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Príloha I 

 

Vykonávanie operačného programu Technická pomoc  

pre programové obdobie 2014 – 2020 v roku 2020 
 

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. 

 

Hlavným 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 € (EU zdroj - 159 071 912 €, štátny 

rozpočet - 28 071 515 €, Pro rata - 6 687 155 €). Tvoria ho dve prioritné osi, ktoré sa ďalej 

členia na jednotlivé špecifické ciele: 

 

- prioritná os 1: Riadenie, kontrola a audit EŠIF - 124 235 750 € (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 34 836 162 € (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 5 aktualizácií vyzvaní, najmä za účelom navýšenia ich alokácie o takmer 13 mil. 

€ (EU zdroj) v rámci celého operačného programu.  

 

Celkovo bolo  k 31.12.2020 kontrahovaných 186 projektov v celkovej sume 136 323 968 € 

za zdroj EÚ (85,70% z alokácie OP TP).  K 31.12.2020 oprávnení prijímatelia predložili 

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

108 318 615,94 €, pričom čerpanie dosiahlo úroveň 106 109 801,53 € za zdroj EÚ (66,71% 

z celkovej alokácie OP TP).  

 

Suma schválených súhrnných žiadostí o platbu za rok 2020 za OP TP predstavovala 

35 896 779,32 €, z toho za zdroj EÚ 29 456 897,36 €. K 31.12.2020 dosiahlo čerpanie 

prostriedkov EÚ po zohľadnení nezrovnalostí a vratiek v rámci OP TP výšku 106 109 801,53 €, 

pričom podiel čerpania prostriedkov EÚ k alokácii (159 071 912 €) bol na úrovni 66,71 %.  
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V období od 01.01.2020 do 31.12.2020 boli certifikačným orgánom odpočítané nezrovnalosti 

voči rozpočtu EÚ identifikované v predchádzajúcich rokoch v sume 2 532 901,82 €, z toho 

2 153 225,23 € 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 2020 refundácia miezd oprávnených zamestnancov; vo zvýšenej miere boli 

realizované informačné aktivity pre potreby zviditeľnenia a propagácie eurofondov 

v programovom období 2014 - 2020 a v rámci centrálneho systému vzdelávania bolo 

vyškolených 14 784 zamestnancov. 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, avšak u viacerých merateľných 

ukazovateľov bola ich cieľová hodnota ku koncu roka 2020 prekročená. Riadiaci orgán 

vzhľadom na túto skutočnosť, po dohode s prijímateľmi pripraví do konca implementácie 

projektov návrh zmeny operačného programu, ktorá bude zahŕňať úpravu cieľových hodnôt 

vybraných merateľných ukazovateľov.  

 

V závere roka 2019 bola monitorovacím výborom schválená realokácia, ktorá zahŕňala 

predovšetkým presun finančných prostriedkov v objeme 12 mil. € z PO2 do PO1. Následne 

bola schválená vykonávacím rozhodnutím Komisie č. C(2020)1517 zo dňa 4.3.2020.  
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Ku koncu roka 2020 začal riadiaci orgán s prípravou návrhu zmeny operačného programu, 

zameranej predovšetkým na presun ďalších finančných prostriedkov z PO2 do PO1, ktorá by 

sa mala zrealizovať v prvej polovici roka 2021. 

 

V roku 2020 boli na OP TP vykonané 3 audity, v rámci ktorých bol identifikovaný jeden 

nedostatok so strednou závažnosťou - nefinančného nesystémového charakteru. Išlo 

o oneskorenia resp. opomenutia zaevidovania výstupu z kontroly riadiacim orgánom do ITMS. 

V rámci jedného z auditov bola overená aj zmena v nastavení systému s určením MIRRI SR 

ako riadiaceho orgánu pre OP TP so záverom, že zmena nemá zásadný vplyv na riadne 

fungovanie systému. 

 

Overenie splnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bude vykonané v rámci 

nasledovných auditov Orgánu auditu a následne bude informovaná aj Európska komisia. 

 

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 2020 
 

Ku koncu roku 2020 bolo celkom v realizácii 186 projektov, z toho 71 projektov bolo 

v priebehu sledovaného obdobia riadne ukončených. Ako príklad aktivít úspešne realizovaného 

projektu sme vybrali projekt v oblasti informovania a publicity.   

 

Projekt: Realizácia Komunikačnej stratégie OP TP pre Partnerskú dohodu 

na programové obdobie 204-2020 na roky 2019-2020 

 

Celkové náklady na projekt boli vo výške 694 620,68 € (Nenávratný finančný príspevok 

+vlastné zdroje) 

Realizácia aktivít projektu v priebehu roka 2020 

V roku 2020 boli realizované niektoré aktivity Ročného komunikačného plánu na rok 2020: 

 

COMMUNICATION! 

 
 

Odborný seminár v spolupráci  s UK Government Communication Service na témy -strategické 

plánovanie kampaní, práca s dezinformáciami a fake news, práca so sociálnymi médiami, 

krízová komunikácia, koordinácia medzi ministerstvami a case studies. Seminár sa uskutočnil 

5.2.2020 spolupráci so Zastúpením EK v SR. 

 

http://www.optp.vlada.gov.sk/
https://cpv.vlada.gov.sk/
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Mladý Európan 2020 

 

V novembri 2020 sa uskutočnilo online finále vedomostnej súťaže "Mladý Európan". 

 

Vo finále súťaže Mladý Európan sa stretlo 12 súťažných tímov – víťazov regionálnych kôl 

zo stredných škôl z celého Slovenska, ktorí si zmerali svoje sily vo vedomostiach z oblasti 

európskej histórie, geografie, zaujímavostí o  EÚ, či významných osobností EÚ a jej členských 

krajín. 

 

Súťaž videospotov – Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2020 

 

 

Súťaž pre študentov stredných a vysokých škôl na Slovensku vyhlásil Úrad vlády SR v máji 

2020 už po deviaty raz. Cieľom tejto aktivity je primäť mladých ľudí, aby si všímali výsledky 

projektov v rámci čerpania EŠIF vo svojom okolí a pokúsili sa ich spracovať vo forme 

30 sekundového videospotu. 

 

Súťaž Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2020 zodpovedá požiadavkám Joint 

Communication Actions, teda siedmim  spoločným komunikačným činnostiam,  ktoré vzišli 

z aktivít eurokomisárky pre regionálnu politiku - Coriny Creţu a eurokomisárky 

pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu - Marianne Thyssen, 

prezentovaných v apríli 2017 v Luxemburgu.  Slovensko je jedna z mála európskych krajín, 

ktorá vo väčšine bodov plní tento plán. So svojimi prácami sa prihlásilo jedenásť mladých  

študentov a autorov. Videospoty boli hodnotené odbornou komisiou z Úradu vlády SR a zo 

Stáleho zastúpenia Európskej komisie. Porota sa zaoberala najmä kritériami ako uchopenie 

témy, tvorivosť, originalita, spracovanie, inovatívnosť. 

 

Víťazmi sa stali: 

1. miesto: Ako pomohli eurofondy mestu Liptovský Mikuláš 

2. miesto: Ako pomohli eurofondy obci Hliník nad Hronom 

3. miesto: Záchytné parkovisko Pezinok 

Cenu verejnosti získal spot: Maňa čerpá eurofondy 


