
Príloha I 

 

Vykonávanie operačného programu Technická pomoc  

pre programové obdobie 2014 – 2020 v roku 2019 
 

1. Prehľad o vykonávaní programu 

 

Operačný program Technická pomoc (ďalej aj ,,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 OP TP 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 OP TP 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, ktoré 

sa ďalej členia na jednotlivé špecifické ciele: 

 

- 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 pre operačný program Technická pomoc (ďalej aj ,,RO OP 

TP“) vykonal 10 aktualizácií vyzvaní, najmä za účelom navýšenia alokácie týchto vyzvaní 

o viac ako 17 mil. Eur za zdroj EÚ v rámci celého operačného programu.  

 

Celkovo bolo  k 31.12.2019 kontrahovaných 143 projektov v celkovej sume 110 231 980 Eur 

za zdroj EÚ (69,30% z alokácie OP TP).  K 31.12.2019 oprávnení prijímatelia predložili 

žiadosti o platbu (refundácia, zúčtovanie zálohy a zúčtovanie predfinancovania) vo výške 

78 861 718,58 Eur, pričom čerpanie dosiahlo úroveň 78 832 583,79 Eur za zdroj EÚ (49,56% 

z celkovej alokácie OP TP).  

 

Suma schválených súhrnných žiadostí o platbu za rok 2019 za OP TP predstavovala 

29 322 797,59 Eur, z toho za zdroj EÚ 24 062 287,79 Eur. K 31.12.2019 dosiahlo čerpanie 

prostriedkov EÚ po zohľadnení nezrovnalostí a vratiek v rámci OP TP výšku 

78 832 583,79 Eur, pričom podiel čerpania prostriedkov EÚ k alokácii (159 071 912 Eur) bol 

na úrovni 49,56 %.  



V období od 01.01.2019 do 31.12.2019 boli certifikačným orgánom odpočítané nezrovnalosti 

voči rozpočtu EÚ v sume 32 066,35Eur, z toho 27 253,98 Eur za zdroj EÚ. 

 

 

Graf - Pokrok dosiahnutý od predchádzajúcej Výročnej správy OP TP 

 

 

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. Kľúčovou oblasťou podpory OP TP bola 

aj v roku 2019 refundácia miezd oprávnených zamestnancov, taktiež miere boli v značnej 

miere zrealizované napr. informačné aktivity pre potreby zviditeľnenia a propagácie 

eurofondov v programovom období 2014 - 2020 a bolo 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.    

 

Väčšina hodnôt merateľných ukazovateľov sa plní priebežne a v súlade s plánom, 

avšak u viacerých merateľných ukazovateľov je ich cieľová hodnota aktuálne ku koncu roka 

2019 prekročená. RO OP TP aj vzhľadom na túto skutočnosť pripravil revíziu OP TP, 

ktorá zahŕňa úpravu cieľových hodnôt viacerých merateľných ukazovateľov.  

 

V decembri 2019 bol na zasadnutí monitorovacieho výboru OP TP schválený návrh revízie 

programového dokumentu operačného programu. Revízia vychádzala predovšetkým 

zo záverov hodnotení a nedostatku finančných prostriedkov v rámci operačného programu 

a zahŕňala nasledovné body: 

 presun finančných prostriedkov v sume 12 mil. Eur z prioritnej osi 2 do prioritnej osi 1,  

 revízia ukazovateľov, 

 odlíšenie podobných aktivít  a zrušenie nerealizovaných aktivít. 
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Revízia bola následne zaslaná na schválenie Európskej komisii. 

 

V roku 2019 bolo na OP TP celkovo zrealizovaných 9 auditov, v rámci ktorých boli 

identifikované zväčša zistenia so strednou závažnosťou - nefinančného nesystémového 

charakteru. Tieto nedostatky sa týkali najmä nepreukázania dostatočnosti vykonania 

administratívneho overenia Žiadosti o NFP, nedostatočne vykonanej kontroly výročných 

a záverečných monitorovacích správ projektov. Okrem toho bol identifikovaný nefinančný 

systémový nedostatok, ktorý sa týkal nezabezpečenia dostatočnej auditnej stopy 

na preukázanie nezávislosti odborného hodnotenia. V rámci jedného z auditov bol overený 

formálny súlad predloženého Vyhlásenia hospodáriaceho subjektu so vzorom vykonávacieho 

nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/207 

 

Overenie splnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bude vykonané 

v rámci nasledovných overení Orgánu auditu a následne zaslané Európskej komisii. 

 

Pri viacerých auditných overovaniach neboli identifikované žiadne zistenia. 

 

Dôležité webové sídla operačného programu 

oficiálne webové sídlo OP TP - www.optp.vlada.gov.sk 

portál Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠIF na PO 2014 – 2020 - https://cpv.vlada.gov.sk/ 

 

2. Príklady úspešne realizovaného projektu za vykazované obdobie roku 2019 
 

Do konca roku 2019 bolo celkom v realizácii 140 projektov, z toho 45 projektov bolo 

v priebehu sledovaného obdobia riadne ukončených.  Ako príklad úspešne realizovaného 

projektu sme vybrali projekt zameraný na realizáciu aktivít v oblasti informovania 

a komunikácie.   

 

Projekt: Zabezpečenie informovanosti a publicity v rámci Komunikačnej stratégie 

OP TP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014-2020 na roky 2019-2020 

 

Celkové náklady na projekt boli vo výške 736 480,43 eur (Nenávratný finančný príspevok 

+vlastné zdroje) 

Realizácia aktivít projektu bola ukončená 12/2019 

Prijímateľom projektu bol Úrad vlády SR, jeho cieľom bolo zabezpečenie informovania 

a publicity o eurofondoch a pokrýval viaceré aktivity v období rokov 2019 a 2020. Pre širokú 

verejnosť boli v roku 2019 zrealizované nasledovné aktivity: 

RoadTrip SK 2019 - zameraný na stredné školy. Jeho cieľom bolo priblížiť mladým ľuďom 

problematiku čerpania eurofondov a významu tejto investície v našej krajine s akcentom 

na daný región. Špeciálne prednášky na školách sa realizovali od septembra 2019 s dôrazom 

na najmenej rozvinuté okresy (Svidník, Giraltovce, Spišská Nová Ves, Krompachy, Poprad, 

Michalovce, Humenné, Kežmarok, Rožňava  a Veľký Krtíš. Počas RoadtTripu bola 

predstavená aj hviezda televíznej reklamnej kampane z roku 2018 - Eugen. 

Prezentácia na stretnutiach bola najmä o príkladoch dobrej praxe - čo konkrétne priniesli 

eurofondy pre mesto a jeho okolie. Na prednáškach mali študenti možnosť oboznámiť 

sa s princípmi čerpania fondov, ako aj s konkrétnymi informáciami o úspechoch operačných 

programov na Slovensku. 

 

 

http://www.optp.vlada.gov.sk/
https://cpv.vlada.gov.sk/


RoadTtrip SK 2019 

 

 

Vysielanie spotov v slovenskej televízii s celoplošným pokrytím na účely opakovaného 

odvysielania mediálnych vstupov pred a po programe o úspešných eurofondových projektoch 

v programovom období 2014 - 2020. Mediálne vstupy boli vysielané aj po upútavkách 

na seriál "Ako pomohli Eurofondy Slovensku". Ich cieľom bola podpora informačných aktivít 

v rámci operačného programu Technická pomoc vo zvukovo-obrazovom formáte. Hlavným 

posolstvom bolo upriamiť pozornosť na výhody čerpania európskych prostriedkov 

na Slovensku.   

 


