
 
 
 
 
 
 
 
 

VÝROČNÁ SPRÁVA  
ÚRADU VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 
 
 
2019 
 

 
 
 
 
 



Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej „úrad vlády“)  plní v zmysle kompetenčného zákona úlohy 
spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečovaním činnosti vlády Slovenskej republiky 
(ďalej „vláda“). Rovnaké úlohy plní úrad vlády aj pre predsedu vlády ako jeho výkonný orgán. Je tiež 
ústredným orgánom štátnej správy pre štátnozamestnanecké vzťahy a právne vzťahy pri výkone práce 
vo verejnom záujme, kontrolu plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy a pre kontrolu 
vybavovania petícií a sťažností. Poskytuje zázemie pre činnosť nezávislej Rady pre štátnu službu.  

 
Úrad vlády kontroluje plnenie úloh z uznesení vlády a z programového vyhlásenia vlády, koordinuje 
prípravu zásadných opatrení na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky Slovenskej republiky, 
napomáha realizácii zákonodarnej iniciatívy vlády a koordinuje činnosť ministerstiev a ostatných 
ústredných orgánov štátnej správy v oblasti legislatívy a aproximácie práva, zabezpečuje a koordinuje 
ochranu finančných záujmov Európskej únie. Okrem toho úrad vlády plní funkciu riadiaceho orgánu 
pre operačný program Technická pomoc (OP TP) a vystupuje ako Národný kontaktný bod pre programy 
nadnárodnej spolupráce, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a 
Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, je tiež sídlom dvoch splnomocnencov vlády Slovenskej 
republiky: splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny a splnomocnenca vlády SR pre mládež 
a šport. Okrem iného zabezpečuje tiež činnosť Kancelárie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky a 
činnosť sekretariátu poradných orgánov vlády, ktoré pôsobia pri úrade vlády.  (Pozn.: niektoré z týchto 
kompetencií prešli na jeseň 2020  do pod iné rezorty). 

 

VEDÚCI ÚRADU VLÁDY SR  
 
Vedúci úradu vlády je vedúci štátny zamestnanec vo verejnej funkcii, ktorého vymenúva a odvoláva 
vláda na návrh predsedu vlády, ktorému je zodpovedný za výkon svojej funkcie. V jeho priamej 
riadiacej pôsobnosti sú: 
 
a/ kancelária predsedu vlády, 
b/ kancelária vedúceho úradu vlády, 
c/ odbor vnútorného auditu, 
d/ zbor poradcov predsedu vlády, 
e/ kancelária zboru poradcov, 
f/ generálny tajomník služobného úradu, 
g/ sekcia vládnej legislatívy, 
h/ sekcia kontroly, 
i/ sekcia prevencie korupcie a krízového manažmentu, 
j/ sekcia finančných programov, 
k/ sekcia technickej správy, 
l/ Inštitút pre stratégie a analýzy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
Vedúci úradu vlády riadi úrad vlády a zodpovedá za jeho činnosť. 
 
Vedúci úradu vlády najmä:  
a/ zodpovedá za 

1. zabezpečenie realizácie úloh vyplývajúcich pre úrad vlády zo zákona č. 575/2001 Z. z. 
o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 
a z osobitných zákonov, najmä zo štatútu úradu vlády, 

2. zabezpečenie realizácie úloh Programového vyhlásenia vlády, 
3. plnenie úloh uložených uzneseniami vlády, ktoré súvisia s činnosťou úradu vlády, 
4. plnenie úloh vyplývajúcich z čl. 6 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase 

vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, 
zo zákona č. 387/2002 z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového 
stavu v znení neskorších predpisov, zo zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky 
v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov 
v oblasti bezpečnosti štátu, 

5. ochranu utajovaných skutočností na úrade vlády najmä tým, že plní úlohy a povinnosti 
vyplývajúce pre vedúceho podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 
b/ predkladá 

1. materiály na rokovanie vlády, 
2. správy o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení vlády, ako aj z kontrolnej činnosti v oblasti 

štátnej správy, 
3. predsedovi vlády návrhy platových náležitostí vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, 
4. vláde návrh na vymenovanie a odvolanie generálneho tajomníka služobného úradu, 

 
c/ schvaľuje 

1. použitie rozpočtových prostriedkov úradu vlády, 
2. uskutočnenie kontroly v oblasti výkonu štátnej správy, 
3. organizačný poriadok a príslušné riadiace akty úradu vlády, 

 
d/ rozhoduje o 

1. zásadných záležitostiach patriacich do pôsobnosti úradu vlády, ktoré si vyhradil na osobné 
rozhodovanie, 

2. o rozkladoch proti rozhodnutiam úradu vlády vydaných v správnom konaní, 
 
e/ určuje funkcie, pri výkone ktorých sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými 
skutočnosťami, 
 
f/ zriaďuje podľa potreby vlády pracovné skupiny pre odborné posúdenie materiálov, návrhov uznesení 
a ďalších opatrení, 
 
g/ môže vydať podpisový poriadok, ktorý upraví rozsah oprávnení na schvaľovanie podľa tohto 
organizačného poriadku a podrobnejšie úpravy na schvaľovanie (Podpisový poriadok). 
 

Materiály predložené vedúcim úradu vlády na rokovanie vlády – 2019 

 



Názov materiálu zaevidovaný číslo 
rokovania 

Návrh na určenie zodpovednosti ministerstiev, ostatných 
ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej 
moci za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k 
nariadeniam Európskej únie a rozhodnutiam Európskej únie 
 

18.12.2019 191 

Aktualizovaný návrh na zabezpečenie financovania rekonštrukcie 
NKP Rusovce vrátane priľahlého areálu 
 

18.12.2019 191 

Návrh na zmeny a doplnenie Rokovacieho poriadku vlády 
Slovenskej republiky 
 

11.12.2019 190 

Prehodnotenie a aktualizácia počtu administratívnych kapacít pre 
implementáciu európskych štrukturálnych a investičných fondov v 
programovom období 2014 - 2020 - informácia 
 

6.12.2019 189 

Informácia o transpozičnom deficite a harmonograme jeho 
odstránenia 
 

28.11.2019 188 

Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej 
republiky 

26.11.2019 188 

Návrh na schválenie kandidátov na predsedu Úradu na ochranu 
oznamovateľov protispoločenskej činnosti 

8.11.2019 188 

Informácia o plnení úloh z uznesení vlády SR na ministerstvách a 
ostatných ústredných orgánoch štátnej správy SR v 3. štvrťroku 
2019 

5.11.2019 182 

Návrh na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a 
niektorých orgánov verejnej moci zodpovedných za prebratie a 
aplikáciu smerníc 

27.9.2019 175 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o 
štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony – nové znenie 

24.9.2019 174 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v 
znení neskorších predpisov 

19.8.2019 165 

Informácia o plnení úloh z uznesení vlády SR na ministerstvách a 
ostatných ústredných orgánoch štátnej správy SR v 2. štvrťroku 
2019 

12.8.2019 165 

Správa z kontrolnej činnosti vykonanej Úradom vlády SR v 1. 
polroku 2019 

23.7.2019 165 
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Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády 
Slovenskej republiky v I. polroku 2019 a o zámere prijímania 
aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 
2019 

1.7.2019 164 

Návrh na určenie zodpovednosti ministerstiev, ostatných 
ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej 
moci za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k 
nariadeniam Európskej únie a rozhodnutiam Európskej únie 

28.6.2019 164 

Návrh Národného protikorupčného programu Slovenskej republiky 28.6.2019 165 

Návrh na schválenie kandidátov na predsedu Úradu na ochranu 
oznamovateľov protispoločenskej činnosti 

21.6.2019 162 

Ročná správa o nezrovnalostiach za rok 2018 20.6.2019 164 

Národná pozícia k revízii Akčného plánu Stratégie EÚ pre dunajský 
región 

19.6.2019 164 

Informácia o transpozičnom deficite a harmonograme jeho 
odstránenia 

30.5.2019 159 

Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín 
za obdobie rokov 2017 ─ 2018 

20.5.2019 158 

Informácia o plnení úloh z uznesení vlády SR na ministerstvách a 
ostatných ústredných orgánoch štátnej správy SR v 1. štvrťroku 
2019 

14.5.2019 157 

Návrh záverečného účtu kapitoly Úradu vlády Slovenskej republiky 
za rok 2018 

25.4.2019 154 

Informácia o vybavovaní petícií a sťažností za rok 2018 Úradom 
vlády SR a orgánmi štátnej správy 

28.3.2019 149 

Návrh na určenie platu predsedníčke Úradu na ochranu osobných 
údajov Slovenskej republiky 

26.3.2019 148 

Návrh na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a 
niektorých orgánov verejnej moci zodpovedných za prebratie a 
aplikáciu smerníc 

25.3.2019 148 

Návrh na vymenovanie člena komisie na výber predsedu Úradu na 
ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti 

12.3.2019 145 

Správa o stave realizácie Stratégie riadenia ľudských zdrojov v 
štátnej službe na roky 2015 - 2020 

26.2.2019 143 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24025/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24025/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24025/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24025/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24007/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24007/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24007/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24007/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24015/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23967/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23967/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23964/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23961/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23961/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23906/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23906/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23839/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23839/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23831/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23831/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23831/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23784/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23784/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23682/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23682/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23671/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23671/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23668/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23668/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23668/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23636/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23636/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23598/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23598/1


Informácia o plnení úloh z uznesení vlády SR na ministerstvách a 
ostatných ústredných orgánoch štátnej správy SR v 4. štvrťroku 
2018 

12.2.2019 142 

Správa z kontrolnej činnosti vykonanej Úradom vlády SR v 2. 
polroku 2018 

25.1.2019 138 

Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády 
Slovenskej republiky v II. polroku 2018 a o zámere prijímania 
aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v I. polroku 
2019 

7.1.2019 134 

Spolu: 31 predložených materiálov 

 

Plnenie úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky úradom vlády 

 
Vláda Slovenskej republiky v uzneseniach prijatých od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 uložila 
vedúcemu úradu vlády celkom 70 úloh. Z celkového počtu sledovaných úloh bolo 43 úloh 
termínovaných a 27 úloh netermínovaných, t.j. takých, ktoré sa plnia priebežne.  Z termínovaných úloh 
bolo 21 úloh splatných a splnených v kontrolovanom období a 22 termínovaných  úloh má splatnosť 
v období po roku 2019.  
 

Prehľad o plnení termínovaných a netermínovaných úloh z uznesení vlády Slovenskej 
republiky v roku 2019 

 
 

Celkom Splnené Termínované splatné 
v ďalšom období 

Netermínované – 
priebežné úlohy 

70 21 22 27 

 

 

Smernice VÚV 

2/2019   Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 2/2019 o implementácii 

Spoločného systému hodnotenia kvality na Úrade vlády Slovenskej republiky 

4/ 2019 Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 4/2019 zo dňa 15. marca 2019 

o finančnom riadení a finančnej kontrole 

5/2019  Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky číslo 5/2019 zo dňa 15. marca 

2019 o obehu účtovných dokladov a neúčtovných dokladov 

6/2019 Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 6/2019 zo dňa 15. marca 2019, 

ktorou sa menia smernice vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky o príprave, 

realizácii, vyhodnocovaní a kontrole pracovných ciest na Úrade vlády Slovenskej 

republiky a smernica Úradu vlády Slovenskej republiky o používaní výdavkov na 

reprezentačné účely 

7/2019 Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 7/2019 zo dňa 14. marca 2019 

o uzatváraní zmlúv na Úrade vlády Slovenskej republiky 
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13/2019 Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 13/2019 zo dňa 24. mája 2019 

o evidencii majetku 

14/2019 Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 14/2019 zo dňa 10.6.2019           

o verejnom obstarávaní 

15/2019 Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 15/2019 zo dňa 14. augusta 

2019 o ochrane osobných údajov na Úrade vlády Slovenskej republiky 

17/2019 Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 17/2019 zo dňa 27. septembra 

2019 o vybavovaní oznámení o protispoločenskej činnosti na Úrade vlády Slovenskej 

republiky 

19/2019 Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 19/2019 zo dňa 13.11.2019       

o zamestnaneckom stravovaní 

20/2019 Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 20/2019 zo dňa 9. decembra 

2019 o ochrane utajovaných skutočností – platná od 1.1.2020 

21/2019 Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 21/2019 zo dňa 10.decembra 

2019 o implementácii projektu Zlepšenie integrity verejnej správy 

Novelizácie smerníc: 

1/2019 Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 1/2019 zo dňa 4. februára 

2019, ktorou sa mení Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky číslo 

15/2016 zo dňa 30. novembra 2016 o pohľadávkach štátu v správe Úradu vlády 

Slovenskej republiky v znení Smernice vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky          

č. 16/2018 zo dňa 30. júla 2018 

3/2019 Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 3/2019 zo dňa 28. februára 

2019, ktorou sa mení smernica č. 7/2012 zo dňa 29. júna 2012 o zamestnaneckom 

stravovaní v znení smernice vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 19/2014, 

smernice vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 2/2015, smernice vedúceho 

Úradu vlády Slovenskej republiky č. 20/2016 zo dňa 30. novembra 2016, smernice 

vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 12/2018 zo dňa 27. marca 2018                      

a smernice vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 16 /2018 zo dňa 30. júla 2018 

8/2019 Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 8/2019 zo dňa 22. marca 2019, 

ktorou sa mení smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 23/2017 zo dňa 

24. mája 2017 o používaní služobných motorových vozidiel Úradu vlády Slovenskej 

republiky a zabezpečení autodopravy v znení smernice vedúceho Úradu vlády 

Slovenskej republiky č. 16/2018 zo dňa 30. júla 2018 a v znení smernice vedúceho 

Úradu vlády Slovenskej republiky č. 22/2018 zo dňa 25. októbra 2018 

9/2019 Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 9/2019 zo dňa 5. apríla 2019, 

ktorou sa mení a dopĺňa Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky                   

č. 30/2018 zo dňa 31. decembra 2018 o režimových opatreniach v objekte Úradu vlády 

Slovenskej republiky 

10/2019 Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 10/2019 zo dňa 30. apríla 

2019,  ktorou sa mení  smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 7/2012 

zo dňa 29. júna 2012 o zamestnaneckom stravovaní   v znení smernice vedúceho Úradu 



vlády Slovenskej republiky č. 19/2014 zo dňa 1. januára 2015, smernice vedúceho 

Úradu vlády Slovenskej republiky č. 2/2015 zo dňa 1. februára 2015, smernice 

vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 20/2016 zo dňa 30. novembra 2016, 

smernice vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 12/2018 zo dňa 27. marca 

2018, smernice vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 16/2018 zo dňa 30. júla 

2018 a smernice vedúceho úradu vlády Slovenskej republiky č. 3/2019 zo dňa                  

28. februára 2019 

11/2019 Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 11/2019 zo dňa 14. mája 2019, 

ktorou sa mení a dopĺňa smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky                    

č. 7/2019 zo dňa 14. marca 2019 o uzatváraní zmlúv na Úrade vlády Slovenskej 

republiky 

12/2019 Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 12/2019 zo dňa  14.  mája 

2019, ktorou sa mení a dopĺňa smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky    

č. 4/2019 zo dňa 15. marca 2019 o finančnom riadení a finančnej kontrole 

16/2019 Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 16/2019 zo dňa 08. augusta 

2019, ktorou sa mení smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 7/2019 

zo dňa 14. marca 2019 o uzatváraní zmlúv na Úrade vlády Slovenskej republiky v znení 

smernice vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 11/2019 zo dňa 14. mája 2019 

18/2019 Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 18/2019 zo dňa 31. októbra 

2019, ktorou sa mení Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 30/2018 

zo dňa 31. decembra 2018 o režimových opatreniach v objekte Úradu vlády Slovenskej 

republiky v znení smernice vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 9/2019 zo 

dňa 5. apríla 2019 

Príkazy: 

1/2019 Príkaz vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 1/2019 zo dňa 30. augusta 2019 

na zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich z Rezortného protikorupčného programu 

Úradu vlády Slovenskej republiky 

Vedúci úradu vlády rozhoduje napr. o rozkladoch proti rozhodnutiam úradu vlády vydaných v 

správnom konaní, o podnetoch na preskúmanie právoplatného rozhodnutia vedúceho úradu vlády 

mimo odvolacieho konania a o ďalších rozhodnutiach alebo iných aktoch, ktoré určí vedúci úradu. V 

roku 2019 nebol na úrad vlády  doručený žiadny takýto rozklad. 

 

Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA) 

 

Útvar vznikol v máji roku 2016 ako analytický inštitút úradu vlády. Analytici ISA sú členmi mnohých 

odborných pracovných skupín zameraných na sledovanie produktivity a konkurencieschopnosti, 

ekonomických a sociálnych dopadov EŠIF, Agendu 2030 a problematiku najmenej rozvinutých okresov.  

Súčasťou tímu sú aj štipendisti Martina Filka, ktorí absolvovali štúdium na prestížnych zahraničných 

univerzitách ako Oxford a Cambridge a rozhodli sa svoj potenciál ponúknuť a rozvíjať na analytickej 

jednotke úradu vlády.   



Analytici ISA sa v roku 2019 zúčastnili Night of Chances v Bratislave a Londýne, pričom cieľom bolo 

predstaviť mladým ľudom prácu na analytickej jednotke a pritiahnuť šikovných absolventov do 

štátneho sektora prostredníctvom prezentácie aktivít a projektov ISA. Analytici ISA majú možnosť 

zúčastňovať sa na medzinárodných letných školách (napr. na Paris School of Economy), workshopoch 

a školeniach v rámci programu Harvard II. 

V roku 2019 ISA na svojom FB pravidelne publikovala  Newsletter, ktorý poskytuje krátke analytické 

pohľady na vybrané spoločenské témy. Päť vydaní  pokrývalo témy: životné prostredie, lesy 

a energetika, doprava, makroekonomický vývoj a medzinárodný obchod, priemysel a služby. 

Prostredníctvom blogov na aktuálne témy doma i v zahraničí, sa snažili podnietiť verejnú diskusiu 

(napr. Nobelova cena za ekonómiu 2019, Prečo potrebujeme Národnú radu pre produktivitu).  

V rámci agendy, ktorú ISA zastrešuje, bola vypracovaná analýza v anglickom jazyku „EU funds as 

a catalyst of change for the Slovak healhcare system?“ zameraná na vplyv fondov EÚ na zdravotnú 

starostlivosť na Slovensku. Výsledky predmetnej štúdie boli prezentované na medzinárodnej 

konferencii v Prahe, ktorá sa konala pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

Rôznorodosť regionálneho rozvoja na Slovenku zachytáva štúdia „Vplyv štatútu najmenej rozvinutého 

okresu na mieru nezamestnanosti v obciach“. Zo záverov štúdie vychádza, že pridelenie štatútu NRO 

a regionálny príspevok prispeli k zmierneniu nepriaznivého vývoja predovšetkým v oblasti 

nezamestnanosti. Výsledky štúdie boli prezentované na konferencii European Public Choice Society 

2019 s medzinárodnou účasťou ekonomických expertov, v Jeruzaleme, Izraeli.  

Pri príležitosti medzinárodného dňa žien sa analytici úradu vlády pozreli na tému diskriminácie žien na 

pracovnom trhu. V komentári „Girl Power:  Ženy na analytických útvaroch“ ISA zmapovala, koľko žien 

pôsobí na rôznych analytických jednotkách ústredných orgánov štátnej správy. Súčasťou analýzy bol aj 

ekonometrický model, ktorým sme skúmali, či zloženie analytickej jednotky má vplyv na to, že 

analytickú jednotku vedie žena.   

Vyhodnotenie efektívnosti riadenia štátneho majetku bolo témou štúdie Riadenie aktív vo verejnej 

správe. Jej hlavným cieľom bolo zhodnotenie súčasného stavu riadenia štátneho majetku s návrhom 

efektívnejšieho modelu riadenia v podmienkach Slovenskej republiky.  

Analytici  ISA sa dlhodobo venujú problematike školstva, a úlohe akademického sektora v podporovaní 

inovačného potenciálu krajiny. Na tieto témy bolo vydaných niekoľko komentárov a obsiahla analýza 

predstavujúca legislatívne zmeny, ktoré by viedli k zvýšeniu kvality inovačného prostredia na 

Slovensku. 

Na základe odporúčania EÚ vznikla v septembri 2019  Národná rada pre produktivitu, ktorej základnou 

úlohou je vykonávať monitorovanie, analýzu a hodnotenie produktivity a konkurencieschopnosti 

Slovenska v oblasti inovácií, podnikateľského prostredia, vzdelávania, efektívnej verejnej správy 

zahraničných investícií, či globálnych konkurentov. ISA podporuje aktivity Národnej rady pre 

produktivitu ako jej sekretariát.   

Inštitút získal dva granty z projektu Podpory strategických štrukturálnych reforiem, v ktorých sa 

v spolupráci s expertami OECD a EK v roku 2020 zameriame na Národnú radu pre produktivitu 

a Zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania na SR.  

 

ZÁSTUPCA VEDÚCEHO ÚRADU VLÁDY 
 



Vedúceho úradu vlády v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností zástupca 
alebo podriadený štátny zamestnanec určený vedúcim úradu vlády. Zástupcu alebo určeného štátneho 
zamestnanca môže vedúci úradu vlády poveriť aj v iných prípadoch, aby ho zastupoval v rozsahu jeho 
práv a povinností. Zástupcu vedúceho úradu vlády vymenúva a odvoláva vedúci úradu vlády. V jeho 
priamej riadiacej pôsobnosti sú: 
a/ sekcia ekonomiky, 
b/ sekcia pre verejné obstarávanie, 
c/ právny odbor. 
 

Sekcia ekonomiky 

 

Elektrická energia rok 2019 

Mesto Budova Spotrebované 
množstvo v 
kVh 

Náklady za 
spotrebu kVh 

Náklady 
za  distribúciu 

Náklady za 
spotrebnú daň 

Náklady 
bez DPH 

Náklady s 
DPH 

Bratislava Námestie 
slobody 1 

1 162 193,00 82 541,27 € 79 378,67 € 1 534,10 € 163 454,04 
€ 

196 144,85 
€ 

Bratislava Námestie 
slobody 1-
Datacentrum 

318 771,00 € 22 639,76 € 23 070,15 € 420,79 € 46 130,70 € 55 356,84 € 

Bratislava Námestie 
slobody 29 

15 189,00 € 1 078,73 € 1 517,06 € 20,04 € 2 615,83 € 3 139,00 € 

Bratislava Štefánikova 127 808,00 € 5 596,74 € 8 399,85 € 104,03 € 14 100,62 € 16 920,74 € 

Bratislava ÚZ Bôrik 879 051,00 € 62 431,97 € 62 906,57 € 1 160,34 € 126 498,88 
€ 

151 798,66 
€ 

Banská 
Bystrica 

ÚZ Bystrica 17 727,00 € 1 259,02 € 4 390,09 € 23,41 € 5 672,52 € 6 807,02 € 

Košice ÚZ Dom hostí  32 570,00 € 2 313,30 € 3 048,80 € 43,01 € 5 405,11 € 6 486,13 € 

Starý 
Smokovec 

ÚZ Kamzík 167 911,04 € 11 925,35 € 14 770,78 € 221,66 € 26 917,79 € 32 301,35 € 

Štrbské Pleso ÚZ Limbora 10 233,00 € 726,75 € 1 064,05 € 13,50 € 1 804,30 € 2 165,16 € 

Bratislava ÚZ 
Miestodržiteľs
ký palác 

107 054,00 € 7 603,18 € 10 298,13 € 141,32 € 18 042,63 € 21 651,16 € 

Bratislava  ÚZ Rusovce (v 
rekonštrukcii) 

38 314,00 € 2 721,15 € 3 836,25 € 50,58 € 6 607,98 € 7 929,58 € 

Trenčianske 
Teplice 

ÚZ Agra 34 457,00 €      5 723,25 € 6 867,90 € 

Ždiar ÚZ Ždiar 29 905,00 € 2 123,93 € 2 538,07 € 39,48 € 4 701,48 € 5 641,78 € 

Celkový súčet   2 941 183,04 € 202 961,15 € 215 218,47 € 3 772,26 € 427 675,13 
€ 

513 210,16 
€ 

Zemný plyn rok 2019 

Mesto Budova Spotrebované 
množstvo v 

kVh 

Náklady za 
spotrebu kVh 

Náklady 
za  distribúciu 

Náklady za 
spotrebnú  

daň 

Náklady 
bez DPH 

Náklady s 
DPH 

Bratislava Námestie 
slobody 29 

119 436,00 € 3 594,55 € 1 902,24 € 157,66 € 5 654,45 € 5 654,45 € 

Trenčianske 
Teplice 

ÚZ Agra 366 702,00 € 11 036,26 € 4 426,73 € 484,05 € 15 947,04 € 15 947,04 € 

Bratislava ÚZ Bôrik 1 560 233,00 € 46 956,77 € 11 825,74 € 2 059,51 € 60 842,02 € 60 842,02 € 

Banská 
Bystrica 

ÚZ Bystrica 129 219,00 € 4 108,22 € 1 973,08 € 170,45 € 6 251,75 € 6 251,75 € 

Košice ÚZ Dom hostí  254 990,00 € 7 674,18 € 2 413,90 € 336,58 € 10 424,66 € 10 424,66 € 

Starý 
Smokovec 

ÚZ Kamzík 552 797,00 € 16 636,99 € 4 635,04 € 729,70 € 22 001,73 € 22 001,73 € 

Štrbské Pleso ÚZ Limbora 9 704,00 € 2 920,52 € 1 830,57 € 128,09 € 4 879,18 € 4 879,18 € 



Bratislava ÚZ 
Miestodržiteľs
ký palác 

362 727,00 € 10 916,63 € 4 415,60 € 478,80 € 15 811,03 € 15 811,03 € 

Celkový súčet  3 355 808,00 € 103 844,12 € 33 422,90 € 4 544,84 € 141 811,86 
€ 

141 811,86 
€ 

 

Investičné oddelenie  - hospodárska správa 

 

 V roku 2019 sa uskutočnili tieto investície do budov či areálu v správe úradu vlády:  

 Obnova historického oplotenia areálu ÚV SR  

 Automatické vstupné dvere na Novej budove ÚV SR  

 Rekonštrukcia vládnej zasadačky: 
o    oprava podhľadu  
o    výroba rokovacích stolov  
o    výmena kobercov  
o    rokovacie stoličky  

 elektroinštalačný materiál a práce  

 Revitalizácia parku NKP Rusovce – arboristika ( čiastočné čerpané) 

 Obnova lokálnych porúch fasády a balkóna na budove ÚV SR vrátane spojovacej chodby pri 
kaplnke 

 Výmena exteriérových žalúzií na ÚZ Bôrik 

 Výmena kobercov a podlahovej krytiny na budovách ÚV SR 

 Klimatizačné jednotky umiestnené na fasáde budov na Miestodržiteľskom paláci a trakte VÚV 

 Oprava kanalizácie na historickom nádvorí ÚV SR 

 Systém merania a regulácie vykurovania a chladenia Zrkadlovej sály. 

Montáž nových stolov vo vládnej zasadačke 



Počas roka 2019 sa v ÚZ Hotel Bôrik uskutočnilo cca 40 pracovných rokovaní zástupcov úradu vlády 

a jednotlivých rezortov, 120 školení, niekoľko konferencií spojených s tlačovými konferenciami, dva 

krát verejné vypočutie kandidátov na členov Rady ÚVO a ďalšie podujatia.  

 

Odbor realizácie verejného obstarávania 

 

Verejný obstarávateľ v roku 2019 uzatvoril zmluvu alebo rámcovú dohodu na 3 nadlimitné zákazky na 
poskytovanie služieb, v celkovej predpokladanej hodnote 15 000 036,60 € bez DPH, ktoré boli 
vyhlásené v roku 2019. Konečná hodnota týchto zákaziek bola 12 594 624,50 EUR bez DPH. Celková 
dosiahnutá úspora oproti predpokladaným hodnotám zákaziek predstavovala sumu 2 405 412,10 
EUR bez DPH.  
 
Verejný obstarávateľ v roku 2019 vyhlásil 5 nadlimitných zákaziek na dodanie tovaru v celkovej 
predpokladanej hodnote 8 403 585,01 EUR bez DPH, 4 zákazky na poskytovanie služieb v celkovej 
predpokladanej hodnote 4 223 127,17 EUR bez DPH a 1 zákazku na uskutočňovanie stavebných prác 
v celkovej predpokladanej hodnote 71 351 790,93 EUR   bez DPH. Pri jednej zákazke na poskytovanie 
služieb v celkovej predpokladanej hodnote 908 568,62 EUR bez DPH bola uzatvorená zmluva v roku 
2019. Konečná hodnota tejto zákazky bola 714 200,51 EUR bez DPH a celková dosiahnutá úspora 
oproti predpokladanej hodnote zákazky predstavovala sumu 194 368,11 EUR bez DPH.  
 
Z celkového počtu týchto zákaziek boli 2 zákazky na dodanie tovarov v celkovej predpokladanej 
hodnote 1 436 844,52 EUR bez DPH zrušené a opätovne vyhlásené, verejný obstarávateľ taktiež zrušil 
1 zákazku na poskytovanie služieb v celkovej predpokladanej hodnote 573 558,55 EUR bez DPH 
s predpokladom opätovného vyhlásenia v roku 2020. 
 
Verejný obstarávateľ uzatvoril v roku 2019 zmluvy alebo rámcové dohody na 16 podlimitných zákaziek 
a zákaziek s nízkou hodnotou s využitím elektronického trhoviska. Pri 13 zákazkách verejný 
obstarávateľ použil e-aukciu. Celková predpokladaná hodnota zákaziek bola  714 221,06 € bez DPH, 
konečná hodnota zákaziek bola 618 000,28 € bez DPH. Celková dosiahnutá úspora bola 96 220,78 € 
bez DPH. 
 
Verejný obstarávateľ v roku 2019 zadával 73 zákaziek s nízkymi hodnotami, ktorých predpokladaná 

hodnota bola 3 170 714,39 € bez DPH. Konečná hodnota zákaziek bola 2 901 733,03 € bez DPH. 

Celková dosiahnutá úspora bola 268 981,36 € bez DPH.   

Verejný obstarávateľ v roku 2019 obstaral 2 zákazky v  celkovej predpokladanej hodnote 677 211,90 € 

bez DPH prostredníctvom centrálnej obstarávacej organizácie. Konečná hodnota zákaziek bola 

634 280,83 € bez DPH. Pri týchto zákazkách bola použitá e-aukcia. Celková úspora predstavuje 

42 931,07 € bez DP 

§ 66 ZoVO  Nadlimitné zákazky (vyhlásené v roku 2018, ktorých podpísanie zmluvy alebo rámcovej 

dohody bolo uskutočnené v roku 2019) 

konečná hodnota zákazky v € bez DPH 

 0 Tovar 0,00 € 

 3 Služba 12 594 624,50 €  

 0 Stavebná práca 0,00 € 
 



§ 66 ZoVO  Nadlimitné zákazky (vyhlásené v roku 2019) 

 1 Služba 714 200,51 €  
 

§ 109-112 ZoVO Podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou s využitím elektronického trhoviska  

 13 Tovar 585 846,28 €  

 3 Služba 32 154,00 €  

 0 Stavebná práca 0,00 €  
 

§ 117 ZoVO Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami  

 20 Tovar 579 956,84 € 

 43 Služba 1 556 919,79 €  
10 Stavebná práce 764 856,40 €  

§ 15 ZoVO Centralizovaná činnosť vo verejnom obstarávaní 

 2 Tovar 634 280,83 €  

 0 Služba 0,00 € 

 0 Stavebná práca 0,00 € 
 

Právny odbor 

 

Právny odbor sa v roku 2019 podieľal  na výraznom zefektívnení fungovania pripomienkovania 

a podpisovania zmlúv na úrade. Celkový počet pripomienkovaných zmlúv za rok 2019 bol 1 324 

(okrem dotačných zmlúv na šport).   



Zhodnotenie fungovania interného pripomienkového konania 

 
Celkový počet návrhov na zjednodnodušenie  administrácie zmlúv (1 311) podľa jednotlivých 

organizačných útvarov ÚV SR 
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Pripomienkovanie prehľad (údaje vychádzajú z nápadu vecí - pripomienkovanie, aj opakované, ZFK, 

dodatky), nejde teda o počet zmlúv 
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Športové dotačné zmluvy (spolu 1 050 – pripomienky v 33 prípadoch) 

 

GENERÁLNA TAJOMNÍČKA SLUŽOBNÉHO ÚRADU 

 

Je služobne najvyšším vedúcim štátnym zamestnancom; to neplatí vo vzťahu k vedúcemu štátnemu 
zamestnancovi vo verejnej funkcii. Generálny tajomník služobného úradu je oprávnený konať vo 
veciach štátnozamestnaneckých vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov. Plní úlohy spojené s riadením 
a kontrolou vykonávania štátnej služby štátnymi zamestnancami v služobnom úrade, s uplatňovaním 
štátnozamestnaneckých vzťahov a iné úlohy, ktoré mu uloží vedúci úradu vlády. V jeho priamej 
riadiacej pôsobnosti sú: 
 
a/ kancelária generálneho tajomníka služobného úradu, 
b/ osobný úrad, 
c/ sekcia štátnej služby a verejnej služby. 
 
Zodpovedá za: 

1. uplatňovanie zákona o štátnej službe, 
2. uplatňovanie zákona o výkone práce vo verejnom záujme, 
3. uzatvorenie a plnenie kolektívnej zmluvy a použitie sociálneho fondu, 
4. plnenie úloh v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
5. riešenie kompetenčných sporov medzi organizačnými útvarmi úradu vlády, 
6. ďalšie úlohy podľa riadiacich aktov vedúceho úradu. 

 

Spolu projektov; 
1 050

Pripomienkovaných
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Rozhoduje: 
1. o vzniku, zmene a zániku štátnozamestnaneckých vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vrátane služobných a pracovných 
podmienok zamestnancov, 

2. o vytvorení a zrušení štátnozamestnaneckých miest a pracovných miest pri výkone práce vo 
verejnom záujme, 

3. o postihoch za porušenie služobnej disciplíny a pracovnej disciplíny zamestnancov úradu vlády, 
4. o čerpaní prideleného objemu miezd a ostatných osobných vyrovnaní, 
5. o platových náležitostiach zamestnancov úradu vlády, 
6. o limitoch finančných prostriedkov na reprezentačné výdavky, 
7. o nariadení služobnej pohotovosti a pracovnej pohotovosti a práce nadčas, o zavedení 

skráteného služobného a pracovného času bez zníženia mzdy zo zdravotných dôvodov, 
8. v správnom konaní v prvom stupni, 
9. o ďalších veciach podľa riadiacich aktov vedúceho úradu. 

 
Schvaľuje: 

1. príslušné riadiace akty úradu vlády, 
2. návrhy koncepcií a plánov zvyšovania odbornej kvalifikácie zamestnancov úradu vlády, 
3. pracovné cesty zamestnancov úradu vlády do zahraničia, 

 
Zabezpečuje: 

1. plnenie úloh v oblasti majetkových priznaní štátnych zamestnancov, 
2. vybavenie sťažnosti štátnych zamestnancov podľa § 116 zákona o štátnej službe, 
3. plnenie úloh v oblasti poskytovania informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
v znení neskorších predpisov, 

4. plnenie úloh podľa zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o používaní jazykov národnostných menšín“), 

5. plnenie úloh v oblasti vyhlasovania a realizácie prvej časti hromadného výberového konania, 
výberových konaní na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest a výberových konaní 
na obsadenie voľných miest na výkon práce vo verejnom záujme, 
 

e/ je garantom systému manažérstva proti korupcii podľa technickej normy na úrade vlády a garantom 
spoločného systému hodnotenia kvality (CAF), 
 
f) uzatvára zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvárané na základe zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní 
dotácii v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 
 
V prípade sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej 
zákon o sťažnostiach), doručených úradu vlády, rozhoduje vedúci úradu vlády o sťažnostiach, 
opakovaných sťažnostiach, resp. sťažnostiach proti vybaveniu sťažností a zodpovedá za ich vybavenie 
vtedy, ak tieto sťažnosti smerujú proti generálnemu riaditeľovi sekcie kontroly, resp. ak 
predchádzajúce sťažnosti boli vybavené z jeho úrovne. Na základe plnej moci vedúci úradu vlády 
poveril generálnu tajomníčku služobného úradu a kanceláriu generálnej tajomníčky služobného úradu 
vybavovaním predmetných sťažností. V roku 2019 tak bolo vybavených 10 sťažností. 
 

Úrad vlády v súlade so zákonom č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení 
neskorších predpisov (zákon o používaní jazykov národnostných menšín) poskytuje prostredníctvom 
kancelárie GTSÚ odbornú a metodickú pomoc orgánom verejnej správy a organizačným zložkám 
bezpečnostných a záchranných zborov a prerokúva správne delikty na úseku používania jazykov 
menšín. Uvedené činnosti sú v kompetencii generálnej tajomníčky služobného úradu, ktorá koná v 
spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny. Pri plnení týchto úloh jej ako 



stály poradný orgán pomáha Odborná komisia pre aplikáciu uvedeného zákona. V roku 2019 bolo v 
tejto súvislosti prijatých 43 podaní. Väčšina z nich sa týkala neuvádzania informácií a oznamov 
súvisiacich s ohrozením života, zdravia, majetku alebo bezpečnosti občanov SR na miestach 
prístupných pre verejnosť aj v jazyku národnostných menšín (podrobnejšie pozri v časti 
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny). 
 

Osobný úrad 
 

Základné úlohy osobného úradu sú zadefinované v  § 19 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe v 
platnom znení,  podrobnejšie sú jeho úlohy konkretizované v organizačnom poriadku úradu vlády.  
Podľa § 19 ods. 3 zákona Osobný úrad Úradu vlády SR je aj osobným úradom vedúceho ostatného 
ústredného orgánu štátnej správy, ktorého vymenúva a odvoláva vláda.  
 
Osobný úrad zabezpečuje na základe uznesení vlády SR vymenovanie a odvolanie štátnych tajomníkov, 
splnomocnencov vlády,  generálnych tajomníkov služobných úradov, predsedov a podpredsedov 
ostatných ústredných orgánov štátnej správy a orgánov štátnej správy,  prednostov okresných úradov,  
členov rady vlády, dozorných rád, správnych rád   a rôznych výborov a komisií. 
 
Osobný úrad zabezpečuje na základe zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých 
ústavných činiteľov SR v znení neskorších predpisov platové náležitosti členov vlády SR a na základe 
zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov platové náležitosti 
predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy a orgánov štátnej správy. 
 
Merateľné personálne ukazovatele 
V tabuľkovej časti sú vybrané merateľné personálne ukazovatele na Úrade vlády SR k 31.12.2019. 
Z merateľných ukazovateľov vyplýva prevaha zamestnancov v štátnej službe s vysokoškolským 
vzdelaním. Podiel žien tvoril približne 60% z celkového počtu zamestnancov. Priemerný vek 
zamestnancov je okolo 45 rokov. 
 
Základná štruktúra zamestnancov: 

 Počet celkom Štátna služba Výkon práce 
vo verejnom 

záujme 

Ústavný 
činiteľ 

Počet zamestnancov k 31.12.2019 533 332 200 1 

 
Veková štruktúra zamestnancov: 

 Do 20 r. Od 21 do 
30 r. 

Od 31 do 
40 r. 

Od 41 do 
50 r. 

Od 51 do 
60 r. 

Nad 61 r. Priemerný 
vek 

31.12.2019 0 71 129 142 132 59 45,24 

 
Štruktúra zamestnancov podľa pohlavia: 

 Počet žien Počet mužov Ženy z celkového 
počtu zamestnancov v 

% 

31.12.2019 323 210 60,60 

 
Kvalifikačná štruktúra zamestnancov : 

 VŠ III. st. VŠ II. st. VŠ I. st. úplné SŠ 
vzdelanie 

Nižšie 
vzdelanie  

% s VŠ 
vzdelaním 
II. a III. st. 

31.12.2019 17 331 8 113 64 65,29 



 

V roku 2019 bolo vyhlásených 117 výberových konaní. Zákon o štátnej službe platný v roku 2019 

ukladal povinnosť realizovať na miesta voľné miesta štátnych zamestnancov výberové konania najprv 

formou vnútorných výberových konaní a až následne, v prípade, že výberové konanie nebolo úspešné, 

mohol služobný úrad vyhlásiť vonkajšie výberové konanie. Len výberové konania na vedúcich štátnych 

zamestnancov bolo možné realizovať priamo ako vonkajšie výberové konania. 

Zo 117 výberových konaní vyhlásených v roku 2019 bolo zrealizovaných 116. Celkovo 62 výberových 

konaní bolo úspešných a 54 výberových konaní bolo neúspešných. Dôvody neúspešných výberových 

konaní sú nasledovné: 

a. Do výberového konania sa neprihlásil žiaden uchádzač = 24 výberových konaní. 

b. Výberového konania sa nezúčastnil žiaden uchádzač = 11 výberových konaní. 

c. Žiaden z prihlásených uchádzačov nespĺňal predpoklady a požiadavky vyhláseného VK = 5 

výberových konaní. 

d. Žiaden uchádzač nebol úspešný vo výberovom konaní = 14 výberových konaní. 

Ad a) Vo všetkých prípadoch išlo o vnútorné výberové konanie. 

Ad b) V 7 prípadoch - pri vnútornom výberovom konaní a vo 4 prípadoch  - pri vonkajšom výberovom 

konaní. 

Ad c) V 4 prípadoch išlo o vnútorné výberové konanie a v 1 prípade išlo o 2. časť hromadného 

výberového konania. Do týchto výberových konaní sa môže prihlásiť podstatne užší okruh uchádzačov, 

ako je tomu pri vonkajších výberových konaniach. 

Ad d) V 4 prípadoch to bolo vnútorné výberové konanie a vo zvyšných 10 prípadoch to bolo pri 

vonkajšom výberovom konaní. V 7 prípadoch zo 14 to bolo z dôvodu neúspešného absolvovania testu 

z AJ pre úroveň B2 - práve z dôvodu potreby dosiahnutia vysokého počtu bodov (potreba úspešne 

zvládnuť 35 otázok zo 40). Táto hranica už bola  s účinnosťou od 01.01.2020 upravená v zmysle novely 

vyhlášky  č. 127/2017, ktorou sa ustanovujú o výberových konaniach. 
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48

1 1 1

Výberové konania v roku 2019

Užšie vnútorné VK Širšie vnútorné VK Vonkajšie VK

Vonkajšie VK z absolventov 1. časť HVK 2. časť HVK



Dôvody opakovaných vonkajších výberových konaní: 

 Výberového konania sa nezúčastnil žiaden uchádzač (3 VK). 

 Žiaden uchádzač nebol úspešný vo výberovom konaní (3 VK) – vo všetkých prípadoch 

uchádzači neuspeli v teste z AJ (úroveň B2). 

Do vonkajšieho výberového konania vyústilo v roku 2019 : 

 16 vnútorných užších výberových konaní. 

 13 vnútorných širších výberových konaní. 

 

V decembri 2019 bola vyhlásená 1. časť hromadného výberová konania. Predmetné výberové konanie 

bolo realizované až v roku 2020.  Ide o výberové konanie, ktoré v zmysle zákona o štátnej službe 

vyhlasuje Úrad vlády SR každoročne. V roku 2019 bola realizovaná 1. časť hromadného výberového 

konania vyhlásená v decembri 2018. Do tohto výberového konania sa prihlásilo 53 uchádzačov, z čoho 

48 uchádzačov spĺňalo predpoklady a požiadavky vyhláseného výberového konania. Výberového 

konania sa zúčastnilo 31 uchádzačov a 26 z nich bolo aj úspešných. Úspešný uchádzači boli zaradení do 

Registra úspešných absolventov a mali tak možnosť uchádzať sa o štátnu službu v rámci 2. časti 

hromadného výberového konania. 

Celkový priemerný počet prihlásených uchádzačov do výberových konaní v roku 2019 (okrem 1. časti 

hromadného výberového konania vyhláseného v roku 2019) bol 2,97 uchádzačov. Pri vonkajších 

výberových konaniach to bolo 5,98 uchádzačov. Pri vnútornom užšom výberovom konaní dosiahol 

priemerný počet prihlásených uchádzačov 0,68 uchádzača. Pri vnútornom širšom výberovom konaní 

bol priemerný počet prihlásených uchádzačov v roku 2019 rovný 0,88 uchádzača. 

 

Sekcia štátnej služby a verejnej služby 
 
Odbor štátnej služby spadajúci pod sekciu zabezpečuje plnenie úloh, ktoré úradu vlády vyplývajú 
z jeho pôsobnosti ústredného orgánu štátnej správy pre štátnozamestnanecké vzťahy. Úlohy v oblasti 
riadenia a koordinácie ľudských zdrojov v štátnej službe plní najmä prípravou návrhov zákonov a 
vykonávacích právnych predpisov patriacich do vecnej pôsobnosti odboru, poskytovaním metodickej 
pomoci služobným úradom pri uplatňovaní týchto právnych predpisov, ako i analýzou a hodnotením 
účinnosti pôsobenia právnych predpisov v aplikačnej praxi na celoštátnej úrovni. V  roku 2019 odbor 
štátnej služby vypracoval štyri hromadné metodické usmernenia pre služobné úrady, priebežne 
poskytoval konzultácie a pripravoval stanoviská k aplikácii zákona o štátnej službe. V rámci 
špecializačného vzdelávania inšpektorov práce v novembri 2019 zamestnanci odboru štátnej služby 
prezentovali aktuálnu právnu úpravu štátnozamestnaneckých vzťahov. 
 
V  roku 2019 pripravil odbor štátnej služby vecný a legislatívny návrh rozsiahlej novely zákona 
č.55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon o štátnej 
službe), pri ktorej vychádzal z vlastných poznatkov získaných metodickou činnosťou, z poznatkov 
získaných z kontrolnej činnosti na služobných úradoch, z poznatkov Rady pre štátnu službu a reflektoval 
tiež na aplikačné skúsenosti služobných úradov. Návrh novelizácie zákona bol predložený na rokovanie 
vlády SR v septembri 2019.  
 
Ku dňu nadobudnutia účinnosti novely zákona o štátnej službe (1. januára 2020) boli realizované 
zmeny v troch súvisiacich vykonávacích právnych predpisoch - vyhláškach vedúceho úradu vlády. Od 
1. januára 2020 nadobudla účinnosť tiež vyhláška vedúceho Úradu vlády SR č. 400/2019 Z. z., ktorou 



sa vydáva Etický kódex štátneho zamestnanca. Vecný návrh Etického kódexu pripravila Rada pre 
štátnu službu, odbor štátnej služby sa podieľal na pripomienkovaní a legislatívnej príprave návrhu. 
 
Úrad vlády ako gestor v oblasti štátnozamestnaneckých vzťahov každoročne vyhlasuje prvú časť 
hromadného výberového konania na obsadenie štátnozamestnaneckých miest vhodných pre 
absolventov, ktoré sa uskutočnilo v marci 2019 a zúčastnilo sa ho 53 absolventov vysokých škôl. 
Úspešní uchádzači prvej časti hromadného výberového konania boli zaradení do registra úspešných 
absolventov, čím splnili podmienku na prihlásenie sa do druhej časti hromadného výberového konania, 
ktorú vyhlasuje konkrétny služobný úrad. 
 
Odbor štátnej služby v priebehu roku 2019: 

- pripomienkoval návrhy právnych predpisov vo vecnej pôsobnosti rezortov z hľadiska 
pôsobnosti úradu vlády v oblasti štátnozamestnaneckých vzťahov,  

- spolupracoval s Ministerstvom spravodlivosti SR pri posudzovaní stavu legislatívy Slovenskej 
republiky v oblasti štátnej služby vzťahujúcej sa na prevenciu korupcie v ústredných orgánoch 
štátnej správy, a to najmä vo vzťahu k fyzickým osobám vo vysokých výkonných funkciách. 
Spolupráca priamo súvisela s V. kolom hodnotenia stavu v Slovenskej republike vo vyššie 
popísanej oblasti zo strany Skupiny štátov proti korupcii (GRECO), ktorú zastrešuje Rada 
Európy. Hodnotiaca správa bola schválená v júni 2019 a tvoria ju viaceré odporúčania, ktoré je 
potrebné prijať a implementovať do stanoveného termínu,  

- podieľal sa na implementácii nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2018/1724 o 
zriadení jednotnej digitálnej brány v podmienkach Slovenskej republiky, ktorého gestorom je 
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Digitálna brána bude jednotnou 
digitálnou platformou pre občanov Európskej únie, 

- participoval na činnosti Pracovnej skupiny pre riadenie a zamestnávanie vo verejnom sektore 
(PEM), ktorá pôsobí v rámci OECD. Vzájomná spolupráca v priebehu kalendárneho roka sa 
realizovala prevažne elektronickou komunikáciou (zber dát, vypĺňanie dotazníkov, 
pripomienkovanie dokumentov, webináre a pod.), ale tiež účasťou na pravidelnom stretnutí 
delegátov členských krajín OECD, ktoré sa uskutočnilo  v Paríži.  

 

Odbor verejnej služby spadajúci pod sekciu vypracováva stanoviská k žiadostiam od rôznych 
subjektov, ktoré sú zamerané na pracovnoprávne podmienky a otázky odmeňovania v oblasti výkonu 
práce vo verejnom záujme. Takýmto spôsobom zamestnanci odboru odpovedali na približne 150 
žiadostí o stanoviská. 
 
Odbor verejnej služby v roku 2019 nadviazal na školenia, ktoré sa  začali ešte v roku 2018 a boli 
adresovaná personálnym zamestnancom rôznych subjektov a právnických osôb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti samosprávnych krajov. Obsahom týchto školení bola predovšetkým nová právna úprava 
súvisiaca so zmenou odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorá 
nadobudla účinnosť 1. januára 2019. Takýmto spôsobom boli zrealizované školenia pre Nitriansky 
samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Prešovský 
samosprávny kraj a Mesto Bratislava. Okrem týchto vzdelávacích aktivít uskutočnili zamestnanci 
odboru verejnej služby dve školenia určené pre ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy. 
Na základe požiadavky Národného inšpektorátu práce boli taktiež z predpisov upravujúcich výkon 
práce vo verejnom záujme preškolení inšpektori, ktorí sa pri svojej kontrolnej činnosti zameriavajú na 
oblasť verejnej služby. 
 
V roku 2019 odbor verejnej služby novelizoval zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov a zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 



V oblasti medzinárodnej agendy sa zúčastnil zasadnutia Výboru Európskej komisie pre sociálny dialóg 
v ústrednej štátnej správe, pričom v roku 2019 tento výbor zasadal tri krát. Predmetom týchto rokovaní 
bola napríklad problematika digitalizácie v prostredí verejnej správy alebo agendy súvisiacej s 
protikorupčnou politikou jednotlivých členských štátov EÚ. 
 

Centrum vzdelávania a hodnotenia v roku 2019 zrealizovalo 131 kurzov, ktorých sa zúčastnilo 1 556 
štátnych zamestnancov, z toho 57 z úradu vlády. V roku 2019 boli realizované kurzy: Riadený výberový 
rozhovor, Mentoring, Analýza (Opis) štátnozamestnaneckého miesta ako podklad k tvorbe 
kompetenčného modelu, Základné manažérske zručnosti, Vedenie hodnotiaceho rozhovoru, 
Komunikačné zručnosti manažérov, Časový manažment pre manažérov, Koučovací rozhovor v práci 
manažéra,  Moderné prístupy k vedeniu ľudí a tímov (ako sa stať  dobrým vodcom), Efektívne riadenie 
tímu. Vzdelávanie je poskytované v súlade s požiadavkami definovanými v zákone  
č. 55/2017 o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
Na základe žiadostí služobných úradov o posúdenie požadovaných schopností a osobnostných 
vlastností uchádzača metódou hodnotiaceho centra pre potreby výberového konania, Centrum 
vzdelávania a hodnotenia uskutočnilo 6-krát diagnostiku metódou hodnotiaceho centra a u 8 
uchádzačov testovalo schopnosti a osobnostné vlastnosti (psychodiagnostika).  

Centrum vzdelávania a hodnotenia v roku 2019 ponúklo pre vedúcich zamestnancov v štátnej správe 
aj možnosť individuálneho rozvoja - individuálny koučing. 

Prehľad aktivít CVH v roku 2019 

Vzdelávanie 

Počet realizovaných kurzov v CVH 131 

vyškolení zamestnanci z ÚV SR 57 

vyškolení zamestnanci z ostatných služobných úradov 1 499 

absolventi kurzov spolu 1 556 

Diagnostika v rámci výberových konaní 

Metóda hodnotiaceho centra 6 

z toho pre ÚV 3 

Psychodiagnostika 8 

z toho pre ÚV 7 

 
Činnosť Centra vzdelávania a hodnotenia je financovaná z projektu OP Efektívna verejná správa:  
Hodnotiace, testovacie a metodické centrum pre ľudské zdroje, toho dôvodu aj v roku 2019 
poskytovalo svoje aktivity služobným úradom bezplatne.  

 

Odbor monitoringu a kontroly štátnej služby v roku 2019 vykonal 7 rozsiahlych kontrol dodržiavania 
ustanovení zákona o štátnej službe, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho 
vykonanie a služobných predpisov celkovo na 4 ministerstvách, na 1 ostatnom ústrednom orgáne 
štátnej správy a na 2 ostatných orgánoch štátnej správy. Zistenia z kontrol boli použité ako podklad pri 
tvorbe novely zákona o štátnej službe účinnej od 1.1.2020.  
 
Odbor monitoringu a kontroly štátnej služby v roku 2019 priebežne monitoroval údaje z registra 
výberových konaní ako aj údaje týkajúce sa zmien v systemizácii štátnozamestnaneckých miest na 
služobných úradoch v súlade s § 23 zákona o štátnej službe a vyhlášky Úradu vlády SR č. 302/2017 Z. 
z., ktorou sa ustanovujú zásady systemizácie štátnozamestnaneckých miest účinnej do 31.12.2019. 



Okrem iného sa zástupca odboru monitoringu a kontroly štátnej služby zúčastnil na 2 zasadnutiach 
Európskej siete pre verejnú správu (EUPAN) v Rumunsku a vo Fínsku, kde sa diskutovali témy zamerané 
na strategické a efektívne riadenie ľudských zdrojov, digitalizáciu, inovácie a etiku vo verejnej správe. 
 
Úrad vlády sa v Stratégii riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe na roky 2015 -2020 zaviazal pripraviť 
reformu odmeňovania a podporiť rozvoj líderstva v štátnej službe. Sekcia ŠSVS preto  v súčasnosti 
pripravuje Koncepciu odmeňovania a rozvoja líderstva, v rámci ktorej v roku 2019 uskutočňoval 
Analýzu súčasného stavu štátnej služby na Slovensku, Analýzu systémov odmeňovania a líderstva v 
iných krajinách EÚ, pre ktoré pripravil dotazníky. Sekcia ŠSVS pracuje aj na Analýze motivácie a 
líderstva  v štátnej službe na Slovensku, v decembri 2019 oslovil formou dotazníkov všetkých 217 
služobných úradov, tzn. cca 35 tis. štátnych zamestnancov. Cieľom tejto analýzy bolo preskúmať 
vnímanie zamestnancov o tom, ako sú vo svojej práci vedení, ako sú angažovaní a motivovaní. Súčasne 
sekcia ŠSVS uskutočnila Analýzu motivácie a líderstva aj na Úrade vlády SR, bol zrealizovaný zber dát, 
očakávaný výstup (apríl 2020) bude použitý pre potreby úradu vlády a CAF.  Výsledky všetkých aktivít 
budú použité v koncepcii pri nastavovaní nového systému odmeňovania a rozvoja líderstva, pri analýze 
dopadov a vplyvov, ale aj samostatne publikované ako odborné výstupy. 
 
Sekcia štátnej a verejnej služby  pracuje aj na reforme v oblasti manažmentu ľudských zdrojov, ktorej 
hlavným cieľom je posilniť strategické riadenie a  plánovanie v manažmente ľudských zdrojov a rozvoj 
motivácie a angažovanosti štátnych zamestnancov prostredníctvom posilnenia štruktúry riadenia 
personálnej agendy, merania angažovanosti a motivácie zamestnancov a pravidelných analýz v oblasti 
ľudských zdrojov. V rámci pripravovanej reformy v roku 2019 sekcia ŠSVS uskutočnila pre potreby 
analýzy miery centralizácie riadenia štátnej služby so zameraním na analýzu ľudských zdrojov a tvorby 
odborného materiálu ako základného východiska reformy, dotazníkový prieskum v krajinách EÚ cez 
EUPAN, taktiež zrealizovala analýzu OECD krajín za použitia OECDstat, OECDcountry profiles, pričom 
sa výsledky priebežne vyhodnocujú.  
 

 
Úrad vlády prevzal prostredníctvom generálnej tajomníčky služobného úradu záštitu nad podujatím  
Úradnícky čin roka 



Úrad vlády je správcom Centrálneho informačného systému štátnej služby (CISŠS), ktorý 
aktuálne pozostáva z 3 pilotných registrov (registra výberových konaní, registra úspešných 
absolventov a registra nadbytočných štátnych zamestnancov). Prevádzkovateľom CISŠS je 
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby. Sekcia ŠSVS aj v roku 2019 vecne 
spolupracovala s NASES na projekte CISŠS, ktorý sa realizuje cez OP II 2014 – 2020 a jeho 
dokončenie je kľúčové pre správnu a adresnú tvorbu politík úradu vlády v oblasti riadenia 
štátnej služby v Slovenskej republike. Práce na komplexnom riešení CISŠS by mali prebiehať 
do začiatku roka 2022.  
 
Generálna tajomníčka služobného úradu je tiež garantom systému manažérstva proti 
korupcii podľa technickej normy na úrade vlády a garantom spoločného systému hodnotenia 
kvality (CAF).  
 

CAF  

 

Úrad vlády  sa v roku 2019 zapojil do národného projektu: „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality 
v organizáciách verejnej správy“ financovaného z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS, 
ktorého hlavným partnerom je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  . V rámci 
uvedeného národného projektu začal úrad vlády v januári 2019 s implementáciou Spoločného systému 
hodnotenia kvality (tzv. modelu CAF). Generálna tajomníčka služobného úradu je garantom 
zavádzania modelu CAF na úrade. 
 
Model CAF je založený na samohodnotení organizácie verejnej správy a následnom zlepšovaní jej 
činností. Implementácia modelu pozostáva z troch fáz: z prípravnej fázy, z fázy samohodnotenia a z 
fázy zlepšovania. V rámci samohodnotenia CAF tím zostavený zo zamestnancov organizácie hodnotí v 
5 kritériách (oblastiach), aké predpoklady organizácia vytvára na dosahovanie svojich výsledkov a v 4 
kritériách hodnotí, aké výsledky dosahuje. Výstupom je samohodnotiaca správa. Vo fáze zlepšovania 
zostavuje organizácia akčný plán zlepšovania CAF, ktorý následne organizácia implementuje, čím 
zlepšuje svoje procesy a činnosti. Samohodnotenie podľa modelu CAF by malo prebiehať opakovane, 
najlepšie raz za dva roky.  
  
V januári a februári 2019 prebiehala na úrade prípravná fáza implementácie modelu CAF -  plánovanie 
implementácie modelu a prostredníctvom informačných e-mailov boli zamestnanci oslovovaní, aby sa 
na základe svojej vnútornej motivácie prihlasovali do CAF tímu. Dňa 1. februára 2019 nadobudla 
účinnosť Smernica vedúceho Úradu vlády SR č. 2/2019 o implementácii Spoločného systému 
hodnotenia kvality na Úrade vlády SR, ktorou sa interne upravil spôsob implementácie modelu na 
úrade vlády. 
 
V marci 2019 bol vytvorený CAF tím s 24 členmi, ktorý začal pracovať na samohodnotiacej správe. Dňa 
18. septembra 2019 vedúci úradu vlády podpísal vypracovanú Samohodnotiacu správu Úradu vlády 
SR podľa modelu CAF. 
 
(Pozn.: V auguste 2020 získal Úrad vlády SR titul: Efektívny používateľ modelu CAF) 
 



 
Členovia CAF tímu na sústredení v Plaveckom Štvrtku 
 
10. októbra 2019 sa na úrade vlády úspešne uskutočnilo posúdenie samohodnotiacej správy externými 
posudzovateľmi – odborníkmi v danej oblasti. Následne bola úradu vlády doručená Spätná správa z 
posúdenia na mieste obsahujúca ďalší súbor identifikovaných silných stránok a oblastí na zlepšenie 
činnosti úradu vlády. 
 
Externým posúdením sa skončila fáza samohodnotenia a na začiatku novembra 2019 sa úrad vlády 
dostal do fázy zlepšovania. CAF tím určil 11 prioritných oblastí na zlepšenia a začal vypracovávať Akčný 
plán zlepšovania CAF Úradu vlády SR.  
 
V rámci implementácie modelu CAF bol na úrade vlády  v marci 2019 zorganizovaný prieskum, z 
ktorého na základe hlasovania a návrhov zamestnancov vzišiel koncom júna 2019 nový slogan úradu 
vlády: „Robíme veci, ktoré majú zmysel.“, jeho poslanie, vízia a hodnoty: dôveryhodnosť, čestnosť a 
služba občanom. V septembri 2019 bola kompletná činnosť CAF, ako sú slogan, poslanie, vízia 
a hodnoty predstavené zamestnancom úradu vlády na hromadnom podujatí.  
 
Členská schôdza odborov pri Úrade vlády SR  
Generálna tajomníčka služobného úradu sa spolu s vedúcim úradu vlády dňa 9. decembra 2019 
zúčastnila Členskej schôdze odborov pri úrade vlády, ktorá je najvyšším orgánom odborovej 
organizácie a pri tej príležitosti sa zúčastnila aj vianočného posedenia s bývalými zamestnancami, 
seniormi úradu vlády, ako aj s ostatnými členmi odborov. Zároveň bola v uvedený deň podpisaná aj 
Kolektívna zmluva úradu vlády na rok 2020. 
 

ČINNOSTI PRE VLÁDU SR A PREDSEDU VLÁDY SR 

Úrad vlády kompletne zabezpečuje organizačne, odborne a technicky činnosť a zasadnutia vlády SR, 

ktoré sa od roku 2019 uskutočňujú iba v elektronickej podobe.  Týka sa to aj výjazdových rokovaní 



vlády. Na tomto zabezpečení participuje niekoľko útvarov úradu vlády, pričom úrad vlády spolupracuje 

aj s Úradom na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra SR a so 

všetkými ministerstvami.  

 

Výjazdové rokovania vlády SR v roku 2019 sa uskutočnili v týchto mestách a obciach 

Pravidelné 
rokovania vlády SR 

140

Výjazdové 
rokovania vlády SR

22

Per rollam
3

Rok 2019 počet rokovaní vlády SR: 165 z toho:
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Uznesenia Informácie vzaté na vedomie

641

186

počet uznesení  vlády SR:  641
počet informatívnych materiálov vzatých na vedomie: 186



16. január 2019 Snina 

17. január 2019 Levoča 

12. február 2019 Revúca 

13. február 2019 Jesenské 

19. marec 2019 Gelnica 

20. marec 2019 Sabinov 

9. apríl 2019 Medzilaborce 

10. apríl 2019 Bardejov 

14. máj 2019 Hanušovce nad Topľou 

5. máj 2019 Trebišov 

25. jún 2019 Stropkov 

26. jún 2019 Michalovce 

27. august 2019 Kokava nad Rimavicou 

28. august 2019 Buzitka 

17. september 2019 Giraltovce 

18. september 2019 Čaňa 

22. september 2019 Brezová pod Bradlom 

22. október 2019 Sobrance 

23. október 2019 Kežmarok 

20. november 2019 Slavošovce 

21. november 2019 Slovenské Ďarmoty 

27. november 2019 Bratislava 

Vláda sa v rámci výjazdových rokovaní venovala najmä problematike podpory najmenej rozvinutých 
okresov. Vláda v rámci výjazdových rokovaní vlády zasadala aj v bratislavskom Primaciálnom paláci, 
kde s primátorom hlavného mesta SR Bratislavy a starostami mestských častí riešila aktuálne potreby 
hlavného mesta SR Bratislavy. Slávnostné rokovanie vlády SR v Brezovej pod Bradlom sa uskutočnilo 
pri príležitosti ukončenia Roku Milana Rastislava Štefánika. 
 

Výjazdové rokovanie vlády v Bardejove 



Legislatívna rada vlády 
 

Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky (ďalej len „legislatívna rada vlády“)  je stálym poradným 
a  koordinačným orgánom vlády v oblasti legislatívy. Sekretariátom legislatívnej rady vlády, ktorý plní 
najmä úlohy spojené s legislatívnou činnosťou legislatívnej rady vlády, ako aj úlohy spojené 
s organizačným a administratívno-technickým zabezpečením činnosti legislatívnej rady vlády je sekcia 
vládnej legislatívy Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „sekcia vládnej legislatívy“). Funkciu 
tajomníka legislatívnej rady vlády vykonáva generálny riaditeľ sekcie vládnej legislatívy.  Sekcia vládnej 
legislatívy okrem iných úloh pripravuje odborné stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie 
legislatívnej rady vlády.  
 
Legislatívna rada vlády v roku 2019 na svojich 21 zasadnutiach posudzovala návrhy  zákonov, návrhy 
nariadení vlády, poslanecké návrhy zákonov, návrhy medzinárodných zmlúv prezidentskej povahy 
a návrhy legislatívnych zámerov. Po prerokovaní návrhov uvedených materiálov na rokovaní 
legislatívnej rady vlády a na základe jej záverov a odporúčaní sekcia vládnej legislatívy vypracúvala 
odborné stanoviská na rokovania vlády.  
 
Činnosť Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky za rok 2019 

Zákony 

Ústavné zákony 

prerokované 

prerokované 

102 

0 

Poslanecké návrhy zákonov prerokované 8 

Nariadenia vlády 

- z toho aproximačné nariadenia vlády 

prerokované 

prerokované 

46 

26 

Medzinárodné zmluvy, na ktoré je potrebný 

súhlas NR SR 

prerokované 5 

Legislatívne zámery  prerokované 1 

Spolu  162 

 

Legislatívna činnosť vlády Slovenskej republiky za rok 2019 
Zákony 

Ústavné zákony 

schválené 102 

0 

Poslanecké návrhy zákonov súhlas 

nesúhlas 

vzaté na vedomie 

12 

0 

2 

Nariadenia vlády  

z toho aproximačné nariadenia vlády 

schválené 

schválené 

46 

26 

Medzinárodné zmluvy 

-na ktoré je potrebný súhlas NR SR 

súhlas 

 

10 

Legislatívny zámer schválený 1 

Spolu  173 

 



Sekcia vládnej legislatívy sa v roku 2019 významnou mierou podieľala na príprave týchto právnych 
predpisov:  
 
-    návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, 
-    návrh zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o doplnení niektorých 
zákonov; 
-     návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony, 
-     v spolupráci s ďalšími ministerstvami pripravila návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej 
únie, 
 
-       návrh novely Rokovacieho poriadku vlády SR, návrh zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády 
SR a návrhy dodatkov č. 2, č. 3 a č.4 k Organizačnému poriadku Úradu vlády SR. 
 
Sekcia vládnej legislatívy tiež: 

  posudzovala a pripomienkovala interné predpisy úradu vlády v rámci interného 
pripomienkového konania a dávala vyjadrenie k návrhom konečného znenia interných 
predpisov pred ich predložením na schválenie.  Za rok 2019 sekcia vládnej legislatívy 
v spolupráci s kanceláriou vedúceho úradu vlády posúdila 34 interných predpisov úradu vlády, 

 koordinovala prípravu návrhov pripomienok za úrad vlády v rámci medzirezortného 
pripomienkového konania. Do portálu právnych predpisov bolo v roku 2019 vložených 912 
materiálov (legislatívnej a nelegislatívnej povahy), z ktorých úrad vlády pripomienkoval 86 
návrhov, 

  plnila koordinačnú, iniciačnú a metodickú úlohu v oblasti tvorby návrhov zákonov, návrhov 
nariadení vlády  a v oblasti aproximácie práva Slovenskej republiky s právom Európskej únie. 
Odbornú a  konzultačnú pomoc poskytovala nielen ministerstvám a ostatným ústredným 
orgánom štátnej správy, ale aj útvarom v rámci úradu vlády. 
 

 
Sekcia vládnej legislatívy prostredníctvom svojich odborov, a to legislatívneho odboru a odboru 
aproximácie práva, plnila koordinačnú, iniciačnú a metodickú úlohu v oblasti tvorby návrhov 
zákonov, návrhov nariadení vlády a aproximácie práva Slovenskej republiky s právom Európskej únie. 
Odbornú a konzultačnú pomoc poskytovala nielen ministerstvám a ostatným ústredným orgánom 
štátnej správy, ale aj útvarom úradu vlády. Zamestnanci sekcie vládnej legislatívy sa v spolupráci s 
Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky podieľali na vypracovaní návrhu Plánu legislatívnych 
úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2020. 
 
Do organizačnej štruktúry úradu vlády patrí aj Kancelária Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, 
ktorá plní úlohy spojené s činnosťou Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky a zabezpečuje plnenie 
koordinačných, odborných a konzultatívnych činností v oblasti bezpečnosti Slovenskej republiky. 
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky v roku 2019 zasadala 9 krát, z toho raz zasadala mimoriadne. 
Na svojich zasadnutiach naďalej vyhodnocovala bezpečnostnú situáciu na národnej a medzinárodnej 
úrovni. 
 
Obsahom neplánovaného zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky bola problematika 
kybernetickej bezpečnosti so zameraním na kybernetické útoky na infraštruktúru Ministerstva 

zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Vzhľadom na dynamický vývoj bezpečnostného 
prostredia, bezpečnostnej politiky a bezpečnostného systému Slovenskej republiky bolo 



nevyhnutné aktualizovať aj Metodiku vypracúvania správy o bezpečnosti Slovenskej republiky 
a poskytnúť tak každoročne komplexné informácie o bezpečnosti Slovenskej republiky v správe 
o bezpečnosti Slovenskej republiky.  
 
V súvislosti s rastúcim trendom šírenia nepravdivých informácií a na základe Akčného plánu digitálnej 
transformácie SR na roky 2019-2022 bola zriadená medzirezortná pracovná skupina s cieľom vytvoriť 
koordinovaný mechanizmus na boj proti dezinformáciám v gescii Kancelárie Bezpečnostnej rady 
Slovenskej republiky.  
 
V oblasti hybridných hrozieb bolo významné schválenie materiálu Návrh na účasť Slovenskej republiky 
na činnosti Európskeho centra výnimočnosti pre boj proti hybridným hrozbám v Helsinkách.  
 
V štruktúre Kancelárie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pôsobí Situačné centrum Slovenskej 
republiky  (SITCEN) ako informačno-analytický prvok pre podporu strategického rozhodovania vlády v 
oblasti bezpečnosti štátu a v súčinnosti s relevantnými rezortmi produkuje strategické výstupy 
strednodobého a dlhodobého charakteru – v roku 2019 vypracovalo centrum 25 analytických správ.  
 
V pôsobnosti úradu vlády  je aj kontrola v oblasti bezpečnosti štátu. V roku 2019 boli podľa „Zamerania 
kontrolnej činnosti v oblasti bezpečnosti štátu na rok 2019“, schváleným Bezpečnostnou radou SR, 
vykonané tri kontroly na celkovo 17 subjektoch. Kontroly boli zamerané na oblasť hospodárskej 
mobilizácie a oblasť krízového riadenia a civilnej ochrany na úrovni ústredného orgánu štátnej správy, 
miestnej štátnej správy, samosprávy a tiež na podnikateľských subjektoch určených ako subjekty 
hospodárskej mobilizácie. Poznatky z kontrolnej činnosti v oblasti bezpečnosti štátu boli zapracované 
do Správy o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2019. 
 
V oblasti krízového riadenia, ktorú zastrešuje odbor krízového manažmentu boli realizované úlohy 
v rámci budovania a rozvoja národného systému reakcie na krízové situácie so zameraním na 
zabezpečenie činnosti vlády a Bezpečnostnej rady SR v krízových situáciách a na verejnú 
informovanosť. V gescii úradu vlády  bol na základe uznesenia vlády SR č. 408/2018 pripravený Plán 
zabezpečenia komunikácie v čase vojnového stavu a vojny.  
 
V súčinnosti s Úradom pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra SR 
boli realizované úlohy súvisiace najmä so zabezpečovaním činnosti vlády SR a to v objekte úradu vlády 
v Bratislave tak aj v iných objektoch počas jej výjazdových rokovaní. Odborom krízového manažmentu 
bolo spracovaných celkom 22 správ so zhodnotením celkovej bezpečnostnej situácie v mieste 
výjazdového rokovania vlády SR. Pozitívne možno hodnotiť skutočnosť, že počas rokovaní vlády SR 
nebol zaznamenaný žiadny vážnejší bezpečnostný incident.  
 
V roku 2019 boli začaté práce na projekte, ktorý predstavuje komplexný prístup k riešeniu bezpečnosti 
v objektoch úradu vlády, a to na základe hodnotenia reálnych bezpečnostných rizík a ich dopadu na 
bezpečnosť osôb, majetku štátu a utajovaných skutočností. 
 
 V rámci medzirezortných a medzinárodných aktivít zamestnanci odboru krízového manažmentu 
participovali na príprave hodnotiacej správy v rámci NATO k zisteniu spôsobilostí v oblasti civilnej 
pripravenosti, konkrétne k zabezpečeniu kontinuity činnosti vlády. Taktiež sa aktívne zapojili do 
prípravy a realizácie cvičenia krízového manažmentu NATO – CMX 19.  

 
Implementačná jednotka 

 



Implementačná jednotka (IJ) vznikla 1. júna 2017 a od 1. augusta 2018 pôsobí na úrade vlády. Je 
súčasťou projektu Hodnota za peniaze, ktorej hlavným cieľom je zvyšovať hodnotu, ktorú občania za 
svoje peniaze dostávajú. Jedným z nástrojov, ako zvýšiť hodnotu za peniaze v oblasti verejných financií, 
sú revízie verejných výdavkov, v rámci ktorých sa definujú fiškálne (úsporné) opatrenia, opatrenia 
zlepšujúce hodnotu za peniaze, ako aj procesné úlohy. Úlohou IJ je práve pravidelná kontrola 
a monitoring plnenia schválených opatrení, ktoré sú podrobne rozpracované v ročných 
implementačných plánoch.  
 
Počas roka 2019 útvar  hodnotil opatrenia v oblasti zdravotníctva, dopravy, informatizácie, 
vzdelávania, životného prostredia, trhu práce a sociálnych politík. Vypracoval a zverejnil dve 
implementačné správy. Súhrnná implementačná správa za rok 2018 predstavovala ročný odpočet 
plnenia opatrení a bola v apríli 2019 schválená vládou SR ako príloha Programu stability SR 2019-2022. 
Ďalší pokrok v plnení opatrení za 1.polrok 2019 IJ spracovala do Priebežnej implementačnej správy 
2019, ktorú vláda SR schválila v októbri 2019 ako prílohu Návrhu rozpočtu verejnej správy 2020-2022. 
Koncom roka 2019 IJ vypracovala nový  implementačný plán k novým opatreniam schválenej revízie 
výdavkov v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Ich vyhodnotenie je predmetom až ďalšej 
implementačnej správy v roku 2020. Na základe schválenej novely zákona o rozpočtových pravidlách 
je implementačná správa od 1. januára 2020 už povinnou prílohou návrhu rozpočtu verejnej správy. 
Implementačné správy a plány sú pravidelne zverejňované na stránke úradu vlády: 
https://www.vlada.gov.sk//implementacna-jednotka/.  

 
Okrem sledovania opatrení Hodnoty za peniaze sa IJ v roku 2019 venovala aj optimalizácii procesov 
štátnych podnikov. Cieľom je kvantifikácia možných úspor, vypracovanie plánu na ich dosiahnutie a 
následná alokácia na zlepšenie fungovania služieb vo verejnom záujme.  
 
Na základe zhoršujúcej sa finančnej situácie Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., ako aj 
nenapĺňaní odporúčaní auditu BCG (Boston Consulting Group) z roku 2017, vypracovala IJ podrobný 
implementačný plán opatrení do roka 2022. Podľa IJ má SVP š. p. priestor na zlepšenie svojho 
hospodárenia predovšetkým efektívnejším nákupom tovarov a služieb, centralizáciou podporných 
činností a zefektívnením výkonu zamestnancov na technicko-prevádzkovom a inžinierskom aparáte. 
Splnením týchto úloh by sa mohla dosiahnuť postupná úspora 18 mil. eur ročne, pričom predajom 
nepotrebného majetku by SVP š. p. mohol získať ďalších 4,1 mil. eur. 
 
Medzi problémy Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (ŽSR) patrí dlhodobý rast prevádzkových 
nákladov bez zvyšovania výnosov. IJ preto spolu s Útvarom hodnoty za peniaze (ÚHP) na základe 
analýzy navrhla plán optimalizácie hlavných procesov za účelom zvýšenia hospodárnosti podniku. 
Realizácia celkovo 11 opatrení by ŽSR mohla každoročne priniesť 79 mil. eur. Ďalšia jednorazová úspora 
vo výške 72 mil. eur by sa mohla dosiahnuť odpredajom nadbytočného majetku podniku. Na základe 
vypracovaného implementačného plánu bude IJ v spolupráci so ŽSR dosiahnuté výsledky monitorovať. 
 
Z dôvodu identifikovania významných rizík pre hospodárenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. 
(VšZP) bol koncom roka 2018 poisťovňou iniciovaný projekt pre zvýšenie efektivity procesov, ktorý bol 
realizovaný v spolupráci BCG, IJ a ÚHP. Na základe záverov projektu IJ v roku 2019 vypracovala 
implementačný plán VšZP. Splnením celkovo 21 opatrení by malo do konca roka 2021 dôjsť k 
významným úsporám, bez negatívneho dopadu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.  
 
V rámci efektívnejšieho fungovania VšZP analyzovala IJ v roku 2019 aj procesy revíznych činností. 
Medzi systémové nedostatky poisťovne patria najmä chýbajúce ciele revízií a KPIs, nesystematický 
výber kontrolovaných subjektov, nízka miera automatizácie kontrol v informačných systémoch, nízke 
využitie preventívnych nástrojov a nespoľahlivý reporting.  
 

https://www.vlada.gov.sk/implementacna-jednotka/


V roku 2019 bol na úrade vlády realizovaný aj projekt Government 4.0, ktorého primárnym cieľom bol 
návrh inovovaného systému riadenia ÚV SR. Projekt bol realizovaný projektovým tímom v spolupráci 
so zástupcami ÚHP a s Analyticko-metodickým centrom MV SR. Výstupom tohto projektu je návrh 
optimalizácie procesov, zmena organizačnej štruktúry či kalkulácia potenciálnych nákladov pre 
realizáciu navrhovaných opatrení.  
 
V októbri 2019 sa na Islande konalo 38. výročné zasadnutie reprezentantov krajín zamerané na 
výmenu skúseností v oblasti vládnutia (Centre of Government Expert Group). Zásadnými témami, ktoré 
diskutovali reprezentanti jednotlivých krajín boli strategické plánovanie a reakcia na vonkajšie zmeny, 
ktoré si vyžadujú okamžitú reakciu domácich vlád, a to najmä v kontexte nadchádzajúcej krízy. IJ na 
tomto zasadnutí prezentovala prístup rozhodovania na základe dát a faktov, orientáciu na výsledky, 
ako aj doterajšiu prácu Implementačnej jednotky. 
  

Zasadnutie reprezentantov krajín na Islande 



V decembri 2019 IJ prezentovala svoje viac ako 2 ročné skúsenosti s implementáciou kolegom z 
Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR v Prahe. Na spoločnom stretnutí im bol predstavený 
spôsob prípravy implementačného plánu opatrení Stratégie vzdelávacej politiky do roku 2030+  s 
cieľom jasne definovať ciele a výsledky, ktoré chcú dosiahnuť. 

  

Stretnutie na Ministerstve školstva, mládeže a telovýchovy ČR v Prahe 

V roku 2019 sa IJ spolupodieľala na príprave novely zákona o kontrole v štátnej správe, ktorej 
schválenie má od roku 2020 prispieť k lepšiemu prístupu k údajom pre účel hodnotenia opatrení revízií 
výdavkov ako aj realizácii auditov.  

Okrem toho spolupracovala s ostatnými analytickými útvarmi na príprave Revízie výdavkov na skupiny 
ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením. V novembri 2019 prijala riaditeľku IJ Miriamu 
Letovanec a riaditeľa ÚHP Štefana Kišša  prezidentka SR Zuzana Čaputová. Témou stretnutia bola 
prezentácia výsledkov implementovaných opatrení Hodnoty za peniaze. Pani prezidentka sa zaujímala 
aj o možnosť posilnenia kapacít analytických jednotiek a IJ tak, aby vedenia ministerstiev dokázali 
promptne reagovať na základe dát a faktov.  

 

 

PROTIKORUPČNÁ POLITIKA  A KONTROLNÁ ČINNOSŤ ÚV SR 

 

V nadväznosti na schválenú Protikorupčnú politiku SR na roky 2019 – 2023 vypracovanú odborom 
prevencie korupcie prijala vláda Národný protikorupčný program Slovenskej republiky (uznesenie 
vlády číslo 426/2019 zo 4.9.2019). Obsahuje významné opatrenia, ktoré majú nadrezortný charakter. 
Súčasne zostáva platná zásada, že jednotlivé ústredné orgány štátnej správy musia k problematike 
pristupovať aktívne a nastavovať si vlastné preventívne opatrenia vo svojich vlastných protikorupčných 
programoch. Protikorupčná politika vychádzala z 3 priorít (presadzovať a chrániť verejný záujem 
prostredníctvom zmenšovania priestoru a príležitostí pre korupciu, zlepšiť kvalitu legislatívneho 
a právneho prostredia, zlepšiť podmienky na podnikania). Zástupcovia odboru prevencie korupcie sú 
aktívne činní v dvoch pracovných skupinách B1 (analýza právnych predpisov) a B9 (majetkové 
priznania).  
 
Na účely podpory protikorupčnej politiky sa vytvorila neformálna expertná pracovná skupina Rada 
koordinátorov protikorupčnej prevencie, zložená zo zástupcov jednotlivých rezortných orgánov 
a vybraných relevantných subjektov, na čele ktorej je protikorupčný koordinátor úradu vlády. Rada sa 



v sledovanom období stretávala za účelom spresnenia mechanizmu rastu protikorupčnej kultúry 
v rezortoch a riadenia korupčných rizík.  
 
V nadväznosti na prijatú protikorupčnú politiku SR bol prijatý Rezortný protikorupčný program Úradu 
vlády Slovenskej republiky,  účinný od 1.9.2019 (príkaz vedúceho ÚVSR č. 1/2019 z 30. augusta 2019), 
v ktorom boli využité výsledky z prieskumu  korupčných rizík na úrade vlády. Adresátmi programu sú 
zamestnanci úradu vlády, pričom program obsahuje 5 cieľov a  rozpracované opatrenia.  Jeho účelom 
je poskytnúť súbor konkrétnych krokov na predchádzanie korupcii, najmä prostredníctvom riadenia 
korupčných rizík a zmenšovania priestoru na ich vznik a existenciu. Odbor prevencie korupcie 
rozpracoval znenie smernice o opatreniach v oblasti prevencie korupcie na úrade vlády. V máji 2019 
bola spustená pilotná verzia elektronického prieskumu na riadenie korupčných rizík a v decembri 2019 
ostrá verzia tohto prieskumu. Sprievodným cieľom prieskumu bolo zapojiť zamestnancov do 
spoluúčasti na identifikácii a riadení korupčných rizík. Zamestnanci mali možnosť navrhnúť a navrhli 
opatrenia na minimalizáciu korupčných rizík. Na základe navrhovaných opatrení sa postupne budú 
zavádzať opatrenia na zvyšovanie účinnosti riadenia korupčných rizík.  
 
V pilotnom prieskume v rámci úradu vlády respondenti najčastejšie vnímali tieto riziká:  

 výsledok rozhodovania je ovplyvňovaný externou stranou; 

 zapojenie rizikového obchodného partnera alebo zamestnanca do projektu a/alebo transakcie; 

 nedodržiavanie postupov prevencie korupcie a boja proti korupcii nie je postihované; 

 zneužitie argumentu obchodného tajomstva na znepriehľadnenie informácií o využívaní 
verejných zdrojov; 

 zamestnanec nepozná postupy protikorupčnej prevencie a boja proti korupcii, 
 

pričom zároveň identifikovali potrebu skvalitniť systémové preventívne opatrenia. 
 
Rezortný protikorupčný program bol vypracovaný v súlade s úlohou B.3 uznesenia vlády Slovenskej 
republiky č. 585 z 12. decembra 2018 k Návrhu protikorupčnej politiky Slovenskej republiky na roky 
2019 – 2023. V rezortnom protikorupčnom programe sú uvedené konkrétne protikorupčné systémové 
ciele a opatrenia, ktoré sa týkajú činnosti Úradu vlády Slovenskej republiky. Tento program bol 
zverejnený na webovom sídle úradu vlády dňa 2. septembra 2019. 
 
V roku 2019 odbor prevencie korupcie prijímal podozrenia na korupčné správanie od občanov 
prostredníctvom bezplatnej telefonickej Antikorupčnej linky (0800 111 001) a spracúval aj písomné 
podania doručené priamo Úradu vlády SR alebo na e-mailovú adresu bojprotikorupcii@vlada.gov.sk, 
prípadne e-mailovú adresu predsedu vlády.  
 
Antikorupčná linka 
Počet hovorov zaznamenaných na antikorupčnú linku klesol. Linku využilo 35 telefonujúcich, čo 
predstavuje o 14 hovorov menej oproti r. 2018,  z toho ani jeden prípad neniesol znaky naplnenia 
skutkovej podstaty niektorého z trestných činov korupcie. V 26 prípadoch boli poskytnuté volajúcim 
požadované informácie, najčastejšie kontakt na NAKA, pretože volajúci chceli priamo nahlásiť 
podozrenie na korupčné správanie, alebo konzultovať svoje podozrenie. V 9 prípadoch išlo o omyly.  
 
Písomné podania týkajúce sa korupcie 
V roku 2019 prijal OPK celkom 130 písomných podaní.  Podania obsahujúce znaky korupčného 
správania boli postúpené Národnej kriminálnej agentúre PPZ (6 prípadov) alebo inému príslušnému 
orgánu verejnej správy (29 prípadov). Odložených bolo 33 podaní, v ktorých absentovali relevantné 
informácie alebo obsahovali vyjadrenie názoru, 62 podaní bolo vybavených odpoveďou občanom napr. 
v prípadoch, keď sa občania dožadovali kontroly prokuratúry, polície, súdov a podobne. 
 

http://w1.uvsr.sk/Smernice%20VV/smernica_vuv-1_2020.pdf
mailto:bojprotikorupcii@vlada.gov.sk


 
Porovnanie počtu písomných podaní v rokoch 2015 až 2019, z toho postúpené NAKA 

 
Úrad vlády  v rámci zefektívňovania prevencie korupcie začal proces implementácie medzinárodnej 
protikorupčnej normy ISO 37001 Systém manažérstva proti korupcii,  ktorá sa špecificky a komplexne 
zaoberá kvalitou protikorupčných opatrení, ktorých účelom je pomôcť organizácii pri predchádzaní, 
odhaľovaní a reagovaní na zistené korupčné riziká, a to nielen v samotnej organizácii, ale aj 
u zmluvných partnerov. Uskutočnilo sa vzdelávanie zamestnancov ÚVSR o zavádzaní a požiadavkách 
ISO 37001 a takisto bolo vyškolených 9 interných audítorov úradu vlády na účely implementácie ISO 
37001. Úrad vlády je už vo finálnej fáze implementácie ISO 37001 s cieľom zlepšenia systému 
manažérstva proti korupcii a nachádza sa pred externým auditom. 
 
Na základe záverov pracovnej skupiny zloženej z viacerých orgánov štátnej správy a mimovládnych 
organizácií, ktorá pracovala pod gesciou úradu vlády,  Národná rada SR 30. januára 2019 prijala zákon 
č. 54/2019 Z. z. o  ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Uvedený zákon reflektuje aj požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady 
o ochrane osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie. Dňa 27. septembra bola prijatá smernica 
vedúceho Úradu vlády SR č. 17/2019 o vybavovaní oznámení o protispoločenskej činnosti na Úrade 
vlády SR.  
 
Odbor prevencie korupcie koordinoval výber predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov 
protikorupčnej činnosti,  a zorganizoval 2 verejné vypočutia kandidátov (4.-5.6.2019, 23.10.2019). 
Výberové konanie bolo vyhodnotené INEKO ako najlepšie výberové konanie v štátnej správe počas 
rokov 2017 až 2019. Na prvých troch miestach sa umiestnili hneď dve výberové konania, ktoré 
organizoval úrad vlády. Za vôbec najlepšie bol ohodnotený spôsob výberu záujemcov na post 
predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktoré sa uskutočnilo v júni 
2019. 
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Verejné vypočutie kandidátov na predsedu ÚOOPČ v ÚZ Hotel Bôrik. Na FB úradu vlády malo vypočutie 
po obidva dni súhrnne cca 15 tisíc sledovateľov 

 
V oblasti medzinárodnej spolupráce v boji proti korupcii zástupcovia odboru prevencie korupcie 
v sledovanom období aktívne spolupracovali s viacerými medzinárodnými organizáciami ako OECD, 
GRECO, IACA. Zintenzívnila sa predovšetkým spolupráca s OECD, keďže odbor prevencie korupcie začal 
v roku 2019 realizovať spoločný projekt s OECD k zlepšeniu integrity verejnej správy v SR. Projekt na 
najbližšie 4 roky je zameraný na hodnotenie verejnej integrity SR (čestného výkonu verejnej správy) 
a zvýšenie efektívnosti protikorupčnej prevencie.   
 
Odbor prevencie korupcie v sledovanom období pokračoval v protikorupčnej  vzdelávacej činnosti, a 
to v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci Národného štandardu 
finančnej gramotnosti bola prezentovaná téma prevencie korupcia na 4 školeniach (21.2, 7.3., 26.4. 
a 9.12.2019) určených predovšetkým pre pedagogických pracovníkov, ďalšie prednášky sa uskutočnili 
pre verejnosť a školy v spolupráci s Prešovskou rozvojovou agentúrou PRERAG, na Konferencii 
Slovenského inštitútu interných auditorov, pre MV SR, MŽP SR a MH SR.  
 
V apríli 2019 sa v spolupráci s Medzinárodnou protikorupčnou akadémiou (IACA) uskutočnil seminár 
pre zástupcov Policajnej akadémie SR a Policajného zboru SR.                 
 

Oblasť kontroly 
 

V roku 2019 vykonal odbor kontroly (ďalej len „OK“), celkom 19 kontrol, z toho bolo 13 kontrol 
vykonaných podľa zákona č. 10/1996  Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 10/1996 Z. z.“) a 6 kontrol podľa zákona  
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 357/2015 Z. z.“).  



 
Pri 6 kontrolách vykonaných podľa  zákona č. 10/1996 Z. z. bolo zistené porušenie všeobecne záväzných 
právných predpisov, resp. interných normatívnych aktov (ďalej len „porušenie“) a bol vypracovaný 
Protokol o výsledku kontroly a pri 7 kontrolách bol vypracovaný Záznam o kontrole, nakoľko porušenie 
nebolo zistené.   

 
Pri 3 finančných kontrolách na mieste (ďalej len „FKM“) vykonaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. boli 
zistené porušenia a po vykonaní príslušných úkonov boli vypracované Správy z FKM a pri 3 FKM 
porušenia zistené neboli. 
 

 
 
V súvislosti s výkonom kontrolnej činnosti sekcia kontroly prostredníctvom OK vykonala aj 
nasledovné činnosti: 
a) vypracovala a predložila na rokovanie vlády materiály : 

 novela zákona č. 10/1996 Z. z. (zákon č. 373/2019 Z. z. z 15. októbra 2019),  

 Správy z kontrolnej činnosti vykonanej Úradom vlády SR v 2.  polroku 2018 
a v 1. polroku 2019,  

 štvrťročné informácie o plnení úloh z uznesení vlády SR na ministerstvách a ostatných 
ústredných orgánoch štátnej správy v4. štvrťroku 2018 a1., 2. a 3. štvrťroku 2019, 

 Zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2020, 
 

b) viedla Centrálny register kontrol Úradu vlády SR a Centrálny register vonkajších kontrol 
a auditov vykonávaných na Úrade vlády SR. 

 
 

Oblasť vybavovania petícií, sťažností a ostatných  podaní 
 
V zmysle § 24 ods. 1 písm. b) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 
štátnej správy v znení neskorších predpisov je úrad  vlády  okrem iného aj  ústredným orgánom štátnej 
správy pre kontrolu vybavovania petícií a sťažností. Jeho  úlohy v tejto  oblasti zabezpečuje  sekcia  
kontroly prostredníctvom odboru petícií, sťažností a ostatných podaní (ďalej len „OPSOP“). Tento 
odbor plní predovšetkým úlohy súvisiace s prijímaním a evidenciou petícií podľa zákona  č. 85/1990 Zb. 
o petičnom práve v znení neskorších predpisov, sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v 
znení neskorších predpisov a podľa príslušnosti zabezpečuje aj ich vybavenie. Taktiež vybavuje aj 
ostatné podania (dopyty, žiadosti, návrhy, podnety) adresované priamo Slovenskej republike, alebo jej 
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postúpené na vybavenie kanceláriami predsedu vlády SR, vedúceho úradu vlády, resp. generálnej 
tajomníčky služobného úradu.   

 
 

Prehľad základných údajov o počte a charaktere podaní, doručených úradu vlády za  rok 2019 a jeho 
porovnanie s predchádzajúcimi rokmi   

 
Podrobné údaje o konkrétnych počtoch, charaktere, zameraní, smerovaní, spôsobe a výsledkoch 
vybavenia podaní doručených sekcii kontroly v roku 2019, budú uvedené v „Informácii o vybavovaní 
petícií a sťažností za rok 2019 Úradom vlády SR a orgánmi štátnej správy“, ktorá bude prístupná 
verejnosti na internetovej stránke úradu vlády po jej prerokovaní vládou. 
 
Okrem vyššie uvedenej ťažiskovej činnosti plnil OPSOP aj ďalšie úlohy,  a to  napr.: viedol centrálnu 
evidenciu petícií a sťažností úradu vlády; na základe rozhodnutia vedúceho úradu vlády posudzoval, 
analyzoval,  predkladal  návrhy na  vybavenie, resp.  priamo vybavoval  podania  adresované predsedovi 
vlády  a vedúcemu úradu vlády; pre orgány verejnej správy zabezpečoval koncepčnú, vzdelávaciu, 
metodicko-právnu činnosť v oblasti  vybavovania petícií a sťažností, osobné prijímal  a  vybavoval 
občanov vo veciach, pre ktoré sa osobne dostavili na úrad vlády, pripravoval podklady, pre 
rozhodovanie vo veci  sporov o  príslušnosť na vybavenie sťažností a petícií medzi orgánmi verejnej 
správy, resp. rozhodoval v tejto veci; zabezpečoval kontrolnú činnosť v oblasti vybavovania sťažností a 
petícií, poskytoval stanoviská k žiadostiam občanov o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 
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Rok 2019 773  10  92  223  125  98 448  51  
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- rok 2017 971 6  173  254 129  125   538 43  

- rok 2016 840 10 177 293 214 79 360 80 

- rok 2015 1027 10 288 316 185 131 413 84 

- rok 2014 996   9 207 257 171 86 523 81 

- rok 2013 1090 34 139 359 202 157 558 61 



Z. z.   o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení; zabezpečoval operatívne vybavovanie 
telefonických dopytov a žiadostí občanov vo veci  príslušnosti  úradu vlády  na riešenie ich problémov, 
resp. o stave vybavovania nimi zaslaných podaní atď. 
 
 
 

Operačný program  Technická pomoc 

 

V programovom období 2014 - 2020 je globálnym cieľom OP TP vytvorenie vysoko odbornej 

a efektívnej podpory pre riadenie a implementáciu fondov EŠIF dobudovaním efektívneho systému 

regulácie EŠIF, a to zvýšením kvality administratívnych kapacít podieľajúcich sa na riadení, kontrole 

a audite EŠIF a ochrane finančných záujmov EÚ. Celková výška alokácie je rozdelená medzi relevantné 

ciele stratégie OP TP na základe objemov potrebných pre úspešnú implementáciu aktivít podľa 

špecifických cieľov. 

Celková alokácia vyčlenená na OP TP 2014 - 2020 v sume 193 830 582,00 eur sa skladá zo zdrojov EÚ 

- finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 159 071 912 eur 

a zo štátneho rozpočtu vo výške 34 758 670,00 eur (vrátane pro rata).  

Na základe najširšieho záberu stratégie OP TP a podpory cieľov prioritnej osi 1 - Riadenie, kontrola 

a audit EŠIF - bol najväčší podiel, 71,91% z celkovej finančnej alokácie, vyčlenený na 3 špecifické ciele: 

1. zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a 

auditu EŠIF, 

2. zabezpečiť účinné informovanie a komunikáciu,  

3. implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF. 

V rámci týchto cieľov je prioritne zabezpečené plnenie požiadaviek stratégie fungovania a posilnenia 

systému administratívnych kapacít v štruktúre subjektov EŠIF v súlade s konceptom efektívnej verejnej 

správy. Ide napríklad aj o zavedenie metodiky pre horizontálny systém riadenia, hodnotenia 

pracovného výkonu, nastavenie kompetenčných modelov subjektov EŠIF, implementácia centrálneho 

systému vzdelávania subjektov EŠIF, regulácie a riadenia, kontroly a auditu EŠIF, regulácie a riadenia, 

kontrolu a audit EŠIF, metodiku hodnotenia operačných programov, implementáciu stratégie 

komunikácie a implementáciu protikorupčných opatrení.  

Na realizáciu projektov technickej pomoci v rámci prioritnej osi 2 - Systémová a technická podpora - 

bolo vyčlenených 28,09 % z celkovej alokácie OP TP. V rámci špecifického cieľa – Zvýšenie kvality, 

štandardu a dostupnosti IS pre EŠIF - je zabezpečovaná predovšetkým podpora prevádzky existujúcich 

informačných systémov verejnej správy v oblasti riadenia EŠIF (ITMS, modul na výber vzorky ISUF, 

databázový informačný systém CEDIS, atď.), ako aj ich inovácia a podpora vývoja ďalších systémov 

súvisiacich s riadením, kontrolou a auditom EŠIF. Očakávaným výsledkom bude vybudovanie 

primeranej výkonnej a bezpečnej integrovanej komunikačnej a technologickej infraštruktúry.  

RO OP TP v priebehu roka 2019 vykonal 19 aktualizácií vyhlásených vyzvaní, čím zabezpečil podmienky 

pre riadnu implementáciu projektov v rámci programového obdobia 2014 - 2020. Celková suma 

vyhlásených vyzvaní (zdroje EÚ a ŠR) je vo výške 139 659 943,88 eur; z toho zdroje EÚ tvorili 

118 710 952,30 eur, čo predstavuje podiel takmer 75 % alokácie operačného programu.  

K 31.12.2019 bolo na RO OP TP predložených 158 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku (ďalej aj „NFP“) v celkovej sume 166 907 897,77 eur; z toho 136 964 621 eur predstavovali 



zdroje EÚ. Z predložených žiadostí o poskytnutie NFP Riadiaci orgán OP TP k 31.12.2019 schválil 

151 žiadostí a v rámci nich zazmluvnil 143 projektov v celkovej výške 162 023 913,53 eur, z toho zdroje 

EÚ tvorili 132 956 823 eur. Podiel zazmluvnenia finančných prostriedkov predstavuje viac ako 73 % 

z celkovej alokácie operačného programu.  

Čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2019 v rámci OP TP pre PO 2014 – 2020 bolo vo výške 

92 699 613,20 eur (zdroje EÚ a ŠR), z toho zdroje EÚ tvorili 78 832 583,79 eur, čo predstavuje podiel 

49,56 % z celkovej alokácie. V oblasti čerpania finančných prostriedkov bol v roku 2019 operačný 

program Technická pomoc najlepší spomedzi mainstreamových operačných programov PO 2014-

2020. 

V roku 2019 RO OP TP priebežne aktualizoval programovú a riadiacu dokumentáciu najmä z dôvodu 

prechodu na takmer výlučne elektronickú komunikáciu aj v oblasti implementácie prostriedkov EÚ. 

V závere roka 2019 RO OP TP pripravil a Monitorovací výbor OP TP na národnej úrovni schválil presun 

finančných prostriedkov medzi prioritnými osami 1 a 2, súvisiaci s rizikom nedostatku finančných 

prostriedkov v rámci OP TP na zvyšok programového obdobia. Následne bola navrhovaná zmena 

odoslaná na schválenie EK. 

 

Odbor administratívnych kapacít EŠIF za rok 2019 

 

Odbor administratívnych kapacít Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej aj ako „AK“ 
alebo „AK EŠIF“) na úrade vlády po prevzatí kompetencií od CKO v roku 2016, ktorými sú – riadenie, 
vzdelávanie a monitorovanie administratívnych kapacít všetkých rezortov SR, implementujúcich 
Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) v programovom období 2014-2020, vytvoril novú 
systémovú koncepciu vzdelávania AK EŠIF - Centrálny plán vzdelávania AK EŠIF na programové 
obdobie 2014 - 2020, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. marca 2017. 
 
V súlade s týmto plánom, odbor AK EŠIF kvalitne pripravuje a zabezpečuje vzdelávanie všetkých 
euroúradníkov SR podľa ich konkrétnej pracovnej pozície a od svojho vzniku realizuje v priemere 100 
školení ročne. 
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Odbor AK EŠIF prevzal zároveň gesciu vydávania a aktualizácie metodických pokynov ÚV SR, ktoré 
aktualizuje k 30. aprílu alebo k 31. októbru, v súlade s platným znením Systému riadenia EŠIF pre 
programové obdobie 2014 – 2020; išlo o aktualizáciu metodických pokynov č.22 (k administratívnym 
kapacitám),  č. 21 – k zberu údajov o administratívnych kapacitách a č. 27  k realizácii Centrálneho 
plánu vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF v programovom období 2014 - 2020. 
 
V roku 2019 bolo realizovaných 105 prezenčných a dištančných vzdelávacích aktivít. Odbor 
koordinoval v súlade s CPV 23 typov prezenčných aktivít v skupinách pre 20 až 40 účastníkov a dva typy 
e-learningových/ dištančných kurzov. Tematicky boli zamerané na najkľúčovejšie oblasti prebiehajúcej 
implementácie EŠIF, vychádzajúce zo systému riadenia a systému finančného riadenia EŠIF a ďalších 
riadiacich dokumentov, zákonov SR, usmernení a nariadení EK.  
 
Z IS CPV, ktorý odbor AK EŠIF vo svojej činnosti aktívne využíva, vyplýva, bolo v roku 2019 vyškolených 
2 822 účastníkov vzdelávacích aktivít. Vzdelávacie aktivity boli  zamerané na štandardizované 
a neštandardizované pracovné pozície administratívnych kapacít podľa vypracovaných 
kompetenčných modelov, ktoré sú súčasťou Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠIF na programové 
obdobie 2014 – 2020.  Prezenčné vzdelávacie aktivity sa uskutočnili v priestoroch hotela Bôrik 
a v relevantných moduloch boli doplnené o praktické cvičenia v systéme ITMS2014+. Lektormi 
vzdelávacích aktivít boli  gestori zákonov  a odborníci pre dané oblasti v rámci EŠIF, spoluautori 
riadiacej a inej dokumentácie najmä z MF SR, ÚPVII, PMÚ SR, ÚVO a ďalších inštitúcii. Obsah a program 
jednotlivých vzdelávacích aktivít je zverejnený na portáli https://cpv.vlada.gov.sk/. 
 
Všetky informácie týkajúce sa evidencie a vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF, sú dostupné na 
oficiálnom portáli CPV (https://cpv.vlada.gov.sk/), ktorý umožňuje elektronickú komunikáciu pri 
organizácii vzdelávacích modulov pre cieľovú skupinu.  
 
Portál je na mesačnej báze aktualizovaný kontaktnými osobami všetkých rezortov, ktoré implementujú 
EŠIF a poskytuje podrobný prehľad o administratívnych kapacitách EŠIF, ich pracovnom zaradení, o ich 
vzdelávacích aktivitách - plánovaných aj ukončených. IT platforma – IS CPV je priebežne doplňovaná 
o ďalšie funkcionality, ktoré umožňujú elektronický zber údajov o administratívnych kapacitách EŠIF 
v rôznych dátových štruktúrach, sleduje fluktuáciu, čerpanie mzdových výdavkov a ďalšie potrebné 
údaje pre jednotný zber a ukladanie dát za oblasť eurofondov. 
 
V roku 2019 prebiehali pravidelne na mesačnej báze aj inovatívne formy vzdelávania, dva e-
learningové kurzy:  Úvod do systému finančného riadenia a kontroly a Úvod ku kontrole verejného 
obstarávania. Cieľom týchto kurzov je 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 čo najkratšom časovom období. Takto získané teoretické poznatky sú predpokladom účasti na 
ďalších školeniach v prezenčnej forme. 

 

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


Počet školení v rokoch 2016 - 2019 

Počty AK EŠIF k 31. 12. 2019 

Prehľad spokojnosti účastníkov s úrovňou vzdelávacej aktivity za rok 2019: 

V roku 2019 sa vzdelávacích aktivít organizovaných odborom AK EŠIF zúčastnilo 2 822 zamestnancov. 
Do anonymného dotazníkového prieskumu spokojnosti, ktorý bol všetkým účastníkom zaslaný 
prostredníctvom IS CPV po skončení každej vzdelávacej aktivity, sa ich zapojilo 1 449, čo predstavuje 
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viac ako 51% respondentov. Jednotlivé otázky dotazníkového prieskumu účastníci vzdelávania 
hodnotili známkami 1 až 5, pričom 1 predstavovala najväčšiu a 5 najmenšiu spokojnosť so vzdelávacou 
aktivitou. Účastníci sa vyjadrovali k organizácii a používateľskému prostrediu vzdelávacej aktivity, k 
obsahu vzdelávacej aktivity, zrozumiteľnosti informácií, k metódam a formám  teoretickej aj praktickej 
časti vzdelávacej aktivity, k organizačnému zabezpečeniu. Známkami 1 až 3 ohodnotilo spokojnosť 
s organizáciou či používateľským prostredím vzdelávacej aktivity 98% účastníkov.  
 

Prehľad spokojnosti účastníkov s úrovňou vzdelávacej aktivity za rok 2019 

 
 
V ďalšej časti dotazníkového prieskumu sa účastníci vyjadrovali k úrovni odbornosti školiteľa, prípadne 
k spracovaniu témy v e-learningu, hodnotili úroveň prezentačných zručností školiteľa, alebo k 
spracovaniu e-learningového modulu, či školiteľ vedel udržať pozornosť účastníkov, alebo či vedel 
školiteľ pohotovo odpovedať na otázky. Podobne aj v časti úroveň odbornosti školiteľa ohodnotilo 
spokojnosť vo všetkých štyroch kritériách známkami 1 až 3 až 98% účastníkov.  
 
 



  



Prehľad hodnotenia odbornosti školiteľa účastníkmi vzdelávacej aktivity za rok 2019 

 

 



V tretej časti dotazníkového prieskumu – v otvorenej otázke - mal účastník možnosť vyjadriť akýkoľvek 
názor alebo podnet súvisiaci s organizáciou vzdelávacích aktivít organizovaných odborom AK EŠIF. 
Tieto podnety odbor AK EŠIF priebežne vyhodnocoval a v rámci možností prijímal opatrenia na 
zlepšenie. S výsledkami dotazníkového prieskumu boli po každej vzdelávacej aktivite oboznámení aj 
jednotliví lektori, ktorí takýmto spôsobom taktiež získavali spätnú väzbu o svojej lektorskej činnosti.   
 
Ďalšie aktivity v roku 2019: 
Z uznesenia vlády č. 181/2017 vyplývala vedúcemu úradu vlády úloha prehodnotiť a aktualizovať 
počet administratívnych kapacít pre implementáciu európskych štrukturálnych a investičných fondov 
v termíne do 31. 12. 2019. Uvedenú úlohu začal realizovať odbor AK EŠIF v priebehu mesiacov 8-
10/2019, na základe získaných údajov a konzultácii so zástupcami rezortov implementujúcich EŠIF, 
ktorí majú v zodpovednosti prijímanie, evidenciu administratívnych kapacít a čerpanie mzdových 
prostriedkov pre AK EŠIF. Výstupom tejto činnosti bola aktualizovaná analýza prehodnotenia stavu AK 
EŠIF k 31. 8. 2019 a jej predloženie na rokovanie vlády SR dňa 11. 12. 2019 vo forme informatívneho 
materiálu, ktorý skonštatoval, že stanovený maximálny počet AK EŠIF tak, ako bol definovaný 
v uznesení vlády SR č. 181/2017, je dostatočný pre implementáciu pomoci z politiky súdržnosti EÚ v 
programovom období 2014-2020. 
 
Od roku 2016 odbor AK EŠIF každoročne  k 31. 08. vypracováva a zverejňuje Informáciu o stave 
administratívnych kapacít subjektov zapojených do riadenia, implementácie, kontroly a auditu EŠIF 
v programovom období 2014 - 2020, ktorá obsahuje informácie o počte schválených, vytvorených a 
obsadených miest AK EŠIF, o využívaní tzv. podporných činností, ktoré slúžia na podporu riadenia, 
implementácie, kontroly a auditu EŠIF, ďalej celkový prehľad o počte štandardizovaných a 
neštandardizovaných pozícií v subjektoch zapojených do riadenia, implementácie, kontroly a auditu 
EŠIF, o fluktuácii ľudských zdrojov v EŠIF a nemenej dôležité údaje o čerpaní finančných prostriedkov 
technickej pomoci na financovanie AK EŠIF. 
 
V priebehu roku 2019 odbor AK EŠIF inicioval prípravu procesu hodnotenia nadobudnutých vedomostí 
účastníkov školení – t. j. pristúpil k príprave testovania AK EŠIF za účelom overenia vedomostí a 
zručností účastníkov prezenčného vzdelávania v súlade s CPV. Takéto overovanie vedomostí bolo 
v roku 2019 naplno využité v už prebiehajúcej e-learningovej forme dvoch kurzov pre AK EŠIF. 
Testovaním účastníkov získa ÚV SR spätnú väzbu o nadobudnutých vedomostiach i efektívnosti 
organizovaných vzdelávacích aktivít odborom AK EŠIF, ktoré bude reportovať Európskej komisii 
v súvislosti s povinnosťou budovania administratívnych kapacít a  zvyšovaním ich kvality a vedomostí 
za SR. Na konci roka 2019 bol koncipovaný prvý návrh metodického pokynu k hodnoteniu, ktorý bude 
dopracovaný a vydaný v roku 2020. 
 
Výzvou roku 2019 pre odbor AK EŠIF bolo nastaviť procesy riadenia, vzdelávania a financovania AK EŠIF 
pre nové programové obdobie 2020+, ktorých výstupom bude „Roadmapa budovania 
administratívnych kapacít  2020+“.  Tento dokument sa stane východiskom pre využívanie zdrojov 
politiky súdržnosti v 2021-2027 na Slovensku na aktivity v oblasti posilnenia administratívnych kapacít. 
Odbor prevzal iniciatívu v negociácií s Európskou komisiou a Centrálnym koordinačným orgánom 
a rozbehol procesy v oblastiach: 
A/ Posúdenia systémov riadenia ľudských zdrojov v rámci subjektov zapojených do riadenia, 
implementácie, kontroly a auditu EŠIF 2014-2020 a 
B/ Analýzy k návrhu zabezpečenia administratívnych kapacít na PO 2021- 2027. 
 

Dunajská stratégia 
 
V roku 2019 pokračovala implementácia Stratégie EÚ pre dunajský región (ďalej len „dunajská 
stratégia“), ktorej národným koordinátorom je Úrad vlády SR. V danom období sa diskutovalo najmä 



o skvalitnení riadenia stratégie a príprave nového akčného plánu. Dôležitou bola aj téma zapracovania 
dunajskej stratégie do fondov EÚ. Zástupcovia ÚV SR ako národného koordinátora dunajskej stratégie 
sa zúčastnili na 8. výročnom fóre stratégie, ktoré sa konalo v Bukurešti 27.-28. júna 2019. Hlavnými 
témami minuloročného fóra boli politika súdržnosti a budovanie prosperity v dunajskom regióne.  
 
Programy nadnárodnej spolupráce 
V roku 2019 Úrad vlády SR naďalej vykonával funkciu národného kontaktného bodu dvoch programov 
nadnárodnej spolupráce – Dunajského nadnárodného programu a Programu Stredná Európa.  
 
V rámci implementácie Dunajského nadnárodného programu (riadiaci orgán Maďarsko) bola 
vyhlásená tretia výzva na predkladanie projektov, ktorá sa v súčasnosti vyhodnocuje. V rámci 
doterajších dvoch výziev bolo schválených celkovo 77 projektov s účasťou 74 slovenských projektových 
partnerov (z toho dvaja vedúci partneri) v 50 projektoch. Takisto bola zrealizovaná výzva na 
predkladanie projektových návrhov v rámci finančného nástroja Dunajského nadnárodného programu 
na prípravu projektov strategických z hľadiska dunajskej stratégie (tzv. Seed Money Facility). V tejto 
výzve bolo schválených celkovo 19 projektov s účasťou troch slovenských projektových partnerov 
v dvoch projektoch. Celkové čerpané prostriedky slovenských projektových partnerov v doterajších 
projektoch predstavujú sumu 7 571 584,98 eur. 
 
Medzi úspešné projekty so slovenskou účasťou možno zaradiť aj dva projekty, ktoré vedú slovenskí 
projektoví partneri. Projekt EcoInn Danube, ktorý vedie Centrum vedecko-technických informácií SR, 
má za cieľ posilnenie spolupráce inovačných aktérov v oblasti ekoinovácií s osobitným dôrazom na 
rozvoj a aplikáciu ekotechnológií v dunajskom regióne. Projekt je zameraný najmä na oblasť 
obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie. Projekt INSIGHTS, vedený Európskym zoskupením 
územnej spolupráce Pons Danubii, je zameraný na využívanie prírodných a kultúrnych zdrojov 
dunajského regiónu, ktoré majú veľký potenciál stať sa atraktívnymi destináciami pre trvalo udržateľný 
cestovný ruch. 
 
V Programe Stredná Európa (riadiaci orgán Rakúsko) bola v roku 2019 ukončená štvrtá, kapitalizačná 
výzva, v rámci ktorej bolo schválených celkovo 9 projektov s účasťou 3 slovenských projektových 
partnerov. Doteraz v rámci štyroch výziev bolo schválených celkovo 138 projektov s účasťou 66 
slovenských projektových partnerov v 54 projektoch. Celkové čerpané prostriedky slovenských 
projektových partnerov predstavujú sumu 6 301 169,77 eur. 
 
Medzi úspešné projekty tohto programu možno zaradiť aj projekty, v ktorých je vedúci partner zo 
Slovenska. Projekt CITYCIRCLE, ktorý vedie Technická univerzita Košice, uľahčuje prenos inovácií a 
technológií a zlepšuje služby a obchodné modely v okrajových mestách. Projekt im poskytne nástroje 
a znalosti spojené s obehovým hospodárstvom, a tak dlhodobo umožní novú generáciu inovatívnych 
riešení v ich mestských ekosystémoch. Projekt niCE-life, vedený Mestskou časťou Bratislava - Petržalka, 
podporuje sociálne začlenenie a koordináciu starostlivosti o starších ľudí s kognitívnymi stredne 
nízkymi deficitmi, vrátane Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby a iných chronických chorôb. Vyvíja 
inovatívny model zdravotnej starostlivosti pomocou progresívnych, kľúčových podporných technológií, 
ako sú senzorové technológie, IKT a techniky analýzy údajov. 
 
Úrad vlády  ako národný kontaktný bod týchto programov nadnárodnej spolupráce poskytoval 
poradenstvo a usmernenie pre potenciálnych projektových žiadateľov zo Slovenska, zorganizoval 
národné informačné dni k aktuálnym výzvam a uskutočnil aj niekoľko finančných seminárov pre 
úspešných projektových partnerov so zameraním na správnu implementáciu projektov. Zástupcovia 
národného kontaktného bodu sa zúčastnili aj na podujatiach Granty pre samosprávu, ktoré úrad vlády  
organizoval spolu so ZMOS (4. apríla 2019 v Banskej Bystrici, 15. apríla 2019 v Bratislave, 7. júna 2019 
v Košiciach). Podujatia boli zamerané na prezentáciu finančných možností pre obce a mestá.  
 



 
Prezentácia realizovaných projektov na  podujatí Granty pre samosprávu v Košiciach 

 
Úrad vlády  vykonával aj funkciu prvostupňovej kontroly pre projektových partnerov zo Slovenska, ktorí 
sa zúčastňujú na projektoch nadnárodných programov. 
 

Švajčiarsky finančný mechanizmus 
 

Švajčiarsky parlament schválil 3. decembra 2019 obnovenie Švajčiarskeho kohézneho príspevku vo 
výške 1,302 mld. CHF na ďalšie desaťročné programové obdobie. Účelom príspevku je znížiť 
hospodárske a sociálne rozdiely a pomôcť vybraným členským štátom EÚ lepšie riadiť migráciu. V roku 
2020 budú prebiehať zisťovacie technické rokovania súvisiace s vymedzením oblastí, ktoré budú po 
podpísaní Memoranda o porozumení medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou 
a Rámcovej dohody medzi Švajčiarskou konfederáciou a Slovenskou republikou podporené v rámci 
Švajčiarskeho finančného mechanizmu 2. 
 

Granty EHP a Nórska 
 

Rok 2019 predstavoval pre granty EHP a Nórska na Slovensku významný míľnik najmä z pohľadu 
otvorenia prvých výziev v rámci jednotlivých programov, ktoré sú v SR implementované. Tieto granty 
prinášajú na obdobie rokov 2014-2021 na Slovensko finančné prostriedky z Nórska, Islandu 
a Lichtenštajnska v objeme približne 113 miliónov eur. Úrad vlády  už tretie programové obdobie plní 
funkcie Národného kontaktného bodu, ktorý ma celkovú zodpovednosť za implementáciu na 
Slovensku. Zároveň v aktuálnom programovom období 2014-2021 plní aj funkcie správcu programu 
pre v minulosti veľmi úspešné programy:  Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna 
spolupráca, program Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť / 
Cezhraničná spolupráca, program Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov 
a v neposlednom rade i program Domáce a rodovo - podmienené násilie.  
 



Z pozície Národného kontaktného bodu je tiež implementovaný tzv. Fond pre bilaterálne vzťahy, ktorý 
priamo prispieva k dosahovaniu jedného z dvoch hlavných cieľov grantov EHP a Nórska - k posilňovaniu 
bilaterálnej spolupráce medzi SR a prispievateľskými štátmi. Druhým všeobecným cieľom pôsobenia 
týchto grantov je odstraňovanie sociálnych a ekonomických rozdielov. Dosahovanie oboch cieľov je 
integrálnou súčasťou implementácie, prítomnou na všetkých úrovniach riadenia grantov EHP a Nórska. 
V SR sú tiež implementované aj ďalšie programy a fondy –  program Zmierňovanie a prispôsobovanie 
sa zmene klímy, ktorý spravuje Ministerstvo životného prostredia SR, program Rozvoj obchodu, 
inovácií a MSP, ktorý spravuje Výskumná agentúra, Fond pre aktívne občianstvo, ktorý spravuje 
konzorcium troch nadácií - Nadácie Ekopolis, Nadácie otvorenej spoločnosti a Karpatskej nadácie. 
Posledným programom je Sociálny dialóg a dôstojná práca, ktorý spravuje priamo inštitúcia 
z donorského štátu - nórska vládna agentúra pre podporu inovácií Innovation Norway.  
 

 
 
Úrad vlády  zorganizoval v roku 2019 pre všetky 4 programy, ktoré spravuje otváracie konferencie, ako 
aj informačné semináre a semináre pre budúce partnerstvá  pre potenciálnych žiadateľov 
a projektových partnerov vo viacerých slovenských mestách.  
 
Ešte koncom roka 2018 boli podpísané prvé tri Programové dohody pre programy Kultúra, Dobré 
spravovanie a cezhraničná spolupráca a Domáce a rodovo podmienené násilie. V polovici novembra 
2019 sa uskutočnila v priestoroch ÚZ Hotel Bôrik otváracia konferencia programu Miestny rozvoj a 
inklúzia, ktorá bola spojená aj so slávnostným podpisom programovej dohody pre tento program.  

 
V tých  programoch grantov EHP a Nórska, kde je správcom úrad vlády, bolo v roku 2019 otvorených 
spolu až 11 výziev. K 31. decembru 2019 bolo uzatvorených celkovo 5 výziev a v rámci ďalších 6 výziev 
pokračuje možnosť predkladať žiadosti o projekt resp. žiadosti o príspevok aj v roku 2020. Súčet 
alokácií všetkých vyhlásených výziev v roku 2019 bol 16 304 725€.  
 
Výrazný záujem o realizáciu projektov bol zaznamenaný vo výzve CLT01, ktorá bola zameraná na 
podporu obnovy a revitalizácie kultúrneho dedičstva (CLT01). Táto výzva bola vyhlásená koncom júla 
2019 s uzávierkou koncom novembra 2019. Úradu vlády  bolo k tomuto termínu doručených 66 
žiadostí o projekt vo výške  celkovo 58 986 436€, pričom celková výška alokácie finančných 
prostriedkov v tejto výzve bola je 10 539 725€, čím je indikovaná mimoriadny dopyt po realizácií 
projektov v tejto oblasti. Druhá dôležitá výzva v programe Kultúra bola zameraná na podporu 
súčasného umenia a kultúry (CLT02), Prvé výzvy boli tiež vyhlásené v oblastiach Domáceho a rodovo 
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podmieneného násilia so zameraním na podporu organizácií pracujúcich v oblasti rovnosti medzi 
ženami a mužmi a rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom (DGV01) s alokáciou 1 440 000 
eur a tiež dve výzvy v oblasti dobrého spravovania a cezhraničnej spolupráce zamerané na podporu 
inštitucionálnej cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou (GGC01 a GGC02) celkovo v objeme 2 500 000 
eur. Ku všetkým uvádzaným výzvam bola otvorená aj možnosť uchádzať sa o príspevky aj v tzv.  výzva 
pre bilaterálne vzťahy na vytvorenie a rozvoj partnerstiev. Úrad vlády SR tiež v rámci Fondu pre 
bilaterálne vzťahy vyhlásil výzvy zamerané na podporu kultúrne, politickej a inštitucionálnej 
spolupráce (FBR01) a taktiež výzvu zameranú na aktivity menšieho rozsahu – cestovné granty 
(FBRTG01). 
 
Granty EHP a Nórska sú dnes značkou, ktorá nachádza v spoločenskom vedomí svoje stabilné miesto, 
a ich pôsobenie na Slovensku možno označiť ako úspešný príbeh podporujúci zelenú, 
konkurencieschopnú a inkluzívnu Európu, čo je, mimochodom, aj výstižné celoeurópske motto grantov 
pre programové obdobie 2014-2021. 

 

Oblasť ochrany finančných záujmov EÚ 
 
Úrad vlády zabezpečuje a koordinuje ochranu finančných záujmov Európskej únie (ďalej len „OFZ 
EÚ“) v Slovenskej republike pre účely plnenia záväzkov vyplývajúcich z článku 325 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie v zmysle § 24 ods. 4 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii 
ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore 
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a zákona č. 292/2014 Z. 
z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
V rámci úradu vlády sú tieto úlohy delegované na sekciu kontroly, odbor Centrálny kontaktný útvar 
pre OLAF (ďalej len „OCKÚ OLAF“).  
 
OCKÚ OLAF zároveň plní úlohu koordinačného útvaru pre boj proti podvodom v Slovenskej republike 
(ide v európskej terminológii o tzv. Anti-Fraud Coordination Service - AFCOS) a spolupracuje 
s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ako aj s vecne príslušnými orgánmi verejnej 
správy, ktorých združuje do siete kontaktných pracovísk AFCOS a koordinuje ich činnosti súvisiace 
s OFZ EÚ. Sieťovými partnermi sú orgány a inštitúcie SR zodpovedné za riadenie, implementáciu, 
kontrolu a audit výdavkov rozpočtu EÚ a za výber, kontrolu finančných prostriedkov, ktoré predstavujú 
zdroj príjmov rozpočtu EÚ ako i s orgánmi a inštitúciami zodpovednými za konania o spätnom 
vymáhaní, ukladaní sankcií a postihovaní pôvodcov nezákonných činností súvisiacich s poškodzovaním 
finančných záujmov EÚ.  
 

Spolupráca OCKÚ OLAF s OLAF-om   
OCKÚ OLAF sa každoročne zúčastňuje na zasadnutiach Pracovnej skupiny pre boj proti podvodom 
(GAF) 1 Rady EÚ, ktorá sa zaoberá otázkami súvisiacimi s OFZ EÚ, bojom proti podvodom a inej 
nezákonnej činnosti poškodzujúcej tieto záujmy, Poradného výboru pre koordináciu prevencie 
podvodov (COCOLAF)2 pri Európskej komisii/OLAF-e a pod ním zriadených pracovných skupín (ďalej aj 

                                                           
1 GAF zodpovedá za záležitosti týkajúce sa boja proti podvodom a ostatným protiprávnym činnostiam 
poškodzujúcim finančné záujmy EÚ. Členské štáty sa zaoberajú otázkami týkajúcimi sa nových právnych a iných 
predpisov o boji proti podvodom, aktivít a riadenia úradu OLAF a činnosti Dozorného výboru pre OLAF, ako aj 
správami o ochrane finančných záujmov Únie. Dokumenty tejto pracovnej skupiny predstavujú rámec pre činnosť 
OCKÚ OLAF. 
2 COCOLAF predstavuje pracovné a informačné fórum pre výmenu praktických poznatkov a informácií medzi 
jednotlivými príslušnými národnými orgánmi navzájom i voči úradu OLAF, ako aj pre koordináciu ich činnosti na 



„PS“), ktorými sú Pracovná skupina pre prevenciu podvodov (Fraud Prevention Working Group), 
Pracovná skupina AFCOS (AFCOS group),  Pracovná skupina pre nahlasovanie a analýzu podvodných a 
iných nezrovnalostí (Reporting and Analysis of Fraudulent and Other Irregularities Group) a sieť 
komunikátorov OLAF – OAFCN (OAFCN – OLAF Anti-Fraud Communicators´ network). 
 
V legislatívnej oblasti participovali zamestnanci OCKÚ OLAF na zasadnutiach GAF pri príprave revízie 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom)č. 883/2013 o 
vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), pokiaľ ide o 
spoluprácu s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní úradu OLAF.  
 
OCKÚ OLAF taktiež koordinoval zaslanie podkladov prostredníctvom OLAF-u do Správy Komisie 
Európskemu parlamentu a Rade: 30. výročná správa o ochrane finančných záujmov Európskej únie 
– boj proti podvodom – 2018 (PIF správa) za SR.  
 
Oblasť poskytovania podpory a súčinnosti OLAF-u 
OCKÚ OLAF poskytol  v roku 2019 súčinnosť OLAF-u celkovo v 28 prípadoch, pričom v 12 prípadoch išlo 
o administratívne vyšetrovania vedené OLAF-om a 16 prípadov sa týkalo preverovania informácií zo 
strany OLAF-u na účely rozhodnutia o otvorení administratívneho vyšetrovania. Táto súčinnosť 
pozostávala najmä zo zabezpečenia informácií a dokumentácie na základe vyžiadania OLAF-u, podpory 
pri kontrolách na mieste, ktoré OLAF vykonáva v Slovenskej republike v rámci administratívnych 
vyšetrovaní, ako aj prípadného ďalšieho riešenia jednotlivých prípadov na národnej úrovni. V roku 
2019 OCKÚ OLAF poskytol OLAF-u podporu pri 12 kontrolách na mieste v Slovenskej republike 
vykonaných v rámci 4 administratívnych vyšetrovaní OLAF, pričom OCKÚ OLAF sa priamo zúčastnil 9 
kontrol na mieste.  
 
Koordinácia OFZ EÚ na národnej úrovni 
Na národnej úrovni zabezpečoval OCKÚ OLAF v roku 2019 koordináciu ochrany finančných záujmov EÚ 
a boja proti podvodom prostredníctvom spolupráce s členmi siete AFCOS. Riadiaci výbor (ďalej aj „RV“ 
alebo „Riadiaci výbor“) pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike je 
koordinačný a iniciatívny orgán, zriadený vedúcim Úradu vlády SR, vykonávajúci dohľad  nad plnením 
úloh a opatrení vyplývajúcich z Národnej stratégie ochrany finančných záujmov EÚ v SR (ďalej len 
„Národná stratégia“).  RV schválil v roku 2019 celkovo 9 materiálov, z toho 4 materiály na riadnom 
zasadnutí dňa 30.05.2019 a 5 materiálov schválil formou per rollam.  
 
V zmysle Štatútu Riadiaceho výboru vykonávali v roku 2019 svoju činnosť 4 pracovné skupiny, ktorých 
činnosť sa sústreďovala na riešenie konkrétnych úloh týkajúcich sa OFZ EÚ. Išlo o Pracovnú skupinu pre 
nezrovnalosti, Pracovnú skupinu pre komunikáciu, Pracovnú skupinu pre spoluprácu v oblasti 
koordinácie kontrolnej činnosti a Pracovnú skupinu k článku 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 
 
Legislatívna oblasť 
Veľmi významnou aktivitou bola príprava novely zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe na 
sekcii kontroly Úradu vlády SR, aj v spolupráci s OCKÚ OLAF.    
 
Novela zákona3 upravila  okrem iného aj ustanovenia týkajúce sa kompetencií úradu vlády pri plnení 
úloh v oblasti OFZ EÚ. Prijaté ustanovenia zároveň dávajú zamestnancom Úradu vlády SR a 
zamestnancom orgánov EÚ možnosť požadovať ochranu a súčinnosť od príslušníkov Policajného zboru 

                                                           
národnej a nadnárodnej úrovni. Zástupcovia OCKÚ OLAF sa zasadnutí zúčastňujú z dôvodu plnenia úloh 
kontaktného bodu pre OLAF v rámci SR. 
3 Zákon č.  373/2019,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o 
kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov 



a orgánov činných v trestnom konaní, najmä pri výkone administratívnych vyšetrovaní vedených 
úradom OLAF, inšpekcií a kontrol na mieste vykonávaných EK. 
Zákon č.  373/2019,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. 
z.  o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov schválila Národná rada SR (ďalej len „NR 
SR“) dňa 15. 10. 2019 a vstúpil do platnosti od 01.01.2020.   
 
Nezrovnalosti 
OCKÚ OLAF vypracoval v spolupráci s partnermi siete AFCOS Ročnú správu o nezrovnalostiach za rok 
2018 (ďalej len „Ročná správa“), ktorá bola schválená dňa 12. júna 2019 Riadiacim výborom pre 
ochranu finančných záujmov EÚ v SR, formou per rollam. 
Ročnú správu následne predložil na rokovanie vlády vedúci úradu vlády  na základe úlohy B.2. 
uznesenia vlády SR č. 18 zo dňa 7. januára 2015 k Národnej stratégii a v zmysle trvalej úlohy č. II v časti 
4.2. Odhaľovanie v rámci národnej stratégie, verzia č. 2., a to dňa 03. júla 2019 ako informatívny 
materiál, ktorý bol vzatý na vedomie. 
 
Cieľom správy je informovať vládu SR o výške a stave nezrovnalostí zaevidovaných v systéme IMS, 
prostredníctvom ktorého sa zasielajú hlásenia na OLAF a ich analytické zhodnotenie v oblasti 
štrukturálnej a kohéznej politiky, Spoločnej poľnohospodárskej politiky a v oblasti tradičných vlastných 
zdrojov.   
 
Ročná správa obsahuje číselné a finančné aspekty nezrovnalostí/hlásení nahlásených na OLAF v rámci 
predvstupovej pomoci, ako aj za PO 2004-2006, 2007-2013 a 2014-2020. Ročná správa bola 
vypracovaná na základe metodiky PIF správy, ktorú predkladá EK Európskemu parlamentu a Rade EÚ.  
 
Podania doručené OCKÚ OLAF 
OCKÚ OLAF prijíma podania verejnosti o podozreniach z poškodenia finančných záujmov EÚ v SR 
prostredníctvom pošty, ako aj elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy 
nezrovnalosti@vlada.gov.sk a afcossr@vlada.gov.sk, ktoré sú zverejnené na webovom sídle OCKÚ 
OLAF.  
 
V roku 2019 bolo OCKÚ OLAF zaslaných 38 podaní verejnosti  poukazujúcich na nesprávne nakladanie 
s prostriedkami EÚ. Z uvedeného počtu podaní OCKÚ OLAF vybavil 16 podaní priamo, z toho 5 podaní 
bolo podnetom na výkon kontroly  zo strany OCKÚ OLAF  a 11 vybavených v rámci OCKÚ OLAF iným 
spôsobom, napr. odložením z dôvodu, že predmet podnetu nebol hradený z fondov EÚ, RO/SO 
odstúpilo od zmluvy o NFP, na daný projekt už bol vykonaný audit zo strany MF SR, pisateľovi bola 
zaslaná žiadosť o doplnenie podania, na ktorú  neodpovedal atď. Šesť podaní postúpil OCKÚ OLAF na 
ÚVO, 1 podanie na Národnú kriminálnu agentúru Prezídia Policajného zboru (ďalej len „NAKA“) a 15 
podaní bolo postúpených na riešenie na riadiace a prípadne sprostredkovateľské orgány (napr. 
MPSVaR SR, PPA, MŽP SR a pod.) 

 
Spôsob vybavenia je uvedený v nasledujúcej tabuľke 

 
Počet 

podaní 

Spôsob vybavenia jednotlivých podaní 

Vybavené 
OCKÚ 
OLAF 

Orgán 
auditu 

Úrad pre 
verejné 

obstarávanie 

NAKA 
a GP SR 

NKÚ iný orgán 
štátnej 
správy* 

38 16 0 6 1 0 15 

* napr. MPSVaR SR, PPA, MPRV SR, PPA, MŽP SR, MH SR, MV SR atď. 
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Kontroly OCKÚ OLAF 
V roku 2019 vykonali zamestnanci OCKÚ OLAF 10 kontrol v siedmich kontrolovaných subjektoch 
(Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia/ Implementačná 
agentúra MPSVaR SR, MŽP SR, PPA 2x, SIEA, MPRV SR 3x, MH SR, MŠVVaŠ SR) zameraných na kontrolu 
postupov riadiacich a sprostredkovateľských orgánov v rámci konaní o Žiadostiach o nenávratný 
finančný príspevok, uzatvárania Zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a procesov 
poskytovania a využívania prostriedkov z Európskej únie a z prostriedkov štátneho rozpočtu, ako aj 
kontrolu procesu riešenia nezrovnalostí. Pri všetkých 10 kontrolách bol vypracovaný Protokol o 
výsledku kontroly, nakoľko v kontrolovaných subjektoch bolo zistené porušenie všeobecne záväzných 
právnych predpisov, resp. interných predpisov. 
 
Ďalšie dôležité aktivity OCKÚ OLAF v roku 2019: 
Jedným z dôležitých výsledkov činnosti OCKÚ OLAF v roku 2019 bolo podpísanie Memoranda 
o porozumení medzi ÚV SR a Európskou investičnou bankou (ďalej len „EIB“) dňa 09. 12. 2019 
v Luxemburgu, na základe ktorého sa posilnila spolupráca a výmena informácií medzi EIB a Úradom 
vlády SR pri výkone ich príslušných povinností v súvislosti s prevenciou, odhaľovaním a riešením 
prípadov podvodov, korupcie, nekalých praktík, nátlaku, legalizácie príjmov z trestnej činnosti, 
financovania terorizmu a ostatných nezákonných činností poškodzujúcich finančné záujmy EÚ.  
 
V  roku 2019 OCKÚ OLAF taktiež pripravil aktualizáciu Národnej stratégie ochrany finančných záujmov 
EÚ v SR vrátane jej príloh, ktorá bola schválená Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov 
EÚ v SR dňa 30. 05. 2019 a následne vedúcim Úradu vlády SR dňa 04. 06. 2019. V rámci tejto 
aktualizácie sa zohľadnili viaceré legislatívne zmeny, či už na národnej alebo európskej úrovni, 
a zároveň boli definované nové úlohy v Akčnom pláne. 
 
OCKÚ OLAF zrealizoval 25 školiacich aktivít zameraných na oblasť ochrany finančných záujmov 
Európskej únie v zmysle Plánu vzdelávania v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ na rok 2019, 
pričom vyškolil celkom 1 443 zamestnancov štátnej a verejnej správy podieľajúcich sa najmä na 
implementačnom a kontrolnom systéme EŠIF, zamestnancov Finančného riaditeľstva SR, prokuratúry 
a policajných zložiek, ale aj riaditeľov a učiteľov stredných a základných škôl v Bratislavskom 
a Žilinskom samosprávnom kraji. 
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Školenie  OCKÚ OLAF, pod názvom: „Ochrana finančných záujmov EÚ v SR“, ktoré sa uskutočnilo dňa 

22. 10. 2019 v ÚZ Hotel Bôrik, Bratislava 

Aktivity v oblasti informovanosti a zvyšovania povedomia o ochrane finančných záujmov EÚ  
V rámci propagácie činnosti OCKÚ OLAF a OFZ EÚ v SR bol distribuovaný leták o úlohách a činnosti 
OCKÚ OLAF a úradu OLAF napr. na aktivite „Roadtrip“ organizovanom pod záštitou úradu vlády a 
realizovanom prostredníctvom Odboru informovanosti a publicity úradu vlády.  
 
Na 14. ročníku vedomostnej súťaže, ktorú vyhlasuje Zastúpenie EK na Slovensku a ktorá je určená pre 
študentov 2. a 3. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl pod názvom „Mladý Európan"  boli v 
teste pre žiakov opäť zahrnuté otázky na tému OFZ EÚ.  
  
OCKÚ OLAF v roku 2019 naďalej pokračoval v realizácii iniciatívy „Vzdelávania detí a mládeže v oblasti 
OFZ EÚ a BPK“. V tejto súvislosti prebiehala spolupráca s MŠVVaŠ SR a jemu podriadenými 
organizáciami najmä s Metodicko-pedagogickým centrom (MPC), Štátnym inštitútom odborného 
vzdelávania (ďalej len „ŠIOV“), Štátnym pedagogickým ústavom (ŠPÚ). V sledovanom období sa 
uskutočnili 3 semináre pre riaditeľov základných a stredných škôl Bratislavského a Žilinského kraja (v 
dňoch 21. 02. 2019, 07. 03. 2019 a 26. 04. 2019) pod názvom: „Podvody a korupcia v súvislosti  s 
ochranou finančných záujmov EÚ“. Cieľom seminárov bolo bližšie vysvetliť témy boja proti podvodom 
a korupcii v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ, objasniť základné pojmy, úlohu ÚV SR v tejto 
oblasti a spolu s lektormi z praxe (NAKA P PZ SR a Úradu špeciálneho prokurátora GP SR)  poskytnúť 
všetky potrebné praktické informácie. Na seminároch sa celkovo zúčastnilo 180 účastníkov. 
Dňa 5. 11. 2019 sa zúčastnila zástupkyňa odboru OCKÚ OLAF na panelovej diskusii v rámci konferencie: 
„Inovácie v odbornom vzdelávaní“ na tému „Finančná gramotnosť a podnikateľské vzdelávanie na 
školách dnes. Ako ďalej?“. V rámci diskusie zástupkyňa OCKÚ OLAF vysvetlila dôležitosť témy boja 
proti podvodom v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ s dopadom tak na spoločnosť ako aj 
jednotlivca. Zároveň uviedla aktivity, ktoré OCKÚ OLAF vykonáva a realizuje s cieľom  napomáhať 
výučbe predmetnej témy na základných a stredných školách. 
 
V záujme zabezpečiť informovanosť širokej verejnosti na Slovensku o problematike boja proti 
podvodom v súvislosti s OFZ EÚ bolo na webovom sídle OCKÚ  OLAF zverejnených v roku 2019 celkovo 
25 tlačových správ. Počet používateľov webovej stránky OCKÚ OLAF v roku 2019 bol 5 331.  

 



INFORMOVANOSŤ, PUBLICITA,  AKTIVITY ÚRADU SMEROM K OBČANOM A 

SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI 

Tlačový a informačný odbor ÚV SR 

Útvar zabezpečuje kompletný mediálny servis pre predsedu vlády SR, vedúceho úradu vlády a všetky 

útvary úradu vlády, vrátane rokovaní vlády SR, samostatných či spojených tlačových konferencií 

predsedu vlády a členov vlády počas rokovaní  vlády, výjazdových rokovaní vlády. Podobne zastrešuje 

kompletný mediálny servis počas zahraničných návštev predsedu vlády či prijatí  na úrade vlády.  

Spolupracuje  pri organizovaní  rôznych podujatí: konferencií, workshopov, seminárov  a podobne.  

Odpovedá na otázky médií,  pripravuje a zverejňuje tlačové správy, oznamy či stanoviská a zabezpečuje 

aktualizáciu informácií na webe úradu vlády, FB predsedu vlády a úradu vlády a ostatných sociálnych 

sieťach.  FB a ostatné sociálne siete úradu vlády  bol spustený v júni 2019 v spolupráci s odborom 

informovanosti a publicity.  

Počet odpovedí médiám za rok 2019: cca 345 Počet tlačových správ a oznamov za rok 2019 (premiér 
a úrad vlády spolu): cca 501. 
 
Na úrade vlády  bolo ku koncu roka 2019 akreditovaných 616 novinárov. Priemerne podujatia, ktoré sa 
organizujú na úrade vlády s účasťou premiéra,  mapuje zakaždým približne 30 novinárov,  rokovania 
vlády navštevuje zakaždým cca 40 novinárov zástupcov médií. Videá predsedu vlády sa zverejňujú na 
youtubovom kanáli od roku 2018,  ich počet k 31.decembru 2019 bol 431. Návštevnosť webového 
sídla úradu vlády:  467 426 používateľov, 1 566 009 zobrazení stránky. Úrad vlády v roku 2019 
spravoval celkovo 17 webových sídiel.   
 

Centrálny register zmlúv  (CRZ) 

Návštevnosť – 307 740 používateľov, 4 249 745 zobrazení stránky, 267 104 zverejnených zmlúv, 6 054 
vybavených požiadaviek technickou a užívateľskou podporou (jedna požiadavka môže obsahovať aj 
opravu vo viacerých zmluvách, v extrémnych prípadoch až v stovkách zmlúv v jednej požiadavke). 

 

Sprístupňovanie informácií 
 

Kancelária generálnej tajomníčky služobného úradu zastrešuje agendu spojenú so slobodným 
prístupom k informáciám podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V roku 2019 bolo úradu vlády 
doručených 245 žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobodnom prístupe k 
informáciám) v znení neskorších predpisov. Úrad vlády ako povinná osoba sprístupnil žiadateľom 
informácie v prípade 173 žiadostí, v 73 prípadoch postúpil žiadosť povinnej osobe, ktorá mala k 
dispozícii požadované informácie, v 1 prípade bola žiadosť vzatá späť a 3 žiadosti boli založené ad acta. 
V 26 prípadoch požadované informácie nesprístupnil, resp. čiastočne nesprístupnil z dôvodov 
umožňujúcich obmedzenie prístupu k informáciám v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k 
informáciám, a to: 
• ochrana osobnosti a osobných údajov - 17 rozhodnutí,  
• úrad vlády nemal požadované informácie k dispozícii a ani ich nemusel mať k dispozícii – 3 
rozhodnutia,  
• úrad vlády nemal požadované informácie k dispozícii podľa kritérií zadaných žiadateľom – 2 
rozhodnutia, 



• tretia osoba nedala úradu vlády ako povinnej osobe súhlas so sprístupnením informácií žiadateľovi – 
3 rozhodnutia, 
• žiadateľ žiadal sprístupniť informácie, ktorých sprístupnenie by bolo v rozpore s právne záväznými 
aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie alebo s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská 
republika viazaná - 2 rozhodnutia, 
• žiadateľ žiadal sprístupniť informácie, ktoré sú predmetom bankového tajomstva – 1 rozhodnutie, • 
žiadateľ žiadal sprístupniť informácie, pričom požadované informácie tvorili utajovanú skutočnosť 
podľa osobitného zákona – 2 rozhodnutia,  
• žiadateľ žiadal sprístupniť informácie z rokovaní vlády, pričom schôdze vlády sú neverejné – 3 
rozhodnutia. 

Informovanosť o štrukturálnych fondoch 
 
Poskytovanie informácií o štrukturálnych fondoch a o čerpaní štrukturálnych fondov verejnosti 
komplexne zabezpečuje odbor informovanosti a publicity (ďalej aj „OIP“). 
 
Mladý Európan 2019 
13. júna 2019 sa v Košiciach uskutočnilo finále 14. ročníka vedomostnej súťaže "Mladý Európan" ako 
aj finále súťaže Mladý digitálny Európan. Víťazi si hodnotné ceny v podobe študijno-informačnej 
návštevy inštitúcií Európskej únie v Bruseli, či tabletov a iných zaujímavých cien prevzali od vedúceho 
Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Ladislava Mika. 
    
Vo finále Mladého Európana sa stretlo 13 súťažných družstiev – víťazov regionálnych kôl -  
zo stredných škôl 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. Na prvom 
mieste sa umiestnilo Súkromné gymnázium Bardejov, na 2.mieste Gymnázium Párovská, Nitra a na 
3.mieste Gymnázium Grosslingova, Bratislava.  Záštitu nad súťažou tento rok prevzal vedúci Zastúpenia 
Európskej komisie na Slovensku, Ladislav Miko. Partnerom súťaže bol úrad vlády.  
 
Deň Európy 2019 

Úrad vlády  je každoročne od roku 2005 spoluorganizátorom osláv Dňa Európy (9. máj) spolu 
so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a Informačnou kanceláriou Európskeho 
parlamentu na Slovensku. 
 
Súčasťou osláv bola odborná konferencia pod názvom: „Deň Európy - 15 rokov doma v EÚ.“ 
Počas konferencie sa uskutočnilo aj slávnostné udelenie cien v súťaži škôl „Roadshow 2018" 
víťazom - študentom Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi a Strednej odbornej školy 
obchodu a služieb Krupina.  
 



 
Víťazi súťaže Roadshow po preberaní cien, ktoré  odovzdávali: vedúci Zastúpenia EK v SR L.Miko 
a zástupcovia ÚV SR 

Úrad vlády pripravil ku Dňu Európy aj citylightovú kampaň.  

Súťaž videospotov – Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2019 
Súťaž pre študentov stredných a vysokých škôl na Slovensku vyhlásil úrad vlády v apríli 2019 už po ôsmy 
raz. Cieľom tejto aktivity je primäť mladých ľudí, aby si všimli výsledky projektov v rámci čerpania EŠIF 
vo svojom okolí a pokúsili sa ich spracovať vo forme 30 sekundového videospotu. 
 
Videospoty boli hodnotené odbornou komisiou podľa kritérií: uchopenie témy, tvorivosť, originalita, 
spracovanie, inovatívnosť. 
 
 
Víťazmi sa stali:  
1. miesto: Martina Stančíková, Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra geografie a 
geológie,  Banská Bystrica;  spot: Ako pomohli eurofondy mestu Tvrdošín,  cena:  
2. miesto: Barbora Piptová, Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra geografie a 
geológie, Banská Bystrica; spot:  Ako pomohli eurofondy mestu Snina;  
3. miesto: nebolo udelené. 
 
Roadtrip SK 2019 
Úrad vlády realizuje edukatívno-súťažnú aktivitu Roadshow – súťaž pre študentov tretích a štvrtých 
ročníkov stredných škôl, a to pravidelne od roku 2013, pričom posledné tri roky došlo k zmene zámeru. 
Zatiaľ čo počas prvých rokov bolo súťažnou časťou napísanie eseje na tému vnímania pomoci 
štrukturálnych fondov našej krajine, v ostatných ročníkoch študenti v súťažnej časti tvoria projektové 
zámery podľa skutočných vyhlásených výziev alebo aspoň v zmysle oprávnenosti a podmienok 
jednotlivých operačných programov. 
 



Tento rok sa úrad vlády vrátil k edukatívno-zábavnej forme. 
RoadTrip SK 2019 sa konal 12 školách: vo Svidníku, Giraltovciach, Spišskej  Novej Vsi, Krompachoch, 
Poprade, Michalovciach, Humennom, Kežmarku, Rožňave  a Veľkom Krtíši. Víťazi podujatia sa 
vyhlasujú vždy na ďalší rok na jar.  
 
Realizácia priebežnej mediálnej kampane na podporu EŠIF 
Úrad vlády  ako zodpovedný za realizáciu horizontálnej kampane o štrukturálnych fondoch uskutočnil 
v období od 9.9. do 29.2.2020 rozsiahlu priebežnú mediálnu kampaň. Koncept kampane pracoval s 
jednoduchou myšlienkou, ktorá obsahovo nadväzuje na potrebu priamo ľuďom vysvetľovať a dávať 
pádne argumenty, v čom je EÚ pre našich občanov prospešná. 
 
Insight kampane bol ukázať ľuďom priamo situácie a konkrétnych bežných ľudí, ktorých sa čerpanie 
fondov pozitívne dotklo. Tým sme dali divákom a poslucháčom možnosť stotožniť sa s ich príbehom a 
vyobraziť tak zmeny, ako s niečím prichádzajú do styku aj napriek tomu, že o tom ani netušia. Kampaň 
pozostávala z 10 TV spotov, 10 video spotov pre on line prostredie, 10 rozhlasových spotov a 10 spotov 
v rámci outdoorového produktu v rámci Slovenska. 
 

Natívny seriál o úspešných eurofondových projektoch 

25 dielny seriál krátkych dokumentov televízii TA3 ukázal dynamickou formou úspešné projekty 
v programovom období 2014-2020. Každý diel bol odvysielaný 10-krát. Úrad vlády SR participoval 
mediálnym vstupom pred a po relácii a v rámci upútavky. 
 

Publikácie 
V roku 2019 boli vydané štyri čísla štvrťročníka časopisu EUROKOMPAS a jedna príloha časopisu 
EUROKOMPAS: Realizované projekty. Časopis prináša komplexné a prehľadné informácie z oblasti 
štrukturálnych fondov a súčasne prezentuje úspešné projekty v praxi formou sucess stories a osobných 
výpovedí ľudí priamo z regiónov. Časopis vychádza v náklade 6 tisíc kusov a je distribuovaný na viac 
ako 4 500 abonentných adries. Medzi odberateľov patria predovšetkým všetky úrady štátnej správy, 
samospráva, univerzitné a školské knižnice, firmy a agentúry zaoberajúce sa tvorbou projektov, 
Informačno-poradenské centra v krajských mestách, atď.. Časopis je dostupný v elektronickej podobe 
na stránke eufondy.sk/publikácie. 



 

 

V decembri 2019 vydaná reprezentatívna publikácia „Eurofondy pomáhajú rozvíjať 
Slovensko“ informovala o úspešných príkladoch z praxe v rámci  čerpania finančných prostriedkov EŠIF. 
Publikácia vyšla v náklade 3 tisíc kusov a je k dispozícii v Informačno-poradenských centrách 
v krajských mestách a v elektronickej podobe na stránke eufondy.sk/publikácie. 

 

Spolupráca s Európskou komisiou 
 

Roadtrip project 
Projekt je iniciatívou Európskej komisie, zahŕňa 4 trasy dlhé viac ako 12 000 kilometrov naprieč 
Európou: pozdĺž Atlantiku, Baltického mora, Stredozemného mora a Dunaja. Jej myšlienkou je 
prostredníctvom známych blogerov odprezentovať v krátkych vstupoch jeden projekt v každej krajine. 
V septembri sa nakrúcal a následne zverejnil na youtube kanáli DG Regio v rámci projektu Roadtrip na 
Slovensku vlog o Spišskom Hrhove, aby sa diváci dozvedeli viac o úspešnom projekte rómskej 
integrácie a o miestnych komunitách. 



 
Stretli sa tu so starostom obce, Vladimírom Ledeckým, aby spoločne diskutovali o lokálnych 
príležitostiach integrácie Rómov v regióne. Spišský Hrhov je známy svojou spoluprácou s rómskym 
obyvateľstvom. Mladý tím navštívi rómsku komunitu v domácnostiach a na základnej škole, čím sa 
o úspechu tohto projektu môže presvedčiť na vlastné oči. 
 

 
 
Europe in my Region 
Ide o spoločnú kampaň DG Regio so všetkými členskými krajinami predovšetkým na webe a sociálnych 
sieťach; Úrad vlády SR ju implementovali na portáli eufondy.sk a na profile FB eufondy a to podporou 
predovšetkým fotosúťaže. 
 
Od 25. novembra do 6. decembra 2019 OIP spoluorganizoval výstavu fotografií „Európa môže byť viac 
vďaka politike súdržnosti“ v Bruseli na Berlaymont (Piazza/Átrium).  Výstava je dôkazom, že 
prostredníctvom diverzifikovaných investícií v rámci politiky súdržnosti môžeme dosiahnuť súdržný a 
udržateľný rozvoj, z ktorého budú mať úžitok krajiny a ich občania. 
Výstava fotografií, ktorá oslavuje 15. výročie vstupu 10 krajín do EÚ, ukazuje na príkladoch projektov z 
Poľska, Českej republiky, Litvy, Lotyšska, Estónska, Maďarska, Cypru, Malty, Slovinska a Slovenska, že 
„Európa môže byť viac…“ moderná, rozvinutá, sociálna, inovatívna a priateľská.  
projektov  
 
Partnerská dohoda (pod gesciou odboru informovanosti a publicity) 
Úrad vlády  prostredníctvom odboru informovanosti a publicity komunikoval ciele a sprístupňoval 
informácie na webovom sídle pre programové obdobie 2007-2013 nsrr.sk v rámci trvalej udržateľnosti. 
Portál zaznamenal počet unikátnych IP adries 56 210. 
 
Súčasne spravoval aj informačný portál parterskadohoda.gov.sk (eufondy.sk), ktorý sa zameriava na 
informovanie o implementácii EŠIF na Slovensku na programové obdobie 2014-2020. Ten zaznamenal 



počet unikátnych IP adries na úrovni  640 403,  počet návštev na úrovni 10 853 817 a počet zobrazení 
na úrovni 15 191 500. 
 
V roku 2019 vydal OIP cez portál eufondy.sk rekordných 1 390 tlačových, správ, usmernení a noviniek. 
OIP zabezpečoval aj komunikáciu implementácie EŠIF na Slovensku na sociálnych sieťach 
facebookovým profilom a kanálom youtube.com. 
 
OIP zverejnil na facebooku 536 postov a 22 videí na youtube kanále Eufondy. Úrad vlády spustil aj 
Instagramový profil eufondy, ktorý má vytvoriť priestor na príklady dobrej praxe EÚ a súťaže. 
 
Informačné centrum 
Úrad vlády  zabezpečuje aktuálne a komplexné informácie o možnostiach využitia finančných 
prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov 2014-2020 aj cez Informačné centrum. 
Podáva ich všetkým žiadateľom o informácie, či už prostredníctvom mailov, telefonických kontaktov 
ako i osobných návštev u jednotlivých manažérov pre informovanosť a publicitu úradu vlády. 
Žiadateľmi informácií sú tak laická ako aj odborná verejnosť. 
 
V roku 2019 boli informácie poskytnuté prostredníctvom 
103 emailových kontaktov   
115 telefonických dotazovaní    
83 osobných návštev.   
 
Zasadnutia Pracovnej skupiny pre informovanie a komunikáciu 
Platformou pre vzájomnú spoluprácu je v súlade s čl. 117 ods. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1303/2013, je Pracovná skupina pre informovanie a komunikáciu fondov EÚ pre 
programové obdobie 2014-2020. V roku 2019 táto pracovná skupina zasadal dva krát - 26.09.2019  
a 5.12.2019. 

Medzi jej patria napr.:  

 koordinácia aktivít OP a aktivít ÚV SR;  

 spolupráca na  prierezových komunikačných aktivitách úradu vlády, ktoré majú celoplošný 
dopad na najširšie cieľové skupiny;  

 prenos informácií, skúseností a príkladov dobrej praxe ako na úrovni SR, tak aj v rámci 
spolupráce s ostatnými členskými krajinami a EK; 

 spolupráca pri realizovaní komunikačných aktivít tak, aby došlo k efektívnemu vynaloženiu 
finančných a ľudských zdrojov;  

Zasadnutia INFORM GROUP 
INFORM Network  je  pracovná skupina pre informovanosť a publicitu na úrovni Európskej komisie 
zloženej z národných kontaktných osôb (euroúradníkov) pre informovanie a komunikáciu 
a kontaktných osôb   pre informovanie a komunikáciu na úrovni operačných programov všetkých 
členských štátov. V roku 2019 sa konali dve zasadnutia: v máji v Palerme (Taliansko) a v novembri 
v Gente (Belgicko). Na všetkých sa zástupcovia OIP úradu vlády zúčastnili. 
 
Nová identita úradu vlády  
V nadväznosti na prijatie myšlienkovej identity úradu vlády pripravil OIP kompletnú novú vizuálnu 
identitu úradu vlády – Dizajn manuál Úradu vlády  Slovenskej republiky, ktorý sa používa na vonkajších 
aj vnútorných reklamných či identifikačných predmetoch vrátane interných písomností.  

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Odbor aproximácie práva - kontaktný bod pre EU Pilot 
 

Úrad vlády prostredníctvom sekcie vládnej legislatívy, odboru aproximácie práva aj v roku 2019 plnil 
úlohy kontaktného bodu systému EU Pilot. Voči Slovenskej republike bolo v roku 2019 v systéme EU 
Pilot otvorených 5 nových prípadov, 6 prípadov bolo uzatvorených, z čoho v 5 prípadoch bolo 
Európskou komisiou akceptované vyjadrenie Slovenskej republiky a v 1 prípade Európska komisia 
pokračuje v ďalšom šetrení. Ku koncu roka 2019 v rámci systému EU Pilot bolo celkovo otvorených 20 
prípadov. Pri tých prípadoch, kde bolo konanie uzatvorené a odpoveď bola akceptovaná, sa využitím 
systému EU Pilot zamedzilo, aby voči Slovenskej republike iniciovala Európska komisia konanie pre 
nesplnenie povinnosti podľa čl. 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktoré by mohlo vyvrcholiť až 
podaním žaloby na Súdny dvor Európskej únie. 

 

 
Konania voči SR v roku 2019 

 
SOLVIT poskytuje občanom a podnikateľom bezplatné služby, ktorých cieľom je nájsť efektívne a 
pragmatické riešenie ich problémov súvisiacich s porušovaním práv garantovaných európskou 
legislatívou, ktoré vznikli (ne)konaním orgánu verejnej správy - orgánu štátnej správy alebo aj orgánu 
územnej samosprávy. Prípady musia vykazovať cezhraničný prvok, čo znamená, že občan Slovenskej 
republiky čelí problému v zahraničí alebo zahraničná osoba má problém s postupom slovenského 
orgánu verejnej správy. 
 
SOLVIT funguje na princípe on-line siete - väčšinu informácii si so sťažovateľmi a inštitúciami vymieňa 
elektronicky. Jeho činnosť je neformálna. Nemá k dispozícii donucovacie prostriedky na vyriešenie 
konkrétneho problému. Vo väčšine prípadov je však dostatočné, keď na nedostatky postupu príslušnej 
inštitúcie poukáže.   
 
Národné SOLVIT centrá fungujú vo všetkých členských štátoch Európskej únie a v Nórsku, 
Lichtenštajnsku a na Islande. Slovenská republika je zapojená do činnosti siete od pristúpenia k 
Európskej únii prostredníctvom oddelenia SOLVIT-centra SR ako organizačnej jednotky na úrade vlády.  
 
Viac informácií o sieti a príklady úspešne vyriešených prípadov je možné nájsť na stránke: 
http://www.vlada.gov.sk/solvit/, ale aj na stránke Európskej komisie: http://ec.europa.eu/ 
solvit/index_sk.htm. 
 
SOLVIT centru SR bolo v roku 2019 doručených 235 podnetov (medziročný nárast počtu prípadov 
takmer  o 50%), z ktorých bolo prijatých na riešenie 83 prípadov. V 67 prípadoch mali problém slovenskí 
občania a podnikatelia v inom členskom štáte EÚ, pričom 50% z nich bolo úspešne vyriešených, ostatné 
sú v riešení. Len 4 prípady boli na návrh partnerských SOLVIT centier z iných členských štátov Európskej 
únie uzatvorených ako nevyriešených. V 13 prípadoch bol riešený problém občana alebo podnikateľa 
z iného členského štátu Európskej únie na Slovensku. Všetky prípady, ktoré smerovali proti slovenskej 
administratíve sa v roku 2019 podarilo vyriešiť a to v priemere za 17 dní (čo je najrýchlejšie v Európskej 
únii). 

http://www.vlada.gov.sk/solvit/
http://ec.europa.eu/solvit/index_sk.htm
http://ec.europa.eu/solvit/index_sk.htm


 
Vývoj počtu podnetov 

 

Podnety, ktoré nespĺňali predpoklady na riešenie prostredníctvom SOLVITu, boli vybavené 
buď poskytnutím základného právneho usmernenia v danej veci, príp. odporúčaním obrátiť sa 
na inštitúciu, či organizáciu príslušnú konať v danej veci.  
 
So službami siete SOLVIT ako celku vykázali spokojnosť až 3/4 sťažovateľov, ktorí by SOLVIT 
ďalej odporúčali, pretože im pomohol vyriešiť ich problém alebo vysvetlil, že v ich prípade bola 
európska legislatíva aplikovaná správne. Výkon SOLVIT centra SR bol hodnotený ešte vyššie: 
až 90% pozitívnych referencií. 
 

Spoločenská zodpovednosť 

 
Úrad vlády zabezpečuje realizáciu opatrení na plnenie cieľov Programu predchádzania vzniku odpadu 
Slovenskej republiky: 
 

-        podpora Ekodizajnu - používanie eko odkazu v e-mailovej komunikácii ohľadom zváženia 

tlače dokumentu 

-        zmesový komunálny odpad – znižovanie obsahu separovaním papiera, skla a plastu 

 

-        biologicky rozložiteľný odpad - bioodpad zo záhrady, odvoz samostatnými kontajnermi 

resp. vrecami na odpad 

 

-        biologicky rozložiteľný odpad - biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad  sa 

spracúva kompostérmi na všetkých objektoch  produkujúcich uvedený druh odpadu. 

 

-        odpad z papiera - opatrenie sa vykonáva separovaným odpadom  

 

-         nebezpečný odpad - odvoz samostatnými zabezpečenými kontajnermi, zabezpečené 

dodávateľsky   

Darcovstvo krvi 
Kancelária generálnej tajomníčky služobného úradu zabezpečila v dňoch 2. júla 2019 a 9. decembra 
2019 v priestoroch úradu vlády odber krvi, ktorý bol realizovaný mobilnou odberovou jednotkou 
Národnej transfúznej služby Slovenskej republiky. Ako každý rok, aj v roku 2019 sa k tomuto 
humánnemu skutku pridali nielen zamestnanci úradu vlády, ale aj Ministerstva financií SR a Úradu 
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Na obidvoch odberoch sa 
zúčastnilo spolu 78 dobrovoľníkov z toho 60 darcov krvi. 
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Dobrovoľnícke aktivity 
Aj v roku 2019 sa uskutočnila na úrade vlády celoslovenská finančná zbierka „Deň narcisov“, ktorá je 
zameraná na pomoc onkologickým pacientom. Po prvýkrát dňa 7. júna 2019 sa na úrade vlády konala 
aj celoslovenská verejná zbierka „Belasý motýľ“, ktorá slúži na pomoc pre ľudí so svalovou dystrofiou 
a inými nervovosvalovými ochoreniami. V roku 2019 sa po druhýkrát konala finančná zbierka „Biela 
pastelka“, ktorej cieľom je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. 
Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej 
rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť 
sa do bežného života. 
 
Benefity pre zamestnancov 
V roku 2019 si mohli deti zamestnancov ako Mikulášske prekvapenie pozrieť predstavenie „Opice 
z našej police“ v Bratislavskom bábkovom divadle. Úrad vlády zabezpečil pre zamestnancov a ich 
rodinných príslušníkov benefit v oblasti športu a relaxačných aktivít prostredníctvom športových 
kariet.  
 
Generálna tajomníčka služobného úradu sa počas uplynulého roku stretla so zamestnancami pri 
príležitosti pracovných jubileí za odpracované roky na úrade vlády. Za 10 odpracovaných rokov bolo 
odmenených 8 zamestnancov, za 15 odpracovaných rokov 11 zamestnancov, za 20 odpracovaných 
rokov bolo odmenených 6 zamestnancov a za 25 odpracovaných rokov 10 zamestnancov. Všetci 
zamestnanci získali na základe kolektívnej zmluvy okrem poďakovania aj finančnú odmenu.  
 
Už od roku 2010 sa v kaplnke Nepoškvrneného počatia Panny Márie na úrade vlády uskutočňujú 
pravidelné bohoslužby. O jednotlivých termínoch sú záujemcovia informovaní  na internetovej stránke 
úradu vlády. Pôvodne sa bohoslužby striedali v poradí - rímskokatolícka, gréckokatolícka a evanjelická 
– vždy jedenkrát do týždňa, a to v stredu o 16.00.  Na želanie predstaviteľov jednotlivých cirkví sa 
bohoslužby uskutočňujú podľa potrieb a harmonogramu jednotlivých cirkevných úradov, stredajší 
termín zostal zachovaný. 
 

SPLNOMOCNENEC VLÁDY SR PRE NÁRODNOSTNÉ MENŠINY 
 
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky v sledovanom období plnil úlohy 
zverené mu vládou SR v oblasti zachovania, rozvoja a podpory práv príslušníkov  národnostných 
menšín a realizácie systémových opatrení na zlepšenie postavenia národnostných menšín. 
 
V sledovanom období splnomocnenec a jeho úrad vypracoval dva zásadné materiály, ktoré sa týkajú 
práv národnostných menšín. Oba materiály boli predložené, prerokované a schválené vládou SR. 
Správu o stave používania jazykov národnostných menšín na území Slovenskej republiky za obdobie 
rokov 2017 – 2018, ktorú vypracoval úrad splnomocnenca, schválila vláda SR 9. januára 2019. Správa 
bola v poradí už štvrtou a doposiaľ najrozsiahlejšou, ktorá zmapovala stav aplikácie zákona o používaní 
jazykov národnostných menšín v rámci orgánov verejnej správy. Správa poskytuje možnosti 
porovnania údajov v časových radoch a komplexnú analýzu aktuálneho stavu aplikácie uvedeného 
zákona. Uznesením vlády SR boli uložené relevantným rezortom, ako aj splnomocnencovi komplexné 
úlohy na zlepšenie súčasnej situácie. 

 
V súlade s uvedeným zriadil splnomocnenec medzirezortnú pracovnú skupinu na vypracovanie 
podkladov k aplikácii § 4 ods. 6 zákona č. 184/1999 Z. z. Vychádzajúc z výsledkov práce tejto skupiny 
splnomocnenec vydal Usmernenie k aplikácii § 4 ods. 6 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov 
národnostných menšín, ktoré poskytuje komplexné informácie pre povinné subjekty ako zverejňovať 
informácie týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti pre verejnosť aj v jazyku menšín. Taktiež 
v spolupráci so Sekciou štátnej služby vypracoval Metodické usmernenie k zabezpečeniu jazykového 



kompetenčného vzdelávania zameraného na udržiavanie a zdokonaľovanie úrovne ovládania jazyka 
národnostných menšín pre skupinu štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu službu v obciach 
vymedzených v osobitnom predpise. Splnomocnenec v zmysle uznesenia taktiež zriadil medzirezortnú 
pracovnú skupinu na zabezpečenie dvojjazyčných úradných formulárov.   
 
Splnomocnenec v nadväznosti na zistenia jazykovej správy vykonal viacero opatrení na zlepšenie 
súčasnej situácie. Uskutočnil sériu stretnutí so zástupcami zodpovedných rezortov, vyšších územných 
celkov ako aj miest a obcí. V súčinnosti s Úradom vlády SR a v spolupráci s externými odborníkmi 
vypracoval a na svojom webovom sídle zverejnil odborné a metodické materiály nápomocné k lepšej 
aplikácii menšinových jazykov v praxi. V roku 2019 splnomocnenec podpísal tri memorandá 
o dlhodobej spolupráci, a to s Ministerstvom spravodlivosti SR, Slovenskou obchodnou inšpekciou 
a Slovenskou inšpekciou životného prostredia pri aplikácii zákona o používaní menšinových jazykov i 
medzinárodnoprávnych záväzkov SR v tejto oblasti. Splnomocnenec sa rovnako aktívne zapojil do 
prípravy viacerých právnych noriem a prostredníctvom pripomienkovacieho procesu prispel k 
zohľadneniu jazykových práv menšín vo viacerých dôležitých oblastiach. 
 
V súlade so svojím Štatútom splnomocnenec každé dva roky predkladá vláde SR Správu o postavení a 
právach príslušníkov národnostných menšín za obdobie rokov 2017 ‒ 2018. V poradí už šiesta správa 
bola vypracovaná so zreteľom na aktuálny vývoj v oblasti legislatívy týkajúcej sa ich postavenia, kultúry, 
školstva, participácie a používania jazykov. Táto poskytla komplexný obraz postavenia a práv 
príslušníkov národnostných menšín, s tým, že okrem dosiahnutých pozitívnych zmien a výsledkov sú 
značné rezervy, nedostatky v oblasti menšinovej politiky. Materiál bol prerokovaný a schválený vládou 
SR 29. mája 2019. 
 
Participácia príslušníkov národnostných menšín na riešení vecí verejných je zásadným právom 
národnostných menšín. Splnomocnenec aj v roku 2019 pravidelne viedol konzultácie s príslušníkmi 
a organizáciami národnostných menšín a so zahraničnými partnermi. Splnomocnenec je predsedom 
Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny (VNMES), participatívnej platformy národnostných 
menšín v SR. V roku 2019 sa uskutočnili štyri riadne zasadnutia VNMES, na ktorých bolo prijatých 21 
uznesení. V roku 2019 sa konala voľba nového podpredsedu výboru a doplňujúce voľby troch 
náhradníkov VNMES. V súlade so Štatútom VNMES vypracovali odborníci nominovaní členmi VNMES 
Hodnotiacu správu o podpore kultúr národnostných menšín, o stave národnostného školstva a o 
používaní jazykov národnostných menšín za obdobie rokov 2017 – 2018. Správa bola schválená VNMES 
a následne Radou vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. VNMES na svojom 
posednom zasadnutí v roku 2019 jednohlasne schválil legislatívny zámer budúceho zákona o právach 
národnostných menšín. 



 
Hlasovanie členov VNMES na XXXV. zasadnutí v novembri 2019 

Splnomocnenec a jeho úrad v roku 2019 kontinuálne pokračoval v plnení úloh vyplývajúcich z Akčného 
plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 
2020. Bola zriadená koordinačná komisia. K najdôležitejším výstupom patrí návrh Legislatívneho 
zámeru zákona o národnostných menšinách, Metodiky prijímania dočasných vyrovnávacích opatrení v 
oblasti práv národnostných menšín a etnických skupín so zreteľom na marginalizované rómske 
komunity, metodických usmernení v oblasti aplikovania jazykových práv, ako aj zorganizovanie série 
úspešných rokovaní s predstaviteľmi verejného a súkromného sektora, ktoré prispeli k zlepšeniu 
uplatňovania jazykových práv národnostných menšín v praxi.  

 

 
Stretnutie splnomocnenca so starostami okresu Rimavská Sobota o jazykových právach 



 

Stretnutie splnomocnenca v Prešove so starostami o jazykových právach 
 
V roku 2019 splnomocnenec a jeho úrad ďalej participoval na plnení Národného akčného plánu 
Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020. V gescii splnomocnenca a Štatistického 
úradu SR bola zriadená expertná pracovná skupina, ktorá vypracovala Metodiku sčítania obyvateľov z 
hľadiska ich príslušnosti k národnosti alebo etniku so zreteľom na materinský jazyk sumarizujúcu 
výsledky, ku ktorým dospela expertná pracovná skupina. Metodika bola zverejnená na webových 
sídlach SVNM a ŠÚ SR. 
 
V zmysle organizačného poriadku Úradu vlády SR splnomocnenec a jeho úrad sa spolupodieľa na 
vybavovanie podaní podľa zákona o používaní jazykov národnostných menšín. V roku 2019 prijal Úrad 
vlády SR celkom 43 podaní o možnom porušení zákona. Upozorňovali na chýbajúce informácie a 
oznamy týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, majetku alebo bezpečnosti občanov SR aj v jazyku 
národnostnej menšiny. Splnomocnenec taktiež pokračoval v poskytovaní odbornej a metodickej 
pomoci tak orgánom štátnej správy, ako aj právnickým osobám. V tejto súvislosti splnomocnenec 
uskutočnil viacero pracovných stretnutí s predstaviteľmi dotknutých rezortov a 
predstaviteľmi súkromného sektora, okrem iných aj so Slovenskou poštou, a. s., dopravnými podnikmi 
či energetickými spoločnosťami, čím prispel k zlepšeniu stavu uvádzania informácií na miestach 
prístupných pre verejnosť aj v jazyku menšiny. 
  
V rámci slovenského predsedníctva v OBSE sa splnomocnenec zúčastnil vo švédskom meste Lund pri 
príležitosti 20. výročia prijatia tzv. Lundských odporúčaní týkajúcich sa efektívnej participácie 
národnostných menšín na živote spoločnosti. Konferencia pod záštitou Vysokého komisára OBSE pre 
národnostné menšiny Lamberta Zanniera zhodnotila rôzne prístupy a dobrú prax účastníckych štátov 
OBSE. 


