implementácie projektov v rôznych
oblastiach.
GR SFP sa k vznesenej pripomienke vyjadril, že vzdelávanie tohto charakteru by malo byť
finančne podporované z technickej pomoci jednotlivých Riadiacich orgánov (ďalej aj „RO")
s ohľadom na špecifické požiadavky jednotlivých operačných programov.
S. Ondrejčáková sa k problematike vzdelávania externých expertov priklonila k potrebe
nutnosti zváženia tejto požiadavky aj v súvislosti napÍňaním stanovených legislatívnych
podmienok v oblasti webových sídiel a webových stránok, v rámci ktorých boli v zmysle
spomínaného, aktuálne realizovaného projektu rovnako identifikované nedostatky a to ako na
nižšej, tak aj na vyššej - štátnej úrovni.
A. Franek sa v rámci diskusie poďakovala zástupcom mimovládnych organizácií za vecné
pripomienky s vyjadrením, že EK venuje pozornosť predmetnej téme, ktorá predstavovala aj
problematiku diskusie v rámci prípravy nového programového obdobia. Preto by bolo užitočné
zo strany orgánov zodpovedných za implementáciu jednotlivých operačných programov
pripraviť k tejto diskusii nejaký projekt/aktivitu podobného charakteru, aby sa tieto problémy
mohli riešiť aj za účasti mimovládnych organizácií.
K poznámke p. Mamojku ohľadom financovania vzdelávacích aktivít zameraných na expertov
uviedla, že možnosti financovania aktivít takéhoto typu z EFRR sú obmedzené a do pozornosti
uviedla Európsky sociálny fond (ESF), ktorý má špecifikované programy na vzdelávacie
aktivity, v rámci ktorých by bolo možné financovať prípravu školení, tréningy a kurzy
špecificky zamerané aj pre osoby s postihnutím.
B. Mamojka následne upresnil, že nejde o školenie odborníkov zdravotne postihnutých, ale o
školenie odborníkov expertov, ktorí posudzujú stanovených podmienok v rámci implementácie
projektov.
S. Chvostalová, zastupujúca gestora HP rovnosť mužov a žien, k diskutovanej téme potvrdila
informáciu o nedostatku uvedených expertov aj prostredníctvom fungujúceho systému
odborného preventívneho posudzovania projektov v rámci operačného programu Integrovaná
infraštruktúra, ako aj problémy v oblasti ich financovania.
GR SFP sa na záver predmetného bodu poďakoval za predmetnú diskusiu.
Ad IX. Záver
GR SFP na záver konštatoval, že MV pre OP TP prijal uznesenie č. 12/2019, ktorým
A. schvaľuje
1. Revíziu OP TP 2014-2020, verzia 4.0
2. Aktualizáciu č. 3 Opisu systémov monitorovania a hodnotenia

B. ukladá
1. Riadiacemu orgánu pre OP TP zaslať schválenú revíziu OP TP 2014 - 2020, verzia 4.0
Európskej komisii prostredníctvom SFC do 15. januára 2020.

GR SFP ďalej pripomenul, že zápis z 12. zasadnutia MV pre OP TP bude členom MV OP TP
do 1 O dní zaslaný na pripomienkovanie, spolu s prijatým uznesením.
Na záver GR SFP ešte odovzdal slovo zástupkyni EK, p. A. Franek, ktorá informovala
o uplynulom dvojdňovom stretnutí Joint Annual Review Meeting a kľúčových bodoch, ktoré zo
stretnutia vyplynuli, týkajúcich sa predovšetkým problémov s implementáciou (dekomitment presunuté finančné prostriedky z OPVaI do OP II), administratívnych kapacít (,,cestovná
mapa") a nastavenia nového Programového obdobia 2021 - 2027. Zároveň poďakovala za
pozvanie, prípravu 12. zasadnutia MV OP TP a vzájomnú spoluprácu.
GR SFP na záver poďakoval za príspevok p. A. Franek a doplnil informácie, že čo sa týka
prípravy nového Programového obdobia 2021 - 2027 Slovenská republika bude mať nižšiu
alokáciu ako v súčasnom programovom období, v súčasnosti prebiehajú rokovania medzi CKO
a EK o podobe novej Partnerskej dohody a diskusie o nastavení spôsobu fungovania technickej
pomoci. Záverom poďakoval za účasť všetkým zúčastneným.
V Bratislave, dňa 2 1 -01- 2020
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