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Úvod 
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. Úrad vlády  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. 

Úrad vlády do 1. októbra 2020 plnil funkciu riadiaceho orgánu pre operačný program Technická pomoc (OP 
TP) a vystupoval ako Národný kontaktný bod pre programy nadnárodnej   spolupráce,   Finančného   
mechanizmu   EHP,   Nórskeho   finančného   mechanizmu   a Programu  švajčiarsko-slovenskej  spolupráce. 
Následne tieto kompetencie úradu vlády prešli pod Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie Slovenskej republiky. Zároveň Implementačná jednotka prešla v roku 2020 pod 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky.  
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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,  
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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).  

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 2020 vedúci úradu 
vlády rozhodol v prípade 5 podaných rozkladov, a to: • v 2 prípadoch zrušil rozhodnutie Úradu vlády SR a 
vec vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie prvostupňovému orgánu, • v 2 prípadoch zrušil rozklad 
žiadateľa a potvrdil rozhodnutie Úradu vlády SR a v 1 prípade vyhodnotil rozklad ako opätovnú žiadosť o 
sprístupnenie informácií.  

4



VÝROČNÁ SPRÁVA ÚRADU VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2020

Podpredseda vlády SR 
Kancelária podpredsedu vlády má 3 podriadené sekcie: 
Sekcia vládnej legislatívy 
Sekcia stratégií a plánovania 
Útvar právnych a konzultačných služieb 
  
Súčasťou kancelárie podpredsedu vlády je aj štátny tajomník. 
  
Podpredseda vlády plní úlohy v oblastiach legislatívy a posudzovania interných a externých služieb. 
Kancelária podpredsedu vlády pripravila v zmysle Uznesenia vlády č. 332/2020 k návrhu ďalšieho postupu 
v súvislosti s Národným futbalovým štadiónom, komplexnú analýzu doterajších právnych vzťahov medzi 
NFŠ, a. s. (resp. spoločnosťou Národný futbalový štadión, a. s. ako jej právnym predchodcom) a Slovenskou 
republikou zastúpenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR súvisiacich s výstavbou 
športovej infraštruktúry - Národný futbalový štadión a podkladov smerujúcich k ich uzatvoreniu, vrátane 
výstupov poradenských spoločností. V tejto súvislosti bolo podané aj trestné oznámenie. 
V zmysle Uznesenia vlády č. 511/2020 k návrhu na zaslanie podkladov k analýze právnych, konzultačných 
a iných služieb, kancelária podpredsedu vlády začala komplexnú analýzu uvedených služieb. Oslovených 
bolo 378 štátnych inštitúcií. 
Počas roka kancelária podpredsedu vlády pracovala aj na novelách viacerých významných zákonoch – 
zákon o územnom plánovaní, zákon o výstavbe,  zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 
štátnej správy, zákon o verejnom obstarávaní... 
Dôležitou agendou kancelárie podpredsedu vlády bola v roku 2020 aj téma nájomného bývania. 
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Inštitút pre stratégie a 
analýzy (ISA) 
Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA) je analytickou jednotkou na Úrade vlády SR (ÚV SR), kde pôsobí už 
takmer 5 rokov. Jeho poslaním je analytická podpora stratégie hospodárskej a sociálnej politiky vlády. 
Zaoberá sa hlavne skúmaním regionálneho rozvoja, a efektívnosti využívania Európskych štrukturálnych 
a investičných fondov (EŠIF). V roku 2020 vyprodukoval celkom 36 výstupov a odporúčaní v oblastiach 
školstva, produktivity, EŠIF, či ohľadom pandémie COVID-19. 

ISA v roku 2020 získal dva projekty v rámci Programu na podporu štrukturálnych reforiem Európskej 
komisie, na ktorých spolupracuje s OECD. Projekty sa zaoberajú reformou vysokého školstva a 
fungovaním Národnej rady pre produktivitu (NRP). V marci daného roku sekretariát NRP publikoval prvú 
výročnú Správu, v ktorej analyzoval vývoj kľúčových ukazovateľov ovplyvňujúcich produktivitu na 
Slovensku. Výsledkom Správy bolo desatoro odporúčaní pre hospodársku politiku vlády na vymanenie 
Slovenska z pasce stredného príjmu. V neposlednom rade analytici Inštitútu spracovali 1887 poistných 
zmlúv, identifikovali možnú úsporu minimálne 18,2 milióna EUR ročne v poisteniach organizácií 
podriadených štátu, a zistili, že až 76,5 % zamestnancov ÚV SR by uvítalo prácu z domu vo vyššej miere 
ako je momentálne povolené. 

Vo februári 2020 ISA pod záštitou vedúceho Úradu 
vlády SR zorganizoval medzinárodnú odbornú 
konferenciu pod názvom „Pensions in the 21st 
century – 2nd pillars and other issues“. Hlavnými 
rečníkmi boli poprední medzinárodní ekonómovia 
v oblasti dôchodkových politík ako Nicholas Barr 
(LSE), Martin Weale (King’s College, Londýn), 
Jacek Rostowski (CEU, bývalý minister financií 
Poľska) či Elsa Fornero (Turínska univerzita, bývalá 
ministerka práce Talianska). 

Všetky príspevky sú pravidelne publikované pre verejnosť prostredníctvom webovej stránky v rámci úradu 
vlády, sociálnych sietí a konferencií. ISA zároveň naďalej pokračuje v podpore tvorby verejných politík 
založenej na reálnych dátach.  
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Zástupca vedúceho Úradu 
vlády SR 
Vedúceho úradu vlády v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností 
zástupca úradu vlády alebo podriadený štátny zamestnanec určený vedúcim úradu vlády. 
Zástupcu alebo určeného štátneho zamestnanca môže vedúci úradu 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/ odbor verejného obstarávania 
c/právny odbor 
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Sekcia ekonomiky 
V rozpočte kapitoly Úradu vlády SR na rok 2020 boli zabezpečené rozpočtové prostriedky pre Úrad vlády 
SR, vrátane Platobnej jednotky pre Operačný program Technická pomoc (ďalej len „PJ“). K 1.10.2020 prišlo 
k delimitácií PJ na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej 
len „MIRRI“). K 3.12.2020 bola delimitovaná Implementačná jednotka (ďalej len „IJ“) na Ministerstvo 
financií SR. Úrad vlády SR zabezpečoval tiež činnosti pre podpredsedu vlády SR pre legislatívu 
a strategické plánovanie.  

Zákonom o štátnom rozpočte bol pre rozpočtovú kapitolu Úradu vlády SR schválený rozpočet príjmov 
a výdavkov na základe rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2020. Záväzný 
ukazovateľ príjmov pre kapitolu Úrad vlády SR bol 600 000 €. Celkové rozpočtové výdavky kapitoly 
predstavovali na rok 2020 sumu 30 030 238 €. Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 
523/2020 Z. z. a prostriedkov Európskej únie predstavovali 18 688 399 €. Schválené rozpočtové 
prostriedky určené pre PJ OP TP vo výške 11 341 839 € boli delimitované na MIRRI.  

V priebehu roka 2020 boli prostredníctvom rozpočtových opatrení vykonané úpravy schváleného rozpočtu. 
Na úpravu rozpočtu mali najväčší dopad nasledovné skutočnosti: 

• zabezpečenie činnosti podpredsedu vlády pre legislatívu a strategické plánovanie, 
• delimitácia PJ na MIRRI SR k 1.10.2020, 
• delimitácia IJ na MF SR k 3.12.2020, 
• realizácia arboristických služieb v historických záhradách a parku, dezinfekcia, dezinsekcia 

a hubiace služby v Národnej kultúrnej pamiatke v Rusovciach. 

Kapitola dosiahla príjmy z upraveného rozpočtu na úrovni 94,96%. Najvýznamnejšiu časť príjmov kapitoly 
tvorili: 

• 210 – príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku vo výške 169 815,70 €, najmä z prenajatých 
budov, priestorov a objektov, 

• 220 – administratívne poplatky a iné poplatky a platby vo výške 252 924,47 €, hlavne z predaja 
výrobkov, tovarov a služieb poskytovaných v účelových zariadeniach Úradu vlády SR, 

• 290 – iné nedaňové príjmy celkom vo výške 114 209,83 €. 
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V celkovom hodnotení kapitola čerpala bežné výdavky z upraveného rozpočtu na úrovni 98,03 %. 
Najvýznamnejšiu časť bežných výdavkov kapitoly tvorili: 

• 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 10 547 306,90 €, 
• 620 – Poistenie a príspevok do poisťovní vo výške 4 238 258,19 €,630 – Tovary a služby: 
• 630 - Tovary a služby: 

o 632 – Výdavky na energie, vodné, stočné, poštové služby vo výške 847 557,26 €,  

o 633006 – Výdavky na všeobecný materiál vo výške 239 641,65 €, 

o 637004 – Výdavky na všeobecné služby vo výške 1 110 868,80 €, 

o 637005 – Výdavky na špeciálne služby vo výške 1 155 919,70 €, 

o 637027 – Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru vo výške 989 670,87 € 

V celkovom hodnotení kapitola čerpala kapitálové výdavky z upraveného rozpočtu na 99,99 %.  

Rozpočet príjmov a výdavkov Úradu vlády SR na rok 2020 

Ukazovateľ

Schválený rozpočet 
2020

Upravený rozpočet 
2020

Skutočnosť 2020 % čerpania 
upraveného 

rozpočtu(v eurách) (v eurách) (v eurách)

PRÍJMY SPOLU        600 000,00 €        565 472,36 €        536 950,00 € 94,96%

A. 600 - BEŽNÉ 
VÝDAVKY (bez 
mimorozpočtových 
prostriedkov)

     17 716 004,00 €      25 670 980,33 €      25 165 716,20 € 98,03 %

610 - Mzdy, platy 
a OOV        7 828 165,00 €      10 547 411,26 €      10 547 306,90 € 100,00 %

620 - Poistenie a 
príspevok do 
poisťovní 

       2 735 944,00 €        4 238 258,19 €  4 238 258,19 € 100,00%

630 - Tovary a 
služby

       5 036 964,00 €        9 217 281,49 € 8 734 483,82 € 94,76 %

640 - Bežné 
transfery bez 
mimorozpočtových 

       2 114 931,00 €        1 668 029,39 € 1 645 667,29 € 98,66 %
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B. 700 - 
KAPITÁLOVÉ 
VÝDAVKY

          972 395,00 €        1 699 723,03 €        1 699 594,46 € 99,99 %

VÝDAVKY SPOLU 
A+B

  18 688 399,00 €   27 370 703,36 € 26 865 310,66 € 98,15 %

C. Prostriedky 
Európskej únie

9 280 634,00 € 0,00 € 0,00 €

D. Prostriedky na 
spolufinancovanie

2 061 205,00 € 0,00 € 0,00 €

SPOLU A+B+C+D 30 030 238,00 € 27 370 703,36 € 26 865 310,66 € 98,15 %
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Sekcia technickej správy 
1.       Spotreba energii: elektrická energia,  zemný plyn 

Elektrická 
energia

Mesto Budova
Spotrebovan

é množstvo 
kWh

Suma €                    
za 

spotrebované 
množstvo kWh 

Náklady za 
distribúciu €

Náklady za 
spotrebnú daň € Náklady bez DPH Náklady s DPH

Bratislava
Námestie 
slobody 1 1 199 322,00 82 271,07 78 479,28 1 583,11 162 333,46 194 800,15

Bratislava
Námestie 

slobody 1-
Datacentrum

331 926,00 22 769,46 23 804,53 438,14 47 012,13 56 414,56

Bratislava
Námestie 

slobody 29 14 009,00 960,99 1 443,72 18,50 2 423,21 2 907,85

Bratislava Štefánikova 59 878,00 4 107,52 7 074,89 79,04 11 261,45 13 513,74

Bratislava ÚZ Bôrik 747 370,00 51 268,08 55 517,26 986,53 107 771,87 129 326,24

Banská 
Bystrica ÚZ Bystrica 16 180,00 1 109,93 4 142,70 21,37 5 274,00 6 328,80

Košice ÚZ Dom hostí 27 900,00 1 913,88 2 767,98 36,82 4 718,68 5 662,42

Starý 
Smokovec ÚZ Kamzík 144 743,00 9 929,10 13 876,68 191,06 23 996,84 28 796,21

Štrbské 
Pleso ÚZ Limbora 8 381,00 574,86 951,67 11,06 1 537,59 1 845,11

Bratislava
ÚZ 

Miestodržiteľs
ký palác

81 877,74 6 002,94 9 002,37 115,52 15 120,83 18 145,00

Bratislava ÚZ Rusovce 22 232,00 1 525,07 2 991,19 29,33 4 545,59 5 454,71

Ždiar ÚZ Ždiar 3 540,00 242,83 590,74 4,69 838,26 1 005,91

Celkový 
súčet 2 657 358,74 182 675,73 200 643,01 3 515,17 386 833,91 464 200,69
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2.       Investičné oddelenie – súhrn investícií  

Rekonštrukcia prístupovej komunikácie a oplotenia na ÚZ Bystrica. Predmetom rekonštrukcie boli stavebné 
úpravy existujúcej vnútro areálovej komunikácie, parkovacích a spevnených plôch, chodníkov pre peších a 
obnova oplotenia účelového zariadenia.  Hodnota: 214 356 EUR s DPH. 

  

Zemný plyn

Mesto Budova
Spotrebované 

množstvo 
kWh

Suma €                    
za 

spotrebované 
množstvo 

kWh 

Náklady na 
distribúciu 

€

Náklady za 
spotrebnú 

daň €

Náklady 
bez DPH

Náklady 
s DPH

Bratislava Námestie slobody 29 112 825,00 2 581,44 1 881,08 148,93 4 611,45 5 533,74

Trenčiaske 
Teplice ÚZ Agra 286 446,00 6 553,88 4 202,01 378,11 11 134,00 13 360,80

Bratislava ÚZ Bôrik 2 442 724,00 55 821,33 19 486,08 3 220,47 78 527,88 94 233,46

Banská Bystrica ÚZ Bystrica 129 212,00 2 956,37 1 963,07 170,56 5 090,00 6 108,00

Košice ÚZ Dom hostí 279 092,00 407,36 2 481,64 368,41 3 257,41 3 908,89

Starý 
Smokovec ÚZ Kamzík 765 284,00 17 509,77 7 483,26 1 010,17 26 003,20 31 203,84

Štrbské Pleso ÚZ Limbora 102 694,00 135,56 1 848,66 135,56 2 119,78 2 543,74

Bratislava ÚZ Miestodržiteľský palác 496 962,00 11 278,97 4 780,25 650,71 16 709,93 20 051,92

Ždiar ÚZ Ždiar 149 528,00 3 421,20 1 998,53 197,38 5 617,11 6 740,53

Celkový súčet 4 764 767,00 100 665,88 46 124,58 6 280,30 153 070,76183 684,91
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Odbor verejného 
obstarávania 
Verejný obstarávateľ v roku 2020 vyhlásil 44 zákaziek  na dodanie tovaru, poskytovanie služieb 
a uskutočnenie stavebných prác v celkovej výške predpokladanej hodnoty zákazky  
2 215 147,88 eur bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“). 
  
Z celkového počtu zákaziek verejný obstarávateľ v roku 2020 vyhlásil 16 zákaziek na dodanie tovaru 
v celkovej výške predpokladanej hodnoty 1 367 961,27 eur bez DPH, 20 zákaziek 
na poskytovanie služieb v celkovej výške predpokladanej hodnoty 602 135,34 eur bez DPH 
a 8 zákaziek na uskutočnenie stavebných prác v celkovej výške predpokladanej hodnoty 
245 051,27  eur bez DPH.  

Verejný obstarávateľ v roku 2020 vyhlásil 24 zákaziek s nízkymi hodnotami, z toho jedna zákazka na 
služby s predpokladanou hodnotou zákazky vo výške 25 445,00 eur bez DPH bola zrušená a dve zákazky s 
predpokladanou hodnotou zákaziek vo výške 75 113,53 eur bez DPH bude verejný obstarávateľ uzatvárať 
v roku 2021.  

Predpokladaná hodnota 21 zrealizovaných a ukončených zákaziek s nízkou hodnotou bola 
675 324,08 eur bez DPH a konečná hodnota zákaziek bola 637 647,36 eur bez DPH. Celková dosiahnutá 
úspora bola 37 676,72 eur bez DPH.   

Verejný obstarávateľ v roku 2020 vyhlásil 9 zákaziek s nízkymi hodnotami s  využitím elektronického 
trhoviska, ktorých predpokladaná hodnota bola 162 063,49 eur bez DPH 
a konečná hodnota zákaziek bola 123 482,06 eur bez DPH. Celková dosiahnutá úspora bola 
38 581,43  eur bez DPH.   

Verejný obstarávateľ vyhlásil 10 podlimitných zákaziek s využitím elektronického trhoviska, z toho jedna 
zákazka na tovar s predpokladanou hodnotou zákazky vo výške 51 067,50 eur bez DPH bola zrušená.  

Predpokladaná hodnota 9 ukončených podlimitných zákaziek s využitím elektronického trhoviska bola 775 
324,28 eur bez DPH a konečná hodnota zákaziek bola 617 702,37 eur bez DPH. Celková dosiahnutá úspora 
bola 157 621,91 eur bez DPH.  Pri všetkých 9 zákazkách verejný obstarávateľ použil e-aukciu. 

Verejný obstarávateľ vyhlásil v roku 2020 1 nadlimitnú zákazku na dodanie tovaru, ktorej predpokladaná 
hodnota zákazky bola 450 810,00 eur bez DPH a konečná hodnota zákazky 
348 753,40 eur bez DPH s dosiahnutou úsporou 102 056,60 eur bez DPH.  
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Verejný obstarávateľ v roku 2020 vyhodnocoval 5 nadlimitných zákaziek vyhlásených v roku 2019, a to 2 
zákazky na dodanie tovaru, 2 zákazky na poskytnutie služieb a 1 zákazka na uskutočnenie stavebných 
prác. Z uvedených zákaziek bola 1 zákazka na poskytovanie služieb s predpokladanou hodnotou 308 000 
eur bez DPH zazmluvnená s dosiahnutou úsporou 72 800 eur bez DPH, pri 4 zákazkách sa predpokladá 
ukončenie v roku 2021. 

Celková hodnota zrealizovaných a ukončených verejných obstarávaní v roku 2020 bola vo výške 2 299 
350,33 eur s DPH a celková dosiahnutá úspora oproti predpokladaným hodnotám zákaziek predstavovala 
hodnotu 490 483,99 eur s DPH. 

Konečná hodnota zákazky v eur s DPH 

§ 66 ZoVO   
Nadlimitné zákazky: 

• Tovar   1 404 324,09 eur 
• Služba        1 282 240,00 eur  

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

• Tovar      13  770 805,66 eur  
• Služba      5        94 455,11 eur  

§ 117 ZoVO  
Zákazky s nízkou hodnotou: 

• Tovar     1   18 816,00 eur 
• Služba              13 452 798,75 eur 
• Stavebná práca                   7 275 910,72 eur 
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Právny odbor 
Celkový nápad návrhov zmlúv za obdobie roku 2020 bol 1005, v čom nie sú započítané tzv. ad hoc 
požiadavky adresované právnemu odboru, ktorých evidenciu právny odbor aktuálne nevedie (zahŕňa 
štúdium, právne posúdenie, zber a analýzu podkladov, ako aj pracovné stretnu>a a konzultácie 
požiadaviek prichádzajúcich z rôznych útvarov ÚV SR, vypracovanie právnych podaní, interných aktov). 

 

 

* rok 2020 mal 251 pracovných dní, čo predstavuje cca 4 zmluvy denne na vybavenie (pre porovnanie pred obdobím pandémie to bolo cca 6 
zmlúv denne)

15



VÝROČNÁ SPRÁVA ÚRADU VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2020

Právny odbor selektuje požiadavky zmluvnej agendy podľa toho, či ide o pripomienkovací proces alebo 
základnú finančnú kontrolu a k týmto si právny odbor vedie evidenciu.  
Pokiaľ ide o pripomienkovanie návrhov zmlúv, až 83% nápadu vecí právny odbor vybaví v rámci riadnej 
kontroly zaslaním súhlasného stanoviska a vo zvyšku 17% si uplatní podstatné podmienky. V tejto 
súvislosti možno uviesť, že počas pripomienkovacieho procesu sú mnohé formálne, ale aj vecné 
nedostatky návrhov zmlúv odstránené v lehote na vybavenie v rámci konzultácie s vecne príslušným 
organizačným útvarom.  

Čo sa týka posudzovania zmlúv v rámci základnej finančnej kontroly (pred podpisom), len v 2% prípadov 
bolo potrebné na základe nesúhlasného stanoviska právneho odboru kontrolu opakovať.  
Celkovo ide o zlepšujúci sa trend, zmluvy sú vybavované rýchlejšie k čomu prispelo aj odstránenie 
mnohých nedostatkov z minulosti zo strany gestorov zmlúv. Aktuálne len každá 7-8 zmluva vyžaduje 
opätovné pripomienkovanie v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, kedy to bola asi každá 3-4 zmluva.  

 

*sekcia finančných programov bola v roku 2020 delimitovaná (20 % nápadu)

* rovnako bola delimitovaná implementačná jednotka (organizačne začlenená pod Kanceláriu predsedu vlády), ktorej podiel na celkovom 
nápade vecí v roku 2020 predstavuje 5 zmlúv (t.j. 0,50 %)
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Generálna tajomníčka 
služobného úradu 
Generálna tajomníčka služobného úradu je služobne najvyšším vedúcim štátnym 
zamestnancom; to neplatí vo vzťahu k vedúcemu štátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii. 
Generálna tajomníčka služobného úradu je oprávnená 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 jej uloží vedúci úradu vlády. 
V jej priamej riadiacej pôsobnosti sú: 

a/ Kancelária generálnej tajomníčky služobného úradu, 
b/ Osobný úrad, 
c/ Sekcia štátnej služby a verejnej služby. 

Generálna tajomníčka služobného úradu plní úlohy, ktoré jej vyplývajú z Organizačného 
poriadku Úradu vlády SR, ktorý je zverejnený na webovom sídle Úradu vlády SR. 

V prípade sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, 
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. 

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 
odbornú a metodickú pomoc orgánom verejnej správy a organizačným zložkám 
bezpečnostných a záchranných zborov a prerokúva správne delikty na úseku používania 
jazykov menšín. Uvedené kompetencie 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. Na odbornú komisiu v sledovanom období nebol postúpený žiadny 
podnet. V roku 2020 bolo na Úrade vlády SR prijatých 102 podaní (všetky od fyzických osôb). 
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V sledovanom období sa podarilo vybaviť 93 jazykových podaní, pričom ďalších 51 je v 
procese riešenia. Pri viacerých prebieha fáza odstraňovania nedostatkov. ÚSVNM v 
sledovanom období dokončil vybavenie hromadného podania z roku 2016, ktoré zahŕňalo 117 
podnetov. Väčšina z týchto podaní upozorňovala na chýbajúce informácie a oznamy týkajúce 
sa ohrozenia života, zdravia, majetku alebo bezpečnosti občanov SR v jazyku národnostnej 
menšiny, často práve v súvislosti s absentujúcimi informáciami o opatreniach v súvislosti s 
pandémiou COVID-19. Išlo predovšetkým o predajne, lekárne, zdravotnícke 
zariadenia a pod. 

Generálna tajomníčka služobného úradu je garantom systému manažérstva proti korupcii 
podľa technickej normy na úrade vlády a garantom spoločného systému hodnotenia kvality 
(CAF). 
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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. 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 31.12.2020. 
Z merateľných ukazovateľov vyplýva prevaha zamestnancov v štátnej službe s vysokoškolským vzdelaním. 
Podiel žien tvoril takmer 62% z celkového počtu zamestnancov. Priemerný vek zamestnancov je okolo 45 
rokov.  

Počty zamestnancov – rok 2020 
Základná štruktúra zamestnancov 

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov  

Štruktúra zamestnancov podľa pohlavia 

Počet 
celkom

Štátna 
služba

Výkon práce vo 
verejnom záujme

Ústavný činiteľ

Počet zamestnancov k 31.12.2020 486 288 196 2

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

nižšie 
vzdelanie

% s VŠ vzdelaním 
II. a III. st. 

31.12.2020 24 267 14 116 65 59, 87 %

Počet zamestnancov 
celkom

Počet žien Počet mužov Ženy z  celkového počtu 
zamestnancov v %

31.12.2020 486 299 187 61,52 %
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Veková štruktúra zamestnancov 

Prehľad o priznaných platových triedach k 31.12.2020 – výkon práce vo verejnom záujme 

Prehľad o priznaných platových triedach k 31.12.2020 – štátna služba 

V roku 2020 bolo vyhlásených 18 výberových konaní. Zákon o štátnej službe platný v roku 
2020 ukladal povinnosť realizovať na voľné miesta štátnych zamestnancov v stálej štátnej 
službe 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. 

Z 18 výberových konaní vyhlásených v roku 2020 bolo zrealizovaných 17. Celkovo 11 
výberových konaní bolo úspešných a 6 výberových konaní bolo neúspešných. Dôvody 
neúspešných výberových konaní sú nasledovné: 
a. Do výberového konania sa neprihlásil žiaden uchádzač = 1 výberové konanie. 
b. Žiaden z prihlásených uchádzačov nespĺňal predpoklady a požiadavky vyhláseného VK = 1 
výberové konanie. 
c. Žiaden uchádzač nebol úspešný vo výberovom konaní = 4 výberové konania. 
Ad a) Išlo o vnútorné výberové konanie. 
Ad b) Išlo o vnútorné výberové konanie. 
Ad c) V 3 prípadoch išlo o vnútorné výberové konanie a v 1 prípade išlo o vonkajšie výberové 
konanie. Do vnútorných výberových konaní sa môže prihlásiť podstatne užší okruh 
uchádzačov, ako je tomu pri vonkajších výberových konaniach. 

Do 20 r. Od 21 do 
30 r.

Od 31 do 
40 r.

Od 41 do 
50 r.

Od 51 do 
60 r.

Nad 60 r. Priemerný vek

31.12.2020 0 63 116 132 117 58 45,80

Platová trieda

Úrad vlády SR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Počet 
zamestnancov

37 31 62 26 27 5 4 3 1 0 0

        Platová trieda

Úrad vlády SR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Počet 
zamestnancov 

0 2 12 0 8 7 28 177 47
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V roku 2020 do vonkajšieho výberového konania vyústili 4 vnútorné širšie výberové konania 
a jedno vonkajšie výberové konania bolo vyhlásené na miesto v dočasnej štátnej službe. 
V roku 2020 neboli vyhlásené opakované vonkajšie výberové konania. 

V decembri 2020 bola vyhlásená 1. časť hromadného výberová konania. Predmetné výberové 
konanie zatiaľ realizované nebolo. Ide o výberové konanie, ktoré v zmysle zákona o štátnej 
službe vyhlasuje Úrad vlády SR každoročne. V roku 2020 bola realizovaná 1. časť 
hromadného výberového konania vyhlásená v decembri 2019. Do tohto výberového konania 
sa prihlásilo 76 uchádzačov, z čoho 67 uchádzačov spĺňalo predpoklady a požiadavky 
vyhláseného výberového konania. Výberového konania sa zúčastnilo 25 uchádzačov a 23 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. 
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Sekcia štátnej služby  
a verejnej služby 
Sekcia štátnej služby a verejnej služby plní predovšetkým úlohy, ktoré vyplývajú z postavenia Úradu vlády 
SR, ako ústredného orgánu štátnej správy pre štátnozamestnanecké vzťahy a právne vzťahy pri výkone 
práce vo verejnom záujme. 

Sekcia sa vnútorne člení na odbor štátnej služby, odbor verejnej služby, odbor monitoringu a kontroly 
štátnej služby a centrum vzdelávania a hodnotenia. 

V súvislosti s gesciou Úradu vlády SR nad legislatívou pre oblasť štátnej a verejnej služby poskytovali 
zamestnanci odboru štátnej služby a odboru verejnej služby v roku 2020 metodickú pomoc služobným 
úradom a zamestnávateľom vo verejnom sektore pri uplatňovaní predmetných právnych predpisov, a to 
predovšetkým formou výkladových stanovísk.  

Rok 2020 bol v oblasti riadenia ľudských zdrojov prelomovým rokom. Pandémia COVID-19, v spojení 
s politickou zmenou v riadení štátu v nadväznosti na parlamentné voľby,  priniesli zvýšené požiadavky na 
usmerňovanie služobných úradov v oblasti štátnozamestnaneckých vzťahov a zamestnávateľov v oblasti 
výkonu práce vo verejnom záujme. Sekcia vo zvýšenej miere poskytovala telefonické a písomné 
poradenstvo osobným úradom, zamestnávateľom, zamestnancom, štátnym zamestnancom a občanom, 
pričom takéto poradenstvo bolo v značnej miere zamerané aj na súvisiace legislatívne zmeny 
v pracovnoprávnej oblasti vyplývajúce s potrebou adaptovania sa na riziká vyplývajúce z pandemickej 
situácie. V tejto súvislosti odbor štátnej služby v prvom polroku 2020 vypracoval tri metodické usmernenia 
pre služobné úrady - k možnostiam výkonu práce formou home office, k poskytovaniu príplatku pri 
náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, ako i  k spôsobu realizácie výberových konaní počas 
núdzového stavu. Okrem uvedeného, odbor verejnej služby v spolupráci s regionálnymi vzdelávacími 
centrami v Trnave a v Trenčíne zrealizoval dve školenia určené pre zamestnávateľov v rámci územnej 
samosprávy.  

Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“) bol v priebehu roku 2020 novelizovaný trikrát. Išlo o tzv. 
čiastkové novelizácie, ktoré spravidla vecne nadväzovali na zmeny novelizácie v inom právnom predpise. 
Išlo napríklad o modifikáciu zákonom požadovaných podmienok pre vymenovanie do funkcie generálneho 
tajomníka služobného úradu na ústrednom orgáne štátnej správy, úpravu platových náležitostí 
(funkčného platu) štátneho tajomníka podpredsedu vlády SR, ktorý neriadi ministerstvo alebo legislatívne 
zmeny súvisiace s reformou v oblasti súdnictva. 
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V roku 2020 sa odbor štátnej služby a odbor verejnej služby podieľali tiež na plnení ďalších úloh štátnej 
správy, a to najmä pripomienkovaním návrhov právnych predpisov vo vecnej pôsobnosti rezortov 
z hľadiska pôsobnosti Úradu vlády SR v oblasti štátnozamestnaneckých vzťahov a právnych vzťahov pri 
výkone práce vo verejnom záujme. 

Odbor štátnej služby zabezpečoval tiež koordináciu a podporu pri plnení úloh Úradu vlády SR spojených 
s vyhlásením a realizáciou prvej časti hromadného výberového konania na obsadenie 
štátnozamestnaneckých miest vhodných pre absolventov, ktoré sa uskutočnilo 28. júla 2020. Úspešní 
uchádzači prvej časti hromadného výberového konania boli zaradení do registra úspešných absolventov, 
čím splnili podmienku na prihlásenie do druhej časti hromadného výberového konania, ktorú vyhlasuje 
konkrétny služobný úrad. 

Odbor monitoringu a kontroly štátnej služby v roku 2020 vykonal 8 rozsiahlych kontrol dodržiavania 
ustanovení zákona o štátnej službe, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho 
vykonanie a služobných predpisov. Kontroly boli vykonané v súlade so zameraním  kontrolnej činnosti 
Úradu vlády SR na rok 2020, schváleného uznesením vlády SR č. 633 zo dňa 18.12.2019 a to vykonaním 7 
riadnych kontrol a 1 operatívnej kontroly, celkovo na 4 ministerstvách, na 2 ostatných ústredných 
orgánoch štátnej správy a na 2 ostatných orgánoch štátnej správy.  

Odbor monitoringu a kontroly štátnej služby monitoroval údaje z registra výberových konaní ako aj údaje 
týkajúce sa systemizácie štátnozamestnaneckých miest na služobných úradoch v súlade s § 23 zákona 
o štátnej službe a vyhlášky Úradu vlády SR č. 505/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
systemizácii štátnozamestnaneckých miest, o štátnozamestnaneckom mieste vhodnom pre absolventa, o 
minimálnom počte štátnozamestnaneckých miest a o oznamovacej povinnosti služobného úradu. Odbor 
monitoringu a kontroly štátnej služby zbiera a spracováva údaje o počtoch a obsadenosti 
štátnozamestnaneckých miest a miest vedúcich štátnych zamestnancov na všetkých služobných úradoch. 
Taktiež sa zameriava na zbieranie a vyhodnocovanie údajov týkajúcich sa hromadných výberových konaní 
a obsadzovania miest vhodných pre absolventov podľa § 23 ods. 2 zákona o štátnej službe. 

Centrum vzdelávania a hodnotenia v roku 2020 zrealizovalo 88 kurzov, ktorých sa zúčastnilo 844 štátnych 
zamestnancov, z toho 50 z Úradu vlády SR. Počet realizovaných kurzov bol výrazne ovplyvnený epidémiou 
Covid 19. V roku 2020 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.  Na obmedzenia možností realizácie prezenčných kurzov kvôli 
pandemickej situácii reagovalo centrum prípravou dištančnej verzie ponúkaných kurzov – Mentoring 
a Vedenie hodnotiaceho rozhovoru, ďalších 5 kurzov bolo pripravených na nasledujúci rok. 

Centrum vzdelávania a hodnotenia poskytovalo pre všetky služobné úrady možnosť bezplatnej 
diagnostiky schopností a osobnostných vlastností uchádzačov v rámci výberových konaní. Na základe 
žiadostí služobných úradov realizovalo v roku 2020 4-krát diagnostiku metódou hodnotiaceho centra pri 
výbere vedúcich zamestnancov na pozíciu generálny riaditeľ sekcie (6 uchádzačov). V rámci skvalitňovania 
výberu analytikov pre analytické jednotky na služobných úradoch robí centrum, v zmysle Metodiky 
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budovania analytických kapacít v štátnej správe, testovanie analytického, koncepčného a strategického 
myslenia. V roku 2020 otestovalo 74 uchádzačov. 

Centrum vzdelávania a hodnotenia aj v roku 2020 ponúkalo pre vedúcich zamestnancov v štátnej správe 
možnosť individuálneho rozvoja - individuálny koučing.  

V oblasti rozvoja digitalizácie v SR sa sekcia štátnej služby a verejnej služby podieľala na implementácii 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2018/1724 o zriadení jednotnej digitálnej brány v 
podmienkach Slovenskej republiky. Na ústrednom portáli verejnej správy bol publikovaný informačný 
obsah týkajúci sa štátnej služby a verejnej služby v anglickom jazyku, ktorí má slúžiť ako zdroj informácii 
pre občanov Európskej únie v tejto oblasti. 

Úrad vlády SR 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 (NASES). Pilotné registre má v roku 2022 nahradiť komplexné riešenie CISŠS budované 
cez OP II 2014 – 2020, ktoré bude pozostávať aj z registra štátnozamestnaneckých miest, registra 
štátnych zamestnancov a ďalších modulov a funkcionalít. Vybudovanie komplexného riešenia CISŠS 
zastrešuje pre úrad vlády NASES. Dňa 3. marca 2020 NASES uzavrel s víťazom verejného obstarávania 
Zmluvu o dielo a o poskytovaní služieb. Sekcia štátnej služby a verejnej služby zastrešuje na projekte 
CISŠS v spolupráci s NASES a dodávateľom primárne nastavenie biznisovej časti vybraných modulov, 
a preto aj v roku 2020 ďalej vecne spolupracovala s NASES a od marca 2020 aj s dodávateľom diela na 
projekte CISŠS. Štátni zamestnanci sekcie sa aktívne podieľali na tvorbe a pripomienkovaní manažérskej 
a riadiacej dokumentácie ako aj na zahájených analýzach a prvotných detailných funkčných špecifikáciách 
vybraných modulov.  

Sekcia štátnej služby a verejnej služby zorganizovala v roku 2020 online formou workshop zameraný na 
prezentáciu výsledkov prieskumu motivácie a líderstva v štátnej službe ktorý bol realizovaný sekciou 
a zapojilo sa doňho cca 26 % štátnych zamestnancov z oslovených 217 služobných úradov. Výsledky 
prieskumu budú premietnuté do tvorby pripravovanej koncepcie odmeňovania a rozvoja líderstva. Cieľom 
workshopu bolo zapojiť do diskusie aktérov a partnerov venujúcich sa oblasti ľudských zdrojov zo štátnej 
správy a akademického sektora. 

V roku 2020, tak ako aj po iné roky, zabezpečovala sekcia štátnej služby a verejnej služby 
proces kolektívneho vyjednávania a obsahovú prípravu kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na rok 2021 
na centrálnej úrovni pre štátnu službu a verejnú službu. Zástupcovia poverení vládou SR, reprezentatívni 
zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska a Združenia samosprávnych krajov SK8 za zamestnávateľov 
a Konfederácia odborových zväzov SR a Nezávislé kresťanské odbory Slovenska za zamestnancov sa 
dohodli na obsahu oboch kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa. V Zrkadlovej sále Úradu vlády SR zmluvné 
strany podpísali 22. decembra 2020 Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2021 a 
Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona 
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021. V kolektívnych 
zmluvách sa dohodla priaznivejšia úprava podmienok zamestnávania, než ich upravujú príslušné právne 
predpisy, ako napr. dĺžka pracovného času, zvýšená výmera dovolenky, zvýšené odstupné, 
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zvýšené odchodné, ale aj výška príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, výška celkového prídelu do 
sociálneho fondu a nárok na jednorazovú odmenu.  

V oblasti zahraničnej spolupráce sekcia v priebehu roka 2020 naďalej participovala na činnosti pracovných 
skupín v rámci medzinárodných organizácii - Pracovná skupina pre riadenie a zamestnávanie vo verejnom 
sektore (PEM), ktorá pôsobí v rámci OECD, Európska sieť pre verejnú správu (EUPAN) a Sektorová rada 
Európskej komisie združujúca zástupcov zamestnávateľov vo verejnom sektore v rámci členských štátov 
EÚ pod taktovkou Výboru pre sociálny dialóg v ústrednej štátnej správe (EUPAE). Vzájomná spolupráca sa v 
priebehu kalendárneho roka realizovala prevažne elektronickou komunikáciou (zber dát, vypĺňanie 
dotazníkov/ prieskumov, pripomienkovanie dokumentov, webináre a pod.), ale tiež online účasťou na 
pravidelných stretnutiach delegátov jednotlivých pracovných skupín. V tejto súvislosti sa diskutovali témy 
zamerané na strategické a efektívne riadenie ľudských zdrojov, digitalizáciu, inovácie a etiku vo verejnej 
správe, zlepšovanie pracovného prostredia zamestnancov vo verejnej správe, ale aj zvládanie 
epidemiologickej situácie z pohľadu riadenia ľudských zdrojov vo verejnom sektore. 

Výborom pre sociálny dialóg v ústrednej štátnej správe prijatá Európska rámcová zmluva, ku ktorej 
rešpektovaniu sa zaviazali štáty EÚ a v ktorej sú obsiahnuté princípy poskytovania verejnej služby. Tieto 
princípy majú odporúčací charakter a mali by byť dodržiavané pri praktickom poskytovaní služieb 
verejnosti zo strany štátnych a regionálnych orgánov jednotlivých členských štátov Európskej únie. 
Uvedená Európska rámcová zmluva je k dispozícii na internetovej stránke Úradu vlády SR. 
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CAF 
Dňa 14. februára 2020 bol schválený Akčný plán zlepšovania CAF, ktorý obsahuje 11 opatrení na 
zlepšovanie činností a procesov Úradu vlády Slovenskej republiky. Opatrenia Akčného plánu zlepšovania 
CAF začal Úrad vlády Slovenskej republiky realizovať. Dňa 30. júna 2020 podal Úrad vlády Slovenskej 
republiky na Úrad normalizácie, metrológie a skúšobníctva Slovenskej republiky žiadosť o vykonanie 
Externej spätnej väzby modelu CAF. Na základe dokumentácie predloženej na Úrad normalizácie, 
metrológie a skúšobníctva Slovenskej republiky a na základe posúdenia na mieste konaného dňa 31. júla 
2020 bol Úradu vlády Slovenskej republiky 24. augusta 2020 udelený medzinárodne uznávaný titul 
Efektívny používateľ modelu CAF. Diplom k titulu prebral vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky, Július 
Jakab, 16. septembra 2020 od predsedníčky Úradu normalizácie, metrológie a skúšobníctva Slovenskej 
republiky, Kataríny Surmíkovej Tatranskej. 
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Krízové riadenie a 
bezpečnosť 
Slovenská republika bola v roku 2020 výrazne ovplyvnená celosvetovou pandémiou infekčného ochorenia 
COVID-19.  
Bolo nevyhnutné prijať rozsiahle celospoločenské opatrenia nie len v počiatočných štádiách ešte pred 
vypuknutím pandémie na našom území.  
Tieto skutočnosti si hneď od začiatku roka 2020 vyžiadali zvýšené aktivity vlády Slovenskej republiky 
a organizačných útvarov Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“) priamo začlenených do 
zabezpečenia činnosti vlády Slovenskej republiky a realizácii prijímaných opatrení v podmienkach úradu 
vlády.  

Protipandemické opatrenia prijímané vládou Slovenskej republiky 
v oblasti krízového manažmentu  

Prvé rokovanie vlády Slovenskej republiky, ktoré sa venovalo neustále sa zvyšujúcej hrozbe ochorení 
a úmrtí obyvateľstva na koronavírus SARS-CoV-2 vo svete a v krajinách Európskej únie sa uskutočnilo dňa 
27. februára 2020. Vláda Slovenskej republiky prijala uznesenie k materiálu Správy štátnych hmotných 
rezerv Slovenskej republiky, na doplnenie materiálovej skladby pohotovostných zásob, prioritne 
zdravotníckeho materiálu pre potreby poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a úrady verejného 
zdravotníctva. 

Ešte pred rokovaním vlády Slovenskej republiky sa uskutočnilo rokovanie Bezpečnostnej rady Slovenskej 
republiky, na základe ktorého sa zriadil krízový štáb so sídlom na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej 
republiky, pripravila sa informačná kampaň za účelom informovania širokej verejnosti o všetkých 
potrebných informáciách súvisiacich s koronavírusom, obmedzil sa výkon konzulárnej činnosti v krajinách, 
ktoré boli označené za rizikové, zabezpečilo sa informovanie občanov Slovenskej republiky v zahraničí 
v rizikových krajinách prostredníctvom zasielania SMS, zabezpečila sa na vstupných hraničných 
prechodoch najmä z Rakúska priebežná kontrola všetkých vozidiel, ktoré vstupovali na územie Slovenskej 
republiky, zabezpečilo sa plošné meranie teploty prichádzajúcich pasažierov z rizikových krajín na 
všetkých troch medzinárodných letiskách v Slovenskej republike, dokupovali a navyšovali sa počty 
všetkých potrebných ochranných a dezinfekčných prostriedkov. 
V Slovenskej republike bol identifikovaný prvý prípad s POZ výsledkom na prítomnosť koronavírusu SARS-
CoV-2 dňa 6. marca 2020, u ktorého bola pozitívna cestovateľská anamnéza. Cestovateľská anamnéza 
a následné kontakty POZ osôb so svojimi príbuznými a známymi mali za následok šírenie koronavírusu 
SARS-CoV-2 medzi ostatným obyvateľstvom po celom území krajiny, čo si vyžadovalo prijať okamžité 
opatrenia.  
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Svetová zdravotnícka organizácia na základe globálneho šírenia ochorenia COVID-19 spôsobenej prenosom 
akútneho respiračného syndrómu zvaného SARS-CoV-2 vyhlásila pandémiu ochorenia COVID-19 dňa 11. 
marca 2020.  

Dňa 11. marca 2020  boli uzneseniami vlády Slovenskej republiky schválené viaceré opatrenia: 
- vyčlenenie 500 príslušníkov ozbrojených síl prioritne určených na nasadenie v spoločných hliadkach 
s príslušníkmi Policajného zboru s cieľom realizovať opatrenia na hraničných priechodoch a podľa potreby 
aj na zabezpečenie ochrany obyvateľstva a verejného poriadku,  
- doplnenie skladby zdravotníckeho materiálu pre potreby poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 
a úrady verejného zdravia,  
-  vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu 
ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky dňom 12. 
marca 2020 (uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 111).  
Vyhlásením mimoriadnej situácie sa umožnilo členom vlády Slovenskej republiky a predsedom ostatných 
ústredných orgánov štátnej správy prijímať opatrenia na riešenie krízovej situácie vo svojej pôsobnosti 
s cieľom zamedziť a zmierniť následky mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia II. stupňa 
z dôvodu ochorenia COVID-19.  

Na rast počtu suspektných a potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 reagovala vláda Slovenskej 
republiky prijímaním razantnejších opatrení, napr. opatrením na uzatvorenie maloobchodných a všetkých 
prevádzok poskytujúcich služby, okrem presne definovaných (napr. predajne potravín, drogérií, lekárne, 
výdajne zdravotníckych pomôcok a iných), opatrením na zabezpečenie povinnej karantény alebo 
vyhlásením núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase 
vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie 
pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na 
štrajk a uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať niektorým pracovníkom poskytovateľov ústavnej 
zdravotnej starostlivosti na postihnutom území určených okresov.  

Dňa 21. marca 2020 bolo prvé rokovanie novej vlády Slovenskej republiky. Z dôvodu stále sa zhoršujúcej  
pandemickej situácie v okolitých krajinách Európskeho spoločenstva aj vo svete bolo potrebné pokračovať 
v prijatí ďalších protipandemických opatrení.  

Z toho dôvodu vláda Slovenskej republiky uložila hlavnému hygienikovi Slovenskej republiky vydať 
opatrenie týkajúce sa zákazu usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej a inej 
povahy, rozšírila núdzový stav o uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej 
starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti, bolo prerušené vyučovanie a prevádzka v školských 
zariadeniach.  
Nariadila subjektom hospodárskej mobilizácie a iným subjektom vykonávať alebo dodržiavať opatrenia 
hospodárskej mobilizácie, napr. zákaz vývozu zdravotníckeho materiálu, reprofilizáciu lôžkového fondu v 
zdravotníckych zariadeniach na infektologické lôžka, použitie pohotovostných zásob pre zabezpečenie 
základných životných potrieb obyvateľstva, použitie štátnych hmotných rezerv pre požiadavky orgánov 
krízového riadenia.  
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Ďalej prijala uznesenia, ktorými sa zaviedla kontrola na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky, 
navýšili sa počty príslušníkov ozbrojených síl pre potreby Policajného zboru, rozšírili sa opatrenia 
núdzového stavu o zákaz vychádzania s presne špecifikovanými výnimkami na konkrétne určený termín, 
rozšírili sa opatrenia núdzového stavu o zavedenie pracovnej povinnosti a zákaz štrajku držiteľom 
povolenia na prevádzku všeobecných ambulancií a prevádzku špecializovaných ambulancií.  
Zlepšenie pandemickej situácie na území Slovenskej republiky a v okolitých krajinách Európskeho 
priestoru znamenalo uvoľnenie opatrení. Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 366/2020 bol uplynutím 
13. júna 2020 ukončený núdzový stav a uvoľnené aj ďalšie opatrenia.  
Počas mesiaca september 2020 prišlo opäť k nárast počtu prípadov infikovaných osôb. Následkom tejto 
situácie sa pristúpilo na návrh Konzília epidemiológov v súlade s uznesením Ústredného krízového štábu 
zo dňa 28. septembra 2020 k prijímaniu opatrení postupne tak, ako boli prijímané v priebehu I. vlny 
pandémie v jarných mesiacoch. 

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 bol dňom 1. októbra 2020 vyhlásený na území Slovenskej 
republiky núdzový stav a následne bolo prijaté nariadenie vlády Slovenskej republiky na vykonanie 
niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie. Boli realizované dodávky skríningových testov na ochorenia 
COVID-19 (antigénových sterových testov) a testov na presnú diagnostiku ochorenia COVID-19 (RT-PCR 
testov). Na podporu zdravotníckym zariadeniam a regionálnym úradom verejného zdravotníctva 
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vyčlenilo do 1500 príslušníkov ozbrojených síl a vláda Slovenskej 
republiky súhlasila za stanovených podmienok s prítomnosťou príslušníkov ozbrojených síl Rakúskej 
republiky na území Slovenskej republiky a obmedzila právo voľne sa zhromažďovať. 
S cieľom identifikovať existujúce ohniská nákazy v súvislosti s nepriaznivým vývojom šírenia ochorenia 
COVID-19 s následnou izoláciou osôb s POZ výsledkom testu dňa 18. októbra 2020 schválila vláda 
Slovenskej republiky návrh na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania  s vyčlenením do 8000 
príslušníkov ozbrojených síl na obdobie do 30. novembra 2020. V okresoch (Námestovo, Tvrdošín, Dolný 
Kubín, Bardejov) s najhoršou epidemiologickou situáciou vláda Slovenskej republiky obmedzila rozšírením 
opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. 
októbra 2020 do 1. novembra 2020 s presne definovanými výnimkami a následne na obdobie od 2. 
novembra 2020 do 8. novembra 2020. 

Z dôvodu enormného zhoršenia pandemickej situácie s vážnymi následkami na životy obyvateľstva a na 
poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 704 
rozšírením opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu obmedzila slobodu pohybu a pobytu zákazom 
vychádzania od 9. novembra 2020 do 14. novembra 2020 s presne definovanými výnimkami. 
Schválením aktualizácie zákona o ochrane verejného zdravia uznesením č. 715 vláda Slovenskej republiky 
stanovila organizačný mechanizmus a personálne kapacity, ktoré môžu vykonávať odber a spracovanie 
biologického materiálu, pre fungovanie geografického a cenovo prístupného testovania osôb na ochorenie 
COVID-19 pre identifikáciu bezsymptomatických osôb a osôb s prebiehajúcim ochorením COVID-19.  
Neustály nárast počtu hospitalizovaných prípadov s potvrdeným ochorením COVID-19 alebo prípadov 
s klinickými prípadmi vo vážnom zdravotnom stave a obsadenosť zdravotníckych zariadení poskytujúcich 
ústavnú starostlivosť mali za následok zmenu času trvania núdzového stavu a vláda Slovenskej republiky 
uznesením č. 718 schválila jeho predĺženie zo 45 dní na 90 dní, rozhodla tiež o nákupe 16 mil. ks 
antigénových testov.    

29



VÝROČNÁ SPRÁVA ÚRADU VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2020

Vzhľadom na skutočnosť, že napriek prijímaným opatreniam na zníženie šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 
a zníženia počtov chorých osôb na ochorenie COVID-19, tieto sa permanentne zvyšovali, uznesením vlády 
Slovenskej republiky č. 762 vláda schválila návrh na zmenu a doplnenie ústavného zákona č. 227/2002 
Z.z. v znení neskorších predpisov s možnosťou predĺženia vyhláseného núdzového stavu s príčinnou 
súvislosťou pandémie najviac o ďalších 40 dní, a to aj opakovane. 
Ako transparentný plán boja s pandémiou schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 799 tzv. Alert 
systém pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 ako nástroj, ktorý na 
základe zvolených kritérií hodnotí riziko vzniku alebo zhoršenia epidemiologickej situácie a k tomu určuje 
potrebu prijímania adekvátnych opatrení na národnej a regionálnej úrovni. 

Koniec decembra 2020 bolo obdobím, počas ktorého prudko vzrástli počty infikovaných osôb, boli 
preplnené kapacity lôžkového fondu na infektologických klinikách poskytovateľov ústavnej zdravotnej 
starostlivosti a zvýšila sa úmrtnosť obyvateľstva na ochorenie COVID-19. Na základe týchto faktov, vláda 
Slovenskej republiky schválila uznesením č. 804 návrh na ďalšie rozšírenie núdzového stavu obmedzením 
slobody pohybu a pobytu v čase od 19. decembra 2020 s ukončením 29. decembra 2020 a odporučila 
hlavnému hygienikovi prijať príslušné vyhlášky, ktorými sa umožní realizácia obmedzení.   
Výrazný rast počtu hospitalizovaných pacientov, zvýšený nárok na kapacity poskytovateľov ústavnej 
zdravotnej starostlivosti, stále zvyšujúca sa úmrtnosť, potreba poskytovania špeciálnej zdravotnej 
starostlivosti (umelá pľúcna ventilácia), výskyt oveľa nebezpečnejšej mutácie koronavírusu SARS-CoV-2, 
chorobnosť zdravotníckeho personálu si nevyhnutne vyžiadala predĺženie núdzového stavu, ktorým vláda 
Slovenskej republiky zabezpečila pracovnú povinnosť v príčinnej súvislosti pokračovaním II. vlny pandémie, 
reprofilizáciu ďalšieho lôžkového fondu na infektologické lôžka a obmedzenie mobility osôb.  Vláda 
Slovenskej republiky uznesením č. 807 schválila ďalšie predĺženie trvania núdzového stavu na obdobie 40 
dní na území Slovenskej republiky s obmedzením slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 30. 
decembra 2020 s ukončením obmedzenia 10. januára 2021. 

Zriadenie a úlohy Permanentného krízového štábu 

Dňa 23. marca 2020 bol predsedom vlády Slovenskej republiky zriadený Permanentný krízový štáb ako 
dočasný poradný a koordinačný orgán na obdobie počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu 
alebo výnimočného stavu v súvislosti so šírením pandemického koronavírusu SARS-CoV-2 počas I. vlny 
pandémie.  

Jeho postavenie, úlohy, zloženie a spôsob rokovania upravil štatút. Pracoval v zložení šesť členov vrátane 
predsedu, ktorých vymenoval predseda vlády Slovenskej republiky. Jeho činnosť po materiálnej 
a čiastočne aj organizačnej stránke zabezpečoval Úrad vlády Slovenskej republiky. 
Úlohou Permanentného krízového štábu bolo analyzovať a vyhodnocovať riziká vzniku pandémie 
spôsobenej šírením koronavírusu SARS-CoV-2, vyhodnocovať prijaté postupy na základe výmeny 
informácií s orgánmi verejnej správy.  
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Jeho činnosť bola ďalej zameraná na vydávanie strategických a koordinačných odporúčaní ministerstvám, 
ostatným ústredným orgánom štátnej správy, orgánom územnej samosprávy a ďalším zložkám a na 
koordinovanie činnosti pri prijímaní opatrení s cieľom zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19.  

Rokovania Permanentného krízového štábu sa uskutočňovali nepretržite, boli založené na úzkej spolupráci 
medzi orgánmi verejnej správy s dôrazom na včasné poskytnutie prijatých záverov predsedovi vlády 
Slovenskej republiky, pre ktorého mali odporúčací charakter. 

Pre svoju činnosť využíval podklady poskytované podporným štábom, ktorého zloženie vymenoval 
a odvolal predseda Permanentného krízového štábu a ktorého činnosť sa tiež uskutočňovala v priestoroch 
Úradu vlády Slovenskej republiky.   
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Sekcia prevencie korupcie 
a krízového manažmentu 

Odbor krízového manažmentu 

Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“) ako orgán krízového riadenia podľa zákona č. 
387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení 
neskorších predpisov taktiež riešil krízovú situáciu spôsobenú pandémiou infekčného ochorenia COVID-19. 
Podľa uvedeného zákona má úrad vlády zriadený Krízový štáb Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len 
„krízový štáb“), ktorého úlohou je analyzovať riziká krízovej situácie, navrhovať riešenie na zabránenie 
vzniku krízovej situácie, zmiernenie jej následkov a koordinovať činnosti zložiek začlenených do riešenia 
krízovej situácie. Predsedom krízového štábu je vedúci úradu vlády. 

Odborným orgánom na zabezpečenia úloh vyplývajúcich zo zákona č. 387/2002 Z. z. je Odbor krízového 
manažmentu Sekcie prevencie korupcie a krízového manažmentu. Odbor je zároveň sekretariátom 
krízového štábu. 

Činnosť krízového štábu, ako aj Odboru krízového manažmentu bola v roku 2020 podriadená vzniknutej 
krízovej situácii spôsobenej nekontrolovaným šírením vysoko infekčného koronavírusu SARS-CoV-2.  
Odbor krízového manažmentu ako pred vypuknutím pandémie, tak aj pri jej riešení proaktívne navrhoval, 
realizoval a zabezpečoval opatrenia v podmienkach úradu vlády v spolupráci s ostatnými organizačnými 
útvarmi úradu vlády.  

Navrhované opatrenia boli prerokúvané a schvaľované na zasadnutiach krízového štábu a realizované 
príslušnými organizačnými útvarmi úradu vlády. 

Prvé rokovanie krízového štábu sa uskutočnilo už 4. marca 2020 v nadväznosti na prijaté závery 
z rokovania Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky dňa 27. februára 2020.  
Plnenie úloh z rokovania krízového štábu sa realizovalo na základe príkazu vedúceho úradu vlády 
k realizácii opatrení prijatých v súvislosti s aktuálnym vývojom šírenia koronavírusu na území Slovenskej 
republiky v podmienkach úradu vlády.  

V roku 2020 sa uskutočnilo celkom 13 rokovaní krízového štábu, na základe ktorých vydal vedúci úradu 
vlády 18 písomných príkazov.  
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Prvý príkaz vedúceho úradu vlády k realizácii opatrení prijatých v súvislosti s aktuálnym vývojom šírenia 
koronavírusu na území Slovenskej republiky v podmienkach úradu vlády v roku 2020 bol vydaný dňa 10. 
marca 2020. 

Tieto príkazy reflektovali na opatrenia, ktoré boli schválené uzneseniami vlády Slovenskej republiky 
v priebehu roka 2020 alebo ktoré boli vydané opatreniami, respektíve vyhláškami Úradu verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky.  
Cieľom opatrení prijímaných úradom vlády bolo zabezpečiť nepretržité fungovanie vlády Slovenskej 
republiky, jej poradných orgánov, poradných orgánov predsedu vlády Slovenskej republiky, ako aj 
samotného chodu úradu vlády. Nemenej dôležitou skutočnosťou bola aj vlastná ochrana zamestnancov 
úradu vlády. Na základe písomných príkazov boli realizované viaceré opatrenia. 

V júni 2020 došlo k zlepšeniu pandemickej situácie na území Slovenskej republiky, bol odvolaný núdzový 
stav, čo znamenalo postupné uvoľnenie opatrení aj v podmienkach úradu vlády. Povolilo sa organizovanie 
všetkých druhov pracovných rokovaní, vzdelávacích aktivít, účasť na zahraničných pracovných cestách, na 
tuzemských pracovných cestách, stravovanie zamestnancov úradu vlády pokračovalo v štandardnom 
režime, upravilo sa udeľovanie pracovného voľna alebo poskytovania HOME OFFICE. 
V septembri 2020 došlo opäť k nárast počtu prípadov infikovaných osôb. Následkom tejto situácie v súlade 
s uznesením Ústredného krízového štábu zo dňa 28. septembra 2020 boli postupne zavádzanie opatrenia 
aj v podmienkach úradu vlády, nakoľko v mesiaci september enormne narástlo množstvo suspektných 
alebo potvrdených prípadov na ochorenie COVID-19, väčšinou ako kontakty s osobami s pozitívnou 
cestovateľskou anamnézou.   

Oproti opatreniam v I. vlne bolo príkazom vedúceho úradu vlády rozhodnuté vydávať viacej osobných 
ochranných prostriedkov zamestnancom úradu vlády a boli inštalované technické zariadenia na meranie 
telesnej teploty na vstupoch do objektov úradu vlády. Zredukoval sa tiež počet zástupcov médií v objekte 
úradu vlády pri tlačových konferenciách a sprísnil sa režim vstupu do objektu úradu vlády, do účelových 
zariadení úradu vlády a do priestorov prenajatých úradom vlády. Každá osoba sa pri vstupe preukazovala 
negatívnym výsledkom antigénového testu alebo PCR testu na ochorenie COVID-19 testu certifikovaného 
na území Európskej únie. 

Vedúci zamestnanci organizačných útvarov umožňovali svojim zamestnancom výkon práce formou home 
office, ak to povaha ich práce dovolila a boli zabezpečené činnosti príslušného organizačného útvaru úradu 
vlády. 
Na základe záverov z rokovaní Ústredného krízového štábu a krízového štábu úradu vlády Odbor krízového 
manažmentu zabezpečil testovanie zamestnancov úradu vlády. Prvé testovania sa uskutočnili 29. októbra 
2020 a 26. novembra 2020 v rámci celoplošného testovania antigénovými testami  
Úlohou Odboru krízového manažmentu bolo tiež trasovanie kontaktov zamestnancov úradu vlády, 
u ktorých bola pozitívna cestovateľská anamnéza, ktorí boli v kontakte s osobou pozitívne testovanou na 
ochorenie COVID-19, u ktorých sa vyskytli klinické príznaky indikujúce ochorenie COVID-19 
a zamestnancov, ktorí boli na pracovisku úradu vlády v úzkom kontakte so zamestnancami s vyššie 
uvedenými kritériami. 
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Odbor krízového manažmentu poskytoval aj informácie zamestnancom, ako majú postupovať podľa 
aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a zároveň odporučil ich 
vedúcim zamestnancom karanténu pre zamestnancov, ktorí spĺňali kritériá úzkeho kontaktu.  
Počet prípadov evidovaných v mesiaci november 2020 kopíroval trend zhoršovania sa epidemiologickej 
situácie na celom území Slovenskej republiky, kedy začali prudko narastať počty prípadov s ochorením 
COVD-19 alebo počty suspektných prípadov na ochorenie COVID-19. 

 

Na základe dôslednej realizácie vyššie uvedených opatrení sa podarilo v podmienkach úradu vlády  udržať 
chorobnosť zamestnacov na minimálnej miere a zabezpečiť tak funkčnosť jednotlivých organizačných 
útvarov úradu vlády v priebehu celého roka 2020, a teda zabezpečiť činnosť vlády Slovenskej republiky, jej 
poradných orgánov, činnosť predsedu vlády Slovenskej republiky, ako aj celkový chod úradu vlády. 
Významným spôsobom k tomu prispeli aj zamestnanci úradu vlády, ktorí aj nad rámec svojho pracovného 
fondu a napriek riziku nákazy zabezpečovali tieto činnosti. 
       
Odbor krízového manažmentu vychádzajúc z reálnych skúseností pri riešení pandémie a tiež v nadväznosti 
na prijímané dokumenty a opatrenia vládou Slovenskej republiky, Úradom verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky aktualizoval Plán ochrany zamestnancov Úradu vlády Slovenskej republiky a osôb 
prevzatých do starostlivosti. Aktualizácia spočívala v doplnení samostatnej časti s názvom 
„Protiepidemický plán“ a ďalšie ustanovenia, do ktorých bola premietnutá potreba upraviť konkrétny 
postup jednotlivých organizačných útvarov úradu vlády v súvislosti s riešením vzniknutej pandemickej 
situácie spôsobenej výskytom a šírením nebezpečného prenosného infekčného ochorenia.   
Bola vyžadovaná veľká miera flexibility, nakoľko dovtedy nastavené a schválené protiepidemické opatrenia 
nepočítali s tak rozsiahlym negatívnym dosahom infekčného ochorenia, ktoré môže spôsobiť celosvetovú 
pandémiu. 

Ďalšie úlohy v pôsobnosti Odboru krízového manažmentu 
V pôsobnosti úradu vlády je aj kontrola v oblasti bezpečnosti štátu. Na rok 2020 boli podľa „Zamerania 
kontrolnej činnosti v oblasti bezpečnosti štátu na rok 2020“, schváleným Bezpečnostnou radou Slovenskej 
republiky naplánované tri kontroly. Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie v súvislosti 
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s ochorením COVID – 19 boli kontroly zredukované na dve, celkovo na 7 subjektoch. Kontroly boli zamerané 
na oblasť hospodárskej mobilizácie a oblasť civilnej ochrany na úrovni ústredného orgánu štátnej správy, 
miestnej štátnej správy a tiež na podnikateľských subjektov určených ako subjekty hospodárskej 
mobilizácie. Poznatky z kontrolnej činnosti v oblasti bezpečnosti štátu boli zapracované do Správy 
o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2020. 

V roku 2020 sa pokračovalo v prácach 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 plnom rozsahu bola zabezpečená aj oblasť ochrany utajovaných skutočnosti, kde bol zaznamenaný 
nárast prichádzajúcich utajovaných písomností v súvislosti s riešením pandémie.  

Kancelária Bezpečnostnej rady  

Bezpečnostná rada Slovenskej republiky v roku 2020 zasadala celkovo 6 krát. Na svojich rokovaniach 
prerokúvala a dávala odporúčania vláde Slovenskej republiky k strategickým a koncepčným materiálom 
riešiacim bezpečnosť Slovenskej republiky. Vzhľadom k vývoju pandemickej situácie prerokúvala aj 
prijímané opatrenia a celkovú globálnu situáciu ohľadom šírenia vírusu. Na jednom z rokovaní sa zúčastnila 
aj prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová. Na spomenutom zasadnutí bola prezentovaná 
pripravovaná akcia Spoločná zodpovednosť. Situačné centrum Slovenskej republiky poskytovalo 
predsedovi vlády Slovenskej republiky  štatistiky ohľadom vývoja kovidu v okolitých krajinách. 

Situačné centrum Slovenskej republiky plnilo v roku 2020 najmä úlohy v oblasti analýz vývoja pandémie 
COVID-19 a opatrení v Slovenskej republike a vo svete. Popritom začalo plniť úlohy kontaktného bodu 
Európskeho centra výnimočnosti pre boj proti hybridným hrozbám v Helsinkách. Situačné centrum 
Slovenskej republiky na dennej báze participovalo na činnosti Národného bezpečnostného a analytického 
centra. 

Odbor prevencie korupcie 

Rezortný protikorupčný program Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „RPKP“) bol vypracovaný 
v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 585/2018 z 12. decembra 2018, ktorým bola schválená 
Protikorupčná politika SR na roky 2019 – 2023 (ďalej len „Protikorupčná politika SR“). Obsahovo nadväzuje 
na program prijatý 31. augusta 2019, vyhodnocuje splnenie jeho úloh a ukladá ďalšie. Pri jeho vypracovaní 
sa takisto zohľadnili požiadavky štandardov podľa normy ISO 37001, ako aj skúsenosti získané pri jej 
zavádzaní na Úrade vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“), najmä však informácie vyplývajúce 
z prieskumu o korupčných rizikách na úrade vlády. Premietli sa doň aj poznatky a návrhy zamestnancov 
úradu vlády a iných osôb, ktoré sú v pracovnoprávnom vzťahu s úradom vlády (ďalej len „zamestnanci“), 
i poznatky o dobrej praxi iných organizácií vrátane relevantných zahraničných skúseností.  Adresátmi 
tohto aktualizovaného RPKP sú zamestnanci úradu vlády. Jeho účel je poskytnúť im súbor konkrétnych 
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krokov na predchádzanie korupcii, najmä prostredníctvom riadenia korupčných rizík a zmenšovania 
priestoru na ich vznik a existenciu. Aktualizácia protikorupčného programu nadobudla účinnosť 15. júla 
2020. 
V roku 2020 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.  

An>korupčná linka 
  

Počet hovorov zaznamenaných na Antikorupčnú linku vzrástol, avšak len 1 hovor niesol znaky naplnenia 
skutkovej podstaty niektorého z trestných činov korupcie. Vo väčšine prípadov (78) boli poskytnuté 
volajúcim požadované informácie, najčastejšie kontakt na NAKA, pretože volajúci chceli priamo nahlásiť 
podozrenie na korupčné správanie alebo konzultovať svoje podozrenie. Vo 8 prípadoch išlo o omyly.  

Písomné podania týkajúce sa korupcie 

V roku 2020 prijal OPK celkom 244 písomných podaní.  Podania obsahujúce znaky korupčného správania 
boli postúpené Národnej kriminálnej agentúre P PZ alebo Úradu inšpekčnej služby (27 prípadov). V 70 
prípadoch boli podnety od občanov postúpené inému príslušnému orgánu verejnej správy. Odložených 
bolo 39 podaní, v ktorých absentovali relevantné informácie alebo obsahovali vyjadrenie názoru, 108 
podaní bolo vybavených odpoveďou občanom napr. v prípadoch, keď sa občania dožadovali kontroly 
prokuratúry, polície, súdov a podobne. 

Porovnanie počtu písomných podaní v rokoch 2015 až 2020, z toho postúpené NAKA: 

 

Úrad vlády SR v rámci zefektívňovania prevencie korupcie pokračuje v procese implementácie 
medzinárodnej pro>korupčnej normy ISO 37001 Systém manažérstva proti korupcii. Tento 
medzinárodný protikorupčný štandard 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. V júli 2020 vedúci Úradu 

Podania celkom, z toho postúpené NAKA
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vlády SR slávnostne prevzal z rúk zástupkyne audítorskej spoločnosti certifikát, ktorý osvedčuje splnenie 
náročných kritérií vyplývajúcich z normy. Získaním cer>fikátu pro>korupčných činnos[ v zmysle normy 
ISO 37001 sa Úrad vlády SR stal lídrom v štátnej správe vo vytvorení podmienok pre boj pro> 
korupcii.  

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 pro>spoločenskej činnos> 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. Na základe tejto smernice 
odbor prevencie korupcie ako zodpovedná osoba v zmysle citovaného zákona preveroval 2 oznámenia 
o protispoločenskej činnosti na úrade vlády. Obe oznámenia vyhodnotil ako dôvodné a navrhol opatrenia 
na zlepšenie. 

V oblasti medzinárodnej spolupráce sa zintenzívnila 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. Kľúčovými partnermi projektu sú Rada pre štátnu službu, 
Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Generálna prokuratúra SR a Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR. Podrobnejšie informácie sú dostupné na https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/
o-nas/   

Odbor prevencie korupcie v sledovanom období pre šíriaci sa koronavírus bol nútený podstatne 
obmedziť protikorupčné vzdelávacie akcie. Zrealizované boli protikorupčné semináre dňa 13. februára 
2020 v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR pre 44 pedagogických pracovníkov 
a dňa 17. februára 2020 pre 55 zamestnancov ministerstiev, aj spoluúčasť na Konferencii Slovenského 
inštitútu interných audítorov dňa 30. septembra 2020 s prednáškou k boji proti korupcii a prevencii 
korupcie vrátane aplikácie k riadeniu korupčných rizík.  
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Odbor vnútorného auditu 
V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov   (ďalej ako „zákon o finančnej kontrole a audite“)  je Úrad vlády SR ako 
správca kapitoly štátneho rozpočtu  povinný zabezpečovať vykonávanie vnútorného auditu v rozsahu jeho 
vecnej a osobnej pôsobnosti.   

           Úlohy na úseku vnútorného auditu v zmysle Organizačného poriadku Úradu vlády SR zabezpečuje 
odbor vnútorného auditu, v rámci ktorého pôsobí Expozitúra Prešov, ktorá plní úlohy v rozsahu pôsobnosti 
tohto odboru. 

V  hodnotenom období odbor vnútorného auditu: 

- vykonával 6  plánovaných vnútorných auditov, pričom 1 vnútorný audit bol zastavený a 1  vnútorný 
audit bude ukončený v roku 2021,  

- vykonával 3 neplánované vnútorné audity na základe rozhodnutia vedúceho Úradu vlády SR, pričom 
1 vnútorný audit bude ukončený v roku 2021. 

Vnútorné audity boli zamerané najmä na: 

- dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov  a interných predpisov v oblasti verejného 
obstarávania, 

- hospodárenie s  verejnými financiami poskytnutými Úradom vlády SR na podporu rozvoja športu 
orgánom územnej samosprávy, 

- hospodárenie s verejnými financiami určenými na vypracovanie projektovej dokumentácie obnovy 
a rekonštrukcie čeľadníka, ktorý je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ Rusovce s parkom.  

V rámci vykonaných vnútorných auditov bolo zistených celkom 30  nedostatkov, z tohto počtu boli  3  
nedostatky kvalifikované ako systémové. Podrobnejší prehľad o  zistených nedostatkoch znázorňuje 
nasledovný graf.  
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Na základe vnútorných auditov vykonaných v roku  2020 boli v zmysle § 20 ods. 4 písm. e) zákona 
o finančnej kontrole a audite príslušným orgánom oznámené zistené skutočnosti nasledovne: 

- Generálnej prokuratúre SR bolo v  dvoch prípadoch zaslané oznámenie o skutočnostiach 
nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin, 

- Úradu vládneho auditu  bolo zaslané oznámenie o porušení finančnej disciplíny, 

- Ministerstvu financií SR bolo zaslané oznámenie o porušení ustanovenia § 19 ods. 6  zákona 
o rozpočtových pravidlách, 

- Úradu pre verejné obstarávanie bolo zaslané oznámenie o porušení zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

10 porušení finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 zák. č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene                                         a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zák. č. 523/2004 Z.z.“)
8 porušení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
9 porušení zákona o finančnej kontrole a audite, ktoré sa týkali nesprávneho vykonania základnej finančnej kontroly  
1 porušenie § 19 ods. 6 zák. č. 523/2004 Z.z.  v prípade, keď verejné prostriedky neboli použité na kry>e  nevyhnutných potrieb                                          povinnej osoby 
1 porušenie zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov týkajúce sa preukázateľnos> účtovných dokladov
1 porušenie sa týkalo všeobecne záväzného právneho predpisu upravujúceho podrobnos> o prevencii a kontrole prenosných ochorení
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Odbor kontroly 

Oblasť kontroly 
  
V roku 2020 vykonal odbor kontroly (ďalej len „OK“), celkom 15 kontrol, z toho bolo 12 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 3 kontroly 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 5 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. 

       podľa zákona č. 10/1996 Z. z. podľa zákona č. 357/2015 Z. z.
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V súvislosti s výkonom kontrolnej činnosti sekcia kontroly prostredníctvom OK vykonávala aj nasledovné 
činnosti: 

a) vypracovala a predložila na rokovanie vlády materiály : 
- Správa z kontrolnej činnosti vykonanej Úradom vlády SR v 2.  polroku 2019 
- Správa z kontrolnej činnosti vykonanej Úradom vlády SR a v 1. polroku 2020,  
- Informácia o plnení úloh z uznesení vlády SR na ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch   
 štátnej správy v 4. štvrťroku 2019 
- Informácia o plnení úloh z uznesení vlády SR na ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch   
 štátnej správy v 1. štvrťroku 2020, 
- Informácia o plnení úloh z uznesení vlády SR na ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch   
 štátnej správy v 2. štvrťroku 2020 
- Informácia o plnení úloh z uznesení vlády SR na ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch   
 štátnej správy v 3. štvrťroku 2020, 
- Zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2021. 

b) viedla Centrálny register kontrol Úradu vlády SR, Centrálny register vonkajších kontrol a auditov 
vykonávaných na Úrade vlády SR a register Poverení na výkon kontrol. 
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Odbor petícií, sťažností a 
ostatných podaní 

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 (ďalej len „zákon č. 575/2001 Z. z.“) plní Úrad  vlády  SR 
(ďalej len „ÚV SR“)  okrem iného aj úlohu ústredného orgánu štátnej správy pre kontrolu vybavovania 
petícií a sťažností. Konkrétne plnenie tejto úlohy  zabezpečuje  sekcia  kontroly (ďalej len „SK“) 
prostredníctvom odboru petícií, sťažností a ostatných podaní (ďalej len „OPSOP“). Uvedený odbor plní 
predovšetkým úlohy súvisiace s prijímaním a evidenciou petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom 
práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 85/1990 Zb.“), sťažností podľa zákona č. 9/2010 
Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 9/2010 Z. z.“) a podľa príslušnosti 
zabezpečuje aj ich vybavovanie. Taktiež vybavuje aj ostatné podania (dopyty, žiadosti, návrhy, podnety) 
adresované priamo SK, alebo jej postúpené na vybavenie kanceláriami predsedu vlády SR, vedúceho ÚV 
SR, resp. generálnej tajomníčky služobného úradu  ÚV SR.   

Prehľad základných údajov o počte a charaktere podaní, doručených ÚV SR za  rok 2020 a jeho porovnanie 
s predchádzajúcimi rokmi : 

Obdobia 
roku 2020

Písomné 
podania 
celkom

v tom

 Ústne,  
resp.  

osobne  
doručené 
podania 

Pe[cie Sťažnos>

Iné podania, vrátane podaní označených ako sťažnos>

Písomnos> 
súvisiace 

s vybavovaním   
podaní Spolu

z toho

Podnety, 
oznámenia,    

žiados>,  
návrhy, dopyty

Označené ako 
sťažnos>, ktoré 

nevyhovujú podľa  
zákona 9/2010 Z. z.

I. Q. 255 0  20 75 46  29  160  14

II. Q. 244  5  31 120  57 63  88  0

III. Q. 188 2  21 75  36   39   90   20 

IV. Q. 183  3  24 66  26 40   90  4

Spolu za   
rok 2020

870 10 96 336 165 171 428 38

Pre 
porovnanie

- rok 2019 773 10 92 223 125 98 448 51

- rok 2018 936 7  142 303 160  143 484 70

- rok 2017  971  6 173 254 129 125  538 43 
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Podrobné údaje o konkrétnych počtoch, charaktere, zameraní, smerovaní, spôsobe a výsledkoch vybavenia 
podaní doručených ÚV SR v roku 2020, budú uvedené v „Informácii o vybavovaní pe[cií a sťažnos[ za 
rok 2020 Úradom vlády SR a orgánmi štátnej správy“, vypracovanej  OPSOP. Na základe  úlohy B. 3. 
uznesenia  vlády SR č. 792 zo dňa 16. 12. 2020 k „Zameraniu kontrolnej  činnos> Úradu vlády SR na rok 
2021“, bude  táto  správa v termíne do 31. 05. 2021 predložená na rokovanie  vlády SR, po ktorom bude jej 
znenie následne sprístupnené  verejnosti na internetovej stránke ÚV SR. 

Okrem vyššie uvedenej hlavnej činnosti plnil OPSOP aj ďalšie úlohy a to  napr.: viedol centrálnu evidenciu 
petícií a sťažností ÚV SR; na základe rozhodnutia vedúceho ÚV SR posudzoval, analyzoval,  predkladal  
návrhy na  vybavenie, resp.  priamo vybavoval  podania  adresované predsedovi vlády SR a vedúcemu ÚV 
SR; pre orgány verejnej správy zabezpečoval koncepčnú aj operatívnu , vzdelssávaciu, metodicko-právnu 
činnosť v oblasti  vybavovania petícií a sťažností; osobne prijímal a  vybavoval fyzické osoby a právnické 
osoby, ktoré sa dostavili na ÚV SR a ktorým bolo poskytnuté usmernenie vo veci domáhania sa  ochrany ich 
práv alebo právom chránených záujmov, resp.  bolo im umožnené vyhotovenie ich sťažnosti v listinnej 
podobe; pripravoval podklady, pre rozhodovanie vo veci  sporov o  príslušnosť na vybavenie sťažností 
a petícií medzi orgánmi verejnej správy, resp. rozhodoval v tejto veci; poskytoval stanoviská k žiadostiam 
občanov o poskytnutie 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 (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“); zabezpečoval operatívne vybavovanie telefonických 
dopytov a žiadostí občanov vo veci  príslušnosti ÚV SR na riešenie ich záležitostí, resp. o stave vybavovania 
nimi zaslaných podaní, atď.   

OPSOP plnil  v posudzovanom období taktiež aj tieto úlohy: 

 -  spracoval a predložil na  rokovanie vlády SR „Informáciu o vybavovaní pe[cií a sťažnos[ za  rok  2019 
Úradom vlády SR a orgánmi štátnej správy“, ktorá ju  na svojom 22. rokovaní zo dňa  27. 05. 2021 vzala 
na vedomie; 
-   v oblasti vybavovania sťažností a petícií vykonal kontrolnú činnosť na vybraných orgánoch verejnej  
správy, 
-    zabezpečoval priebežne plnenie úloh a povinností, ktoré pre ÚV SR vyplývajú  z dokumentu na 
zabezpečenie procesu predkladania, spracovávania a vybavovania elektronických hromadných žiadostí, 
ktorý vláda SR na základe „Akčného plánu Inicia[vy pre otvorené vládnu>e v Slovenskej republike“, 
schválila uznesením č. 636 zo dňa 25. 11. 2015;  

-   zabezpečoval priebežne plnenie úloh a povinností v oblasti európskej iniciatívy občanov ktoré 
vyplývajú  pre ÚV SR z ustanovení nariadení Európskeho parlamentu a rady (EÚ)               č. 2011/211 
a č. 2019/788.   
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Odbor Národný úrad pre 
OLAF, sekcia kontroly  
ÚV SR 
Oblasť ochrany finančných záujmov EÚ: 
Pre účely plnenia záväzkov vyplývajúcich z článku 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Úrad vlády SR 
(ďalej aj „ÚV SR“) prostredníctvom odboru Národný úrad pre OLAF (ďalej len „ONÚ OLAF“)  sekcie kontroly 1
zabezpečuje a koordinuje ochranu finančných záujmov Európskej únie (ďalej len „OFZ EÚ“) v Slovenskej 
republike, a to v zmysle § 24 ods. 5 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii 
ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle §5 zákona č. 528/2008 Z. z. o 
pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a §5 
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.  

ONÚ OLAF zároveň plní podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 
o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) úlohu koordinačného 
útvaru pre boj proti podvodom v Slovenskej republike (tzv. Anti-Fraud Coordination Service - AFCOS) a 
spolupracuje s OLAF. Na národnej úrovni spolupracuje s príslušnými orgánmi štátnej a  verejnej správy, 
ktorých združuje do siete 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 a  kontrolu finančných prostriedkov, ktoré predstavujú zdroj príjmov rozpočtu EÚ, ako i s orgány a 
inštitúcie zodpovedné za konanie o spätnom vymáhaní, ukladaní sankcií a postihovaní pôvodcov 
nezákonných činností súvisiacich s poškodzovaním finančných záujmov EÚ.  

 V zmysle Organizačného poriadku ÚV SR zo dňa 29. 10. 2018 v znení Dodatku č. 6 zo dňa 30. 09. 2020 došlo 1

s účinnosťou od 01. 10. 2020 k organizačnej zmene a s tým súvisiacemu premenovaniu odboru Centrálny koordinačný 
útvar (OCKÚ OLAF) na odbor Národný úrad pre OLAF (ďalej len „ONÚ OLAF“).
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Spolupráca  ONÚ OLAF s OLAF-om  a v rámci orgánov EÚ 

Zástupcovia ONÚ OLAF sa pravidelne zúčastňujú na zasadnutiach Pracovnej skupiny Rady EÚ pre boj proti 
podvodom (GAF ), ktorá sa zaoberá otázkami súvisiacimi s OFZ EÚ, bojom proti podvodom a inej 2

nezákonnej činnosti poškodzujúcej tieto záujmy, pričom v roku 2020  bola v tejto súvislosti pozornosť 
venovaná najmä finalizovaniu 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 .  3

Zamestnanci ONÚ OLAF sa v roku 2020 tiež zúčastňovali pravidelných zasadnutí Poradného výboru pre 
koordináciu prevencie podvodov (COCOLAF ) pri Európskej komisii/OLAF-e a pod ním zriadených 4

pracovných skupín (ďalej aj „PS“), ktorými sú Pracovná skupina pre prevenciu podvodov (Fraud Prevention 
Working Group), Pracovná skupina AFCOS (AFCOS group),  Pracovná skupina pre nahlasovanie a analýzu 

 GAF zodpovedá za záležitos> týkajúce sa boja pro> podvodom a ostatným pro>právnym činnos>am poškodzujúcim 2

finančné záujmy EÚ. Členské štáty sa zaoberajú otázkami týkajúcimi sa nových právnych a iných predpisov o boji pro> 
podvodom, ak>vít a riadenia úradu OLAF a činnos> Dozorného výboru pre OLAF, ako aj správami o ochrane finančných 
záujmov Únie. Dokumenty tejto pracovnej skupiny predstavujú rámec pre činnosť ONÚ OLAF.

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ, Euratom) 2020/2223 z 23. decembra 2020, ktorým sa mení 3

nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013, pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní 
Európskeho úradu pre boj pro> podvodom (Ú. v. EÚ L 437, 28.12.2020, s. 49)

 COCOLAF predstavuje pracovné a informačné fórum pre výmenu prak>ckých poznatkov a informácií medzi 4

jednotlivými príslušnými národnými orgánmi navzájom i voči úradu OLAF, ako aj pre koordináciu ich činnos> na národnej 
a nadnárodnej úrovni. Zástupcovia ONÚ OLAF sa zasadnu[ zúčastňujú z dôvodu plnenia úloh kontaktného bodu pre 
OLAF v rámci SR.
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podvodných a iných nezrovnalostí (Reporting and Analysis of Fraudulent and Other Irregularities Group) 
a sieť komunikátorov OLAF – OAFCN (OAFCN – OLAF Anti-Fraud Communicators´ network). 
ONÚ OLAF v spolupráci s partnermi siete AFCOS vypracoval a zaslal podklady za SR do Správy Komisie 
Európskemu parlamentu a Rade: 31. výročná správa o ochrane finančných záujmov Európskej únie – boj 
proti podvodom – 2019 (PIF správa).  

Oblasť poskytovania podpory a súčinnosti OLAF-u 

ONÚ OLAF poskytol  v roku 2020 súčinnosť OLAF-u celkovo v 28 prípadoch, pričom v 16 prípadoch išlo o 
administratívne vyšetrovania vedené OLAF-om a 12 prípadov sa týkalo preverovania informácií zo strany 
OLAF-u v rámci rozhodovania o otvorení administratívneho vyšetrovania. Táto súčinnosť pozostávala 
najmä zo zabezpečenia informácií a dokumentácie na základe vyžiadania OLAF-u a podpory pri príprave 
kontrol na mieste, ktoré OLAF plánoval vykonať v Slovenskej republike v rámci administratívnych 
vyšetrovaní, avšak tieto vzhľadom na pandemickú situáciu nebolo možné nakoniec zrealizovať.   

Koordinácia OFZ EÚ na národnej úrovni 

Na národnej úrovni zabezpečoval ONÚ OLAF v roku 2020 koordináciu ochrany finančných záujmov EÚ a boja 
proti podvodom najmä prostredníctvom spolupráce s členmi siete AFCOS v rámci Riadiaceho výboru pre 
ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike (ďalej „Riadiaci výbor“), ktorý je 
koordinačný a iniciatívny orgán, zriadený vedúcim Úradu vlády SR.  
Riadiaci výbor vykonáva aj dohľad nad plnením úloh a opatrení vyplývajúcich z Národnej stratégie ochrany 
finančných záujmov EÚ v SR (ďalej len „Národná stratégia“).  V tejto súvislosti  Riadiaci výbor schválil 
v roku 2020 formou per rollam:    
- Správu o plnení trvalých úloh vyplývajúcich z Národnej stratégie ochrany finančných záujmov Európskej 
únie v Slovenskej republike a odpočet plnenia Akčného plánu k Národnej stratégii - plnenie úloh za rok 
2019 k 31. decembru 2019, 
- Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR za rok 
2019 a Vyhodnotenie plnenia komunikačných aktivít v rámci Komunikačného plánu k ochrane finančných 
záujmov EÚ v SR za rok 2019, 
- Ročnú správu o nezrovnalostiach za rok 2019 
- Odpovede k Dotazníku OLAF, všeobecná časť – Správa o ochrane finančných záujmov (PIF) 2019, 
- Usmernenie k riadeniu prístupových práv do databázy Systému včasného odhaľovania rizika a vylúčenia 
(EDES) v podmienkach SR, verzia 1, 
- Staff Working Document: Follow-up of recommendations to the Commission report on the protection of 
the EU’s financial interests – fight against fraud, 2018. 
V rámci Riadiaceho výboru vykonávali v roku 2020 svoju činnosť  Pracovná skupina pre nezrovnalosti, 
Pracovná skupina pre komunikáciu, Pracovná skupina pre spoluprácu v oblasti koordinácie kontrolnej 
činnosti a Pracovná skupina k článku 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 
V pracovných skupinách partneri siete AFCOS spolupracovali, resp. poskytli podklady k splneniu úloh 
Akčného plánu k Národnej stratégii. V roku 2020 bol vypracovaný a sfinalizovaný „Prehľad najčastejších 
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foriem podvodného správania pri implementácii fondov EÚ identifikovaných v rámci PO 2007 – 2013 a PO 
2014 – 2020“. 

Nezrovnalosti 

Nezrovnalosti uvedené v ročných správach o nezrovnalostiach (ďalej len „ročná správa“), ktoré každoročne 
vypracováva ONÚ OLAF, vznikli pri čerpaní finančných prostriedkov v rámci predvstupových fondov  a 
operačných programov (ďalej len „OP“) programového obdobia (ďalej „PO“) 2004 – 2006, PO 2007 – 2013, 
ako aj pri implementácií projektov OP PO 2014 – 2020 vždy za daný kalendárny rok. Správa obsahuje aj 
popis nezrovnalostí v programoch cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce, ako aj v 
Európskom námornom a rybárskom fonde a Spoločnej poľnohospodárskej politike.   
Ročné správy obsahujú číselné a finančné aspekty nezrovnalostí/hlásení nahlásených na OLAF za príslušné 
PO. Správy uvádzajú tiež kvantitatívne zhodnotenie nezrovnalostí/hlásení za jednotlivé PO. Cieľom 
ročných správ je informovať vládu Slovenskej republiky o stave nezrovnalostí zaevidovaných v systéme 
evidovania a nahlasovania nezrovnalostí (IMS), ktorým sa zasielajú hlásenia na OLAF a ich analytické 
zhodnotenie v oblasti štrukturálnej a kohéznej politiky, Spoločnej poľnohospodárskej politiky a v oblasti 
tradičných vlastných zdrojov. 
Celé znenie Ročných správ je dostupné na webovej stránke https://www.olaf.vlada.gov.sk//vyrocne-
spravy-olaf/ .  
ONÚ OLAF  vypracoval v spolupráci s partnermi siete AFCOS Ročnú správu o nezrovnalostiach za rok 2019, 
ktorá bola schválená dňa 17. júna 2020 Riadiacim výborom formou per rollam. Ročnú správu následne 
predložil na rokovanie vlády SR vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky dňa 01. júla 2020 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., ako informatívny materiál, ktorý bol vzatý 
na vedomie.  
Zdrojom informácií pri vypracovaní Ročnej správy o nezrovnalostiach za rok 2019 bol IMS a bola 
vypracovaná na základe metodiky Výročnej správy o OFZ EÚ a boji proti podvodom (PIF Report), ktorú 
predkladá Európska komisia Parlamentu a Rade. 

V roku 2020 bolo na OLAF zaslaných prostredníctvom IMS spolu 16 hlásení za PO 2004 – 2006, 262 hlásení 
za PO 2007 – 2013 a za PO 2014 – 2020 167 kvartálnych a 342 mesačných hlásení.  

Podania doručené ONÚ OLAF 

ONÚ OLAF prijíma podania verejnosti o podozreniach z poškodenia finančných záujmov EÚ v SR  
elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy nezrovnalosti@vlada.gov.sk a afcossr@vlada.gov.sk, ktoré 
sú zverejnené na webovom sídle ONÚ OLAF a v listinnej forme prostredníctvom pošty. 

V roku 2020 bolo ONÚ OLAF zaslaných 63 podaní verejnosti o podozreniach z poškodenia resp. ohrozenia 
finančných záujmov EÚ. V roku 2020 vybavil ONÚ OLAF 29 podaní, z toho 5 podaní bolo podnetom na výkon 
kontroly zo strany ONÚ OLAF a 24  podaní bolo  priamo vybavených v rámci ONÚ OLAF alebo vybavených 
iným spôsobom, napr. odložením z dôvodu, že predmet podnetu nebol hradený z fondov EÚ, RO/SO 
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odstúpilo od zmluvy o NFP, podozrenia sa nepotvrdili, na daný projekt už bol vykonaný audit zo strany MF 
SR, pisateľovi bola zaslaná žiadosť o doplnenie podania, na ktorú neodpovedal atď.  

2 podania postúpil ONÚ OLAF na ÚVO, 1 podanie na NAKA P PZ SR  a 31 podaní bolo postúpených na 
riadiace a prípadne sprostredkovateľské orgány (napr. MPSVR SR, PPA, MŽP SR a pod.) 

Kontroly ONÚ OLAF 

V roku 2020 vykonali zamestnanci ONÚ OLAF spolu 7 kontrol v  kontrolovaných subjektoch PPA, MV SR, 
MPSVR SR, MDV SR, Implementačná agentúra MPSVR SR, MIRRI SR, MH SR ako RO/SO. Na riešenie 
nezrovnalostí bola zameraná 1 kontrola,  5 kontrol sa  zameralo na postupy  RO/SO pri poskytovaní 
a využívaní finančného príspevku z fondov EÚ a 1 kontrola bola zameraná na overenie splnenia opatrení 
z kontroly vykonanej v roku 2019. 
 

V prípade piatich kontrol bol vypracovaný Protokol o výsledku kontroly, nakoľko v kontrolovaných 
subjektoch bolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, resp. interných predpisov.   
V dvoch prípadoch neboli zistené žiadne porušenia všeobecných záväzných predpisov, resp. interných 
predpisov a preto boli vypracované Záznamy z kontroly.  

Počet podaní

                   Spôsob vybavenia jednotlivých podaní

v y b ave n é 
O N Ú      
OLAF

orgán auditu ÚVO
NAKA PPZ SR /
GP SR

NKÚ SR
iný orgán 
š t á t n e j 
správy

63 29 0 2 1 0 31
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Ďalšie dôležité aktivity ONÚ OLAF v roku 2020 

Stretnutie s Generálnou prokuratúrou SR a Ministerstvom spravodlivosti SR za účasti európskeho 
prokurátora za SR 
Dňa 16. 12. 2020 sa uskutočnilo v ÚZ Hotel Bôrik v Bratislave pracovné rokovanie medzi sekciou kontroly, 
ONÚ OLAF a zástupcami Generálnej prokuratúry SR a Ministerstva spravodlivosti SR za účasti európskeho 
prokurátora JUDr. Juraja Novockého. Predmetom uvedeného rokovania boli najmä možnosti vzájomnej 
spolupráce a výmeny informácií medzi Európskou prokuratúrou a ÚV SR ako aj vzdelávacie aktivity v 
oblasti ochrany finančných záujmov EÚ a v oblasti činnosti Európskej prokuratúry. 

 
PRACOVNÉ ROKOVANIE ÚV SR SO ZÁSTUPCAMI GP SR A MS SR, 16.12.2020, HOTEL BÔRIK ÚZ ÚV SR  

Školiace aktivity partnerov siete AFCOS 

V roku 2020 usporiadal ONÚ OLAF 6 školiacich aktivít zameraných na oblasť ochrany finančných záujmov 
Európskej únie v zmysle Plánu vzdelávania v oblasti OFZ EÚ na rok 2020 , na ktorých sa zúčastnilo 361 
zamestnancov partnerov siete AFCOS - riadiacich orgánov, sprostredkovateľských orgánov, 
implementačných agentúr, certifikačného orgánu,  orgánu auditu, prokuratúry a policajných zložiek. 
Lektormi boli zástupcovia vybraných partnerov siete AFCOS z Generálnej prokuratúry SR, 
Protimonopolného úradu SR, Úradu pre verejné obstarávanie, Ministerstva financií SR a Finančného 
riaditeľstva  SR.  

Témami školení boli: 

▪ Európska prokuratúra - vznik, fungovanie a vzťahy s inštitúciami 

▪ Pravidlá ochrany hospodárskej súťaže a kartelové dohody vo verejnom obstarávaní 

▪ Najčastejšie porušovania zákona o verejnom obstarávaní identifikované pri výkone dohľadu 

▪ Najčastejšie sa vyskytujúce problémy pri aplikácii zákona o finančnej kontrole a audite  
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▪ Finančná kontrola a audit v rámci EŠIF 

▪ Ochrana finančných záujmov EÚ z pohľadu Finančnej správy SR 

Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu a v súvislosti s prijatím opatrení na zabránenie šírenia ochorenia 
COVID -19 bolo v roku 2020 zrušených 19 plánovaných odborných školení pre partnerov siete AFCOS.   

 
SEMINÁR: NAJČASTEJŠIE PORUŠOVANIA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ IDENTIFIKOVANÉ  
PRI VÝKONE DOHĽADU, 04.03.2020, HOTEL BÔRIK ÚZ ÚV SR 

 
SEMINÁR: NAJČASTEJŠIE SA VYSKYTUJÚCE PROBLÉMY PRI APLIKÁCIÍ ZÁKONA O FINANČNEJ  
KONTROLE A AUDITE , 03.09.2020, HOTEL BÔRIK ÚZ ÚV SR 
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SEMINÁR: OCHRANA FINANČNÝCH ZÁUJMOV EÚ Z POHĽADU FINANČNEJ SPRÁVY SR, 06.10.2020,  
HOTEL BÔRIK ÚZ ÚV SR 

Vzdelávanie pedagógov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ  

ONÚ OLAF v roku 2020 uskutočnil v rámci  iniciatívy „Vzdelávania detí a mládeže  v oblasti ochrany 
finančných záujmov EÚ a boja proti korupcii“ ďalší zo série seminárov organizovaných  pre riaditeľov 
a učiteľov základných a stredných škôl v SR  na tému OFZ EÚ.  Seminár pod názvom: „Podvody a korupcia v 
súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ“ bol zorganizovaný pre 51 riaditeľov a učiteľov materských, 
základných a stredných škôl Bratislavského samosprávneho kraja a zamestnancov z Metodicko-
pedagogického centra.  Cieľom série seminárov je bližšie vysvetliť témy súvisiace s bojom proti podvodom 
a korupcii v súvislosti s OFZ EÚ, objasniť základné pojmy, úlohu ÚV SR v tejto oblasti a spolu s lektormi z 
praxe (NAKA P PZ SR, Úrad špeciálnej prokuratúry GP SR)  poskytnúť všetky potrebné praktické informácie. 
V súvislosti s organizáciou seminára pre riaditeľov a učiteľov materských, základných a stredných škôl 
vydal ONÚ OLAF tlačovú správu: https://www.olaf.vlada.gov.sk//vzdelavanie-ako-prevencia-dalsi-
seminar-pre-riaditelov-skol-na-temu-podvodov-a-korupcie-v-suvislosti-s-ochranou-financnych-
zaujmov-europskej-unie-na-slovensku/.  
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SEMINÁR: PODVODY A KORUPCIA V SÚVISLOSTI  S OCHRANOU FINANČNÝCH ZÁUJMOV EÚ, 13.02.2020, HOTEL BÔRIK ÚZ ÚV SR 

Aktivity v oblasti informovanosti a zvyšovania povedomia o ochrane 
finančných záujmov EÚ  

S cieľom priblížiť činnosť OLAF-u verejnosti na Slovensku bolo preložené do slovenčiny jedno z videí  
OLAF-u, ktoré je umiestnené na webovom sídle ONÚ OLAF v časti: https://www.olaf.vlada.gov.sk//
informacne-materialy/. Dňa 03. 12. 2020  bolo toto video vrátane titulkov pre nepočujúcich zverejnené 
v spolupráci s OIP na facebookovom profile Eufondy s titulom: POZNÁTE ÚRAD OLAF? A VEDELI STE, ŽE 
SPOLUPRACUJE S ÚRADOM VLÁDY SR?: https://www.facebook.com/watch/?v=1021846311649889. 
V príspevku odbor informuje, čo je úlohou Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) a aké úlohy 
vykonáva ONÚ OLAF. Zároveň je v príspevku propagovaná emailová adresa nezrovnalosti@vlada.gov.sk na 
nahlasovanie podozrenia zo zneužitia finančných prostriedkov Európskej únie na Slovensku. 
ONÚ OLAF zverejnil príspevok v decembrovom vydaní Newslettra Eufondy, ktorý vydáva OIP ÚV SR.  
V príspevku odbor informuje, kam možno nahlásiť podozrenie zo zneužitia finančných prostriedkov 
Európskej únie, čo je úlohou ONÚ OLAF, čo je OLAF, čo rozumieme pod ochranou finančných prostriedkov 
EÚ, čo sú finančné záujmy EÚ, prečo treba chrániť prostriedky Európskej únie, kedy dochádza k podvodu, 
prečo treba chrániť prostriedky Európskej únie, ako nahlásiť podozrenie z nezrovnalostí a čo má podnet 
obsahovať.  
V rámci propagácie OFZ EÚ v SR ďalej ONÚ OLAF šíril leták o svojej činnosti a  činnosti OLAF napr.                      
na seminári organizovanom pre riaditeľov  materských a základných škôl v Bratislavskom samosprávnom 
kraji a školeniach organizovaných pre partnerov siete AFCOS. Taktiež bol leták zaslaný na regionálne 
Informačno-poradenské centrá zamerané na poradenstvo v rámci využívania eurofondov v SR.  

V záujme zabezpečiť informovanosť širokej verejnosti na Slovensku o problematike boja proti podvodom v 
súvislosti s OFZ EÚ bolo na webovom sídle ONÚ OLAF zverejnených v roku 2020 celkovo 11 tlačových správ 

52

https://www.olaf.vlada.gov.sk//informacne-materialy/
https://www.olaf.vlada.gov.sk//informacne-materialy/
https://www.facebook.com/watch/?v=1021846311649889
mailto:nezrovnalosti@vlada.gov.sk


VÝROČNÁ SPRÁVA ÚRADU VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2020

súvisiacich s OFZ EÚ. Tlačové správy sa týkali zverejnenia informácií o školeniach realizovaných ONÚ OLAF v 
spolupráci so sieťovými partnermi, Plánu vzdelávania na rok 2020, informácií  o aktivitách ONÚ OLAF, 
OLAF-u, EK v oblasti OFZ EÚ v SR (najmä informácia o vydaní výročných správ) a o seminári pre 
pedagogických pracovníkov v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom pod MŠVVaŠ SR pri 
presadzovaní výučby finančnej gramotnosti na školách v SR a pod. 

Projekty zamerané na ochranu finančných záujmov EÚ  

V rámci implementácie projektu „Zabezpečenie a koordinácia ochrany finančných záujmov EÚ III.“ 
kód ITMS 2014+ č. 301011ADV6, ONÚ OLAF aj v roku 2020 zabezpečil realizáciu informačných                      
a vzdelávacích ak>vít v oblas> boja pro> korupcii a podvodom, a ochrany finančných záujmov EÚ. 
ONÚ OLAF usporiadal tieto vzdelávacie a informačné aktivity: 

a) šesť špecifických školení vyplývajúcich z Národnej stratégie OFZ EÚ a Akčného plánu OFZ EÚ pre 
partnerov siete AFCOS a iných relevantných partnerov ONÚ OLAF podľa ročného Plánu vzdelávania 
OFZ EÚ, 

b) jedno školenie o OFZ EÚ na zlepšenie informovanosti o OFZ EÚ a boji proti podvodom a korupcii v 
rámci všeobecného vzdelávania v súlade s Komunikačným plánom k ochrane finančných záujmov 
EÚ v SR. 

V rámci implementácie projektu „Vzdelávanie oprávnených zamestnancov ÚV SR spolupracujúcich s OLAF-
om v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ II.“ kód ITMS 2014+ č. 301011W645 ONÚ OLAF v roku 2020 
pripravoval  jazykové a špecifické vzdelávanie oprávnených zamestnancov ÚV SR spolupracujúcich s OLAF-
om v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ,  a to ich účasťou na vzdelávacích seminároch v SR aj 
v zahraničí.  

Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu a v súvislosti s prijatím opatrení na zabránenie šírenia ochorenia 
COVID -19 bol však plánovaný špecifický vzdelávací seminár v SR v dňoch od 09. do 11. 10. 2020  so 
zameraním na oblasť  OFZ EÚ zrušený. Zároveň príkazom vedúceho Úradu vlády SR k realizácii opatrení 
prijatých v súvislosti s aktuálnym vývojom šírenia  ochorenia COVID- 19 boli na ÚV SR zároveň zrušené 
všetky plánované zahraničné pracovné cesty a odborné školenia v zahraničí.  
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Tlačový a informačný odbor 
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. 

Podobne zastrešuje kompletný mediálny servis počas regionálnych výjazdov predsedu vlády, zahraničných 
návštev predsedu vlády či prijatí na úrade vlády. 

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. 

Rok 2020 bol poznačený pandémiou koronavírusu, v porovnaní s minulými rokmi preto narástol počet 
odpovedí na novinárske otázky na cca 550. 

Počet vydaných tlačových správ a oznamov o činnosti predsedu vlády, úradu vlády a splnomocnencov 
vlády: cca 520. 

Ku koncu roka 2020 bolo na úrade vlády akreditovaných cca 600 novinárov. 
Počty novinárov, ktorí sa mohli zúčastniť na mediálnych podujatiach úradu vlády, boli vzhľadom na prijaté 
protiepidemické opatrenia limitované. Účasť na tlačových konferenciách či rokovaniach vlády bola 
obmedzená na jeden štáb z každého akreditovaného média. 

Návštevnosť webového sídla úradu vlády v roku 2020:  

1 153 108 používateľov,  
3 870 764 zobrazení stránky.  

Úrad vlády v roku 2020 spravoval celkovo 17 webových sídiel. 
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Centrálny register zmlúv 
(CRZ) 
Návštevnosť 633 047 používateľov, 8 539 797 zobrazení stránky, 9 425 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). 
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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 2020 bolo úradu vlády doručených 491 žiadostí o 
sprístupnenie informácií podľa. Úrad vlády ako povinná osoba sprístupnil žiadateľom informácie v prípade 
491 žiadostí, v 112 prípadoch postúpil žiadosť povinnej osobe, ktorá mala k dispozícii požadované 
informácie, v 1 prípade bola žiadosť vzatá späť a 4 žiadosti boli založené ad acta. V 1 prípade bolo konanie 
rozhodnutím zastavené a to z dôvodu, že v tej istej veci sa už právoplatne rozhodlo a skutkový stav sa 
podstatne nezmenil a 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 – 4 rozhodnutia, • žiadateľ žiadal sprístupniť 
informácie, ktoré povinná osoba zverejňuje na základe zákona - 1 rozhodnutie, • žiadateľ žiadal 
sprístupniť informácie, ktoré sú predmetom bankového tajomstva – 1 rozhodnutie, • žiadateľ žiadal 
sprístupniť informácie z rokovaní vlády, pričom schôdze vlády sú neverejné – 6 rozhodnutí. 
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Odbor informovanosti a 
publicity 

Poskytovanie informácií verejnosti o štrukturálnych a investičných fondoch a o ich čerpaní komplexne 
zabezpečuje Odbor informovanosti a publicity (OIP) Úradu vlády SR. 
V roku 2020 sa niekoľko aktivít nerealizovalo, alebo sa časť presunula na rok 2021 z dôvodu vypuknutia 
pandémie COVID 19 a následných protipandemických opatrení. 

V roku 2020 OIP realizoval tieto aktivity: 

COMMUNICATION! 
Vo februári sa konal na Bôriku odborný seminár v spolupráci s UK Government Communication Service na 
témy - Strategické plánovanie kampaní, Práca s dezinformáciami a fakenews, Práca so sociálnymi 
médiami, Krízová komunikácia, Koordinácia medzi ministerstvami a Casestudies. Seminár sa uskutočnil 
v spolupráci so Zastúpením EK na Slovenku.  

Mladý Európan 2020 

V novembri sa uskutočnilo online finále vedomostnej súťaže "Mladý Európan", ktorej partnerom bol Úrad 
vlády SR. Súťažiaci nový formát zvládli bravúrne, finále prebehlo bez problémov a poznáme už aj víťazov, 
ktorí získali zaujímavé vecné ceny. 
   
Vo finále Mladého Európana sa tentokrát stretlo 12 súťažných tímov – víťazov regionálnych kôl - zo 
stredných škôl z celého Slovenska. Študenti si zmerali svoje sily vo vedomostiach z oblasti európskej 
histórie, geografie, zaujímavostí o EÚ, či významných osobností EÚ a jej členských krajín.  
Záštitu nad súťažou prevzal podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický 
výhľad Maroš Šefčovič.  

Súťaž videospotov – Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 
2020 

Súťaž pre študentov stredných a vysokých škôl na Slovensku vyhlásil Úrad vlády SR v máji 2020 už po  
deviaty raz. Cieľom tejto aktivity je primäť mladých ľudí, aby si všimli výsledky projektov v rámci čerpania 
EŠIF vo svojom okolí a pokúsili sa ich spracovať vo forme 30 sekundového videospotu. 
Súťaž Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2020 zodpovedá požiadavkám Joint Communication 
Actions, teda siedmim spoločným komunikačným činnostiam, ktoré vzišli z aktivít eurokomisárky pre 
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regionálnu politiku – Coriny Cretu a eurokomisárky pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti 
a pracovnú mobilitu – Marianne Thyssen. Slovensko je jedna z mála krajín, ktorá vo väčšine bodov plní 
tento plán.  
So svojimi prácami sa prihlásilo jedenásť mladých  študentov a autorov.  Videospoty boli hodnotené 
odbornou komisiou v zložení: Mária Brhlovič Cacáková, Peter Malec a Jana Zibalová za Úrad vlády SR a Viera 
Uhlárová zo Stáleho zastúpenia Európskej komisie. 

Online kampaň 

Koncept kampane pracoval s jednoduchou myšlienkou, ktorá obsahovo nadväzuje na predchádzajúcu 
kampaň a na potrebu priamo ľuďom vysvetľovať, načo je dobrá Európska únia a jej štrukturálne fondy, 
ktoré Slovensko čerpá na budovanie moderného Slovenska. Hlavným cieľom bolo zviditeľnenie finančnej 
pomoci zo štrukturálnych fondov, ako aj podpora zlepšovania vnímania Európskej únie. V rámci kampane 
sa realizovala publicita vo forme 30 sekundových spotov so zahrnutím povinnej publicity v rozsahu 5 
sekundového packshotu na záver s logami EÚ, uvedením fondu a loga OP TP. Kampaň bola nasadená po 
dobu 8 týždňov.  
Kampaň  mala pozitívny dopad na podporu návštevnosti webového sídla www.eufondy.sk, ako aj na mieru 
informovanosti o podpore z EŠIF pri realizovanom prieskume. 

Newsletter a formát Príklady dobrej praxe - online aktivita 

Rok 2020 bol z väčšej časti poznačený pandémiou a pre zdĺhavý proces 
verejného obstarávania a následnej realizácie aktivít sa nepodarilo 
zrealizovať časopis EUROKOMPAS, prispôsobili sme sa situácii a prijímateľom 
sme ponúkli online verzie. Ide o špecializovaný Newsletter a leták Príklady 
dobrej praxe, kde prijímateľom poskytujeme aktuálne informácie a novinky o 
EŠIF, ktoré zasielame mesačne na mailové adresy z našej pravidelne 
aktualizovanej databázy.  

Spolupráca s Európskou komisiou 

Europe in My Region 
Ide o spoločnú kampaň DG Regio so všetkými členskými krajinami 
predovšetkým na webe a sociálnych sieťach. 
Úrad vlády SR ju implementoval na portáli www.eufondy.sk a na profile FB 
eufondy a to podpornou formou, predovšetkým fotosúťaže. 

Zasadnutia Pracovnej skupiny pre informovanie a komunikáciu 
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Hlavnou platformou pre spoluprácu medzi jednotlivými riadiacimi orgánmi a národným koordinátorom je, v 
súlade s čl. 117 ods. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, Pracovná skupina pre 
informovanie a komunikáciu fondov EÚ pre programové obdobie 2014-2020. V roku 2020 sa Pracovná 
skupina pre informovanie a komunikáciu stretla raz v júni 2020. 

Zasadnutia INFORM GROUP 
INFORM Network je pracovná skupina pre informovanosť a publicitu na úrovni Európskej komisie, zloženej z 
národných úradníkov pre informovanie a komunikáciu a úradníkov pre informovanie a komunikáciu na 
úrovni operačných programov všetkých členských štátov. 
V roku 2020 sa konali dve online konferencie v máji a novembri. 

WEB a sociálne siete 
Úrad vlády SR, prostredníctvom odboru informovanosti a publicity, komunikoval ciele a sprístupňoval 
informácie na webovom sídle www.nsrr.sk pre programové obdobie 2007-2013 v rámci trvalej 
udržateľnosti. Portál zaznamenal počet unikátnych IP adries 21 226. 
V roku 2021 už portál nebude podporovaný, pretože uplynulo obdobie dlhodobej udržateľnosti a povinnej 
informovanosti. 

OIP súčasne spravoval aj informačný portál www.parterskadohoda.gov.sk (www.eufondy.sk), ktorý sa 
zameriava na  základné a povinné informovanie o implementácii EŠIF na Slovensku na programové obdobie 
2014-2020.   
Ten zaznamenal počet unikátnych IP adries na rekordných úrovniach 765.830,  počet návštev na úrovni 
9.590.602 a počet zobrazení na úrovni 11.320.112. 

V roku 2020 vydal OIP cez portál www.eufondy.sk 1322 tlačových, správ, usmernení a noviniek. 
OIP zabezpečoval aj komunikáciu implementácie EŠIF na Slovensku na sociálnych sieťach facebookovým a 
instagramovým profilom a kanálom youtube.com. 

OIP zverejnil na facebooku rekordných 831 postov, 15 videí na youtube Eufondy a 118 príspevkov na 
Instagrame. 

OIP zverejnil 2129 zákaziek povinne zverejňovaných na www.partnerskadohoda.gov.sk. 

Informačné centrum 
Úrad vlády SR 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. 
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V roku 2020 boli informácie poskytnuté prostredníctvom: 

683 emailových kontaktov 
141 telefonických hovorov 
79 osobných návštev 

Marketingový prieskum trhu zameraný na zistenie úrovne povedomia verejnosti o politike       
súdržnosti Európskej únie na Slovensku. 
Úrad vlády SR, prostredníctvom odboru informovanosti a publicity, realizoval koncom uplynulého roka 
prieskum zameraný na zistenie úrovne povedomia verejnosti o politike súdržnosti EÚ a poskytovania 
pomoci z fondov EÚ Slovensku. V rámci prieskumu boli zodpovedané viaceré otázky z danej oblasti. 

Takmer tri štvrtiny respondentov považujú činnosť fondov v rámci EÚ za prospešnú pre Slovensko - ide o 
takmer 20 % nárast oproti posledným číslam z prieskumu spred piatich rokov. Až 84 % respondentov 
zastupujúcich verejnosť uvádza, že už počuli alebo vedia o poskytovaní finančných prostriedkov na rozvoj 
rôznych oblastí hospodárstva. 
Respondenti najčastejšie uvádzali, že z operačných programov, teda z fondov EÚ určených pre Slovensko, 
je možné financovať projekty týkajúce sa životného prostredia, budovania ciest a diaľnic či rozvoja obcí a 
regiónov, výskumu a vývoja, vzdelávania, budovania kanalizácií, zdravotníctva alebo poľnohospodárstva a 
priemyslu. 
Prieskum potvrdil, že viac ako 90 % zástupcov samosprávy (99 %), mimovládnych organizácií (94 %), či 
podnikateľského sektora (93 %) má informácie o poskytovaní prostriedkov z EÚ, či už na regionálny rozvoj, 
alebo na rozvoj rôznych oblastí nášho hospodárstva. 
 
Viac ako 40 % respondentov deklaruje, že vie o nejakom projekte, ktorý bol financovaný z prostriedkov  
EÚ. Najčastejšie deklarovali znalosť projektov z oblasti budovania ciest, rozvoja regiónov alebo budovania 
kanalizácií. 
 
Viac ako 20 % respondentov deklaruje, že poznajú informačný portál o štrukturálnych fondoch EÚ na 
Slovensku  www.eufondy.sk/www.partnerskadohoda.gov.sk. Takmer tretina z tých, ktorí deklarujú znalosť 
tohto portálu, tvrdí, že ho aspoň občas navštevujú. Prevažná väčšina z nich tento portál hodnotí ako 
prehľadný. 
 
Metodológia prieskumu: 
Veľkosť vzorky 
Celkom N = 763 respondentov vo veku 18 a viac rokov, v cieľových skupinách: 
- Verejnosť SR N = 425 
- Podnikateľský sektor SR N = 203 
- Samospráva SR N = 104 
- Mimovládne organizácie SR N = 31 
Termín zberu - 10.12.2020 – 30.12.2020 
Metóda zberu dát CATI – telefonické opytovanie 
Výber respondentov - kvótny výber 
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Spoločenská zodpovednosť 
Darcovstvo krvi 

Kancelária generálnej tajomníčky služobného úradu zabezpečila dňa 30. júla 2020 v priestoroch úradu 
vlády odber krvi, ktorý bol realizovaný mobilnou odberovou jednotkou Národnej transfúznej služby 
Slovenskej republiky. Ako každý rok, aj v roku 2020 sa k tomuto humánnemu skutku pridali nielen 
zamestnanci úradu vlády, ale aj Ministerstva financií SR a Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a 
informatizácie SR. Na odbere sa zúčastnilo 34 dobrovoľníkov z toho 23 darcov krvi. Aktivity v roku 2020 
boli ovplyvnené pandemickou situáciou, a tak úrad vlády neorganizoval iné dobrovoľnícke aktivity. 

Benefity pre zamestnancov 

V roku 2020 úrad vlády zabezpečil pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov benefit v oblasti športu 
a relaxačných aktivít prostredníctvom športových kariet. Generálna tajomníčka služobného úradu počas 
roku 2020 zagratulovala zamestnancom pri príležitosti pracovných jubileí za odpracované roky na úrade 
vlády. Za 10 odpracovaných rokov bolo odmenených 14 zamestnancov, za 15 odpracovaných rokov 12 
zamestnancov, za 20 odpracovaných rokov bolo odmenených 7 zamestnancov, za 25 odpracovaných rokov 
4 zamestnanci a za 30 odpracovaných rokov bolo odmenených 6 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. Prvá bohoslužba 
pre verejnosť sa uskutočnila 6. októbra 2010. 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. V súčasnosti sa v 
nadväznosti na želanie predstaviteľov cirkví bohoslužby uskutočňujú podľa potrieb a harmonogramu 
jednotlivých cirkevných úradov, stredajší termín zostal zachovaný. 
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Splnomocnenec vlády 
Slovenskej republiky pre 
národnostné menšiny 

 V roku 2020 splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny László Bukovszky 
(ďalej len „splnomocnenec“) pokračoval v plnení úloh v oblasti zachovania, rozvoja a podpory práv 
príslušníkov národnostných menšín vrátane realizácie systémových opatrení na zlepšenie ich postavenia. 
Organizačným útvarom úradu vlády na zabezpečenie úloh v tejto oblasti je Úrad splnomocnenca vlády 
Slovenskej republiky pre národnostné menšiny (ďalej len „úrad splnomocnenca“).  

 Činnosť splnomocnenca bola, tak ako celej spoločnosti, poznačená dopadmi pandémie ochorenia 
COVID-19. Úrad splnomocnenca sa tejto situácii plne prispôsobil a od začiatku proaktívne spolupracoval na 
realizácii opatrení súvisiacich s pandémiou, a to najmä v oblasti sprístupňovania informácií o opatreniach 
v súlade so zákonom o používaní jazyka národnostných menšín pre širokú verejnosť v jazykoch 
národnostných menšín. 

 Významným medzníkom v minulom roku bolo prijatie Programového vyhlásenia vlády SR na obdobie 
rokov 2020 – 2024, ktoré stanovilo významné priority v oblasti ochrany a podpory národnostných menšín, 
čo vláda deklarovala ako svoje prirodzené poslanie. Jednou z nich je aj záväzok vlády SR prijať zákon o 
postavení národnostných menšín, ako jeden z prostriedkov spomalenia asimilácie príslušníkov 
národnostných menšín a záruky uplatňovania menšinových práv vyplývajúcich z Ústavy SR. 

 V špecifických podmienkach sa v minulom roku realizovala participácia národnostných menšín 
v rámci Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny (ďalej len „VNMES“), ktorého predsedom je 
splnomocnenec. V roku 2020 sa na rozdiel od minulých rokov uskutočnili len tri riadne, t. j. prezenčné 
zasadnutia VNMES. Pre aktuálne opatrenia z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nebolo možné 
uskutočniť prezenčne štvrté zasadnutie. V súvislosti s uvedenou situáciou bola na schvaľovanie uznesení 
VNMES využívaná aj procedúra per rollam. V roku 2020 bolo na zasadnutiach VNMES celkovo prijatých 16 
uznesení (uznesenia č. 153 až 168) a jedno zásadné stanovisko týkajúce sa legislatívneho zámeru zákona 
o národnostných menšinách. 14 z týchto uznesení ako aj zásadné stanovisko bolo splnených. Dve 
z uznesení sa plnia priebežne. V roku 2020 sa taktiež konali úspešné doplňujúce voľby náhradníkov členov 
VNMES za rómsku a nemeckú národnostnú menšinu.  
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XXXVIII. ZASADNUTIE VÝBORU 

Úrad splnomocnenca zároveň kontinuálne pokračoval v plnení úloh vyplývajúcich z Akčného plánu 
ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020 
(ďalej len „akčný plán“). K tomuto účelu bola zriadená koordinačná komisia, zložená zo zástupcov 
národnostných menšín a štátnej správy, v rámci ktorej pôsobili pracovné podskupiny zodpovedné za 
plnenie jednotlivých operačných cieľov. V sledovanom období sa zavŕšili viaceré plánované úlohy 
a opatrenia a zároveň prebiehala koordinácia plnenia tých úloh, ktorých gestormi boli iné rezorty. V  druhej 
polovici roku 2020, ktorý bol zároveň posledným rokom realizácie akčného plánu, sa sumarizoval odpočet 
plnenia akčného plánu aj za jednotlivé vecne príslušné rezorty, na základe čoho splnomocnenec vypracoval 
a predložil vedúcemu Úradu vlády SR informáciu o plnení úloh z akčného plánu.  
Plnením úloh akčného plánu sa podarilo realizovať viacero významných aktivít a opatrení. K nim okrem 
iných v sledovanom období patrí predovšetkým zorganizovanie medzinárodnej konferencie pod názvom 
Legisla[vne modely ochrany práv národnostných menšín, ktorá sa uskutočnila 18. februára 2020 v 
Bratislave. Konferencia, ktorá bola realizovaná v rámci operačného cieľa 1 zameraného na Zabezpečenie 
komplexného prístupu k tvorbe právnych predpisov týkajúcich sa práv a postavenia národnostných 
menšín, vytvorila priestor na prezentáciu domácich a zahraničných skúseností v tejto oblasti, ako aj na 
konštruktívnu odbornú diskusiu k nastoleným témam. Podujatie významne prispelo k finalizácii jedného z 
najdôležitejších výstupov akčného plánu − návrhu Legislatívneho zámeru zákona o národnostných 
menšinách, ktorý bol v roku 2020 schválený VNMES, Radou vlády SR pre ľudské práva, národnostné 
menšiny a rodovú rovnosť, prostredníctvom ktorej sa s ním oboznámila aj vláda SR.  

Úrad splnomocnenca v  sledovanom období taktiež vypracoval zásadný materiál, týkajúci sa práv 
národnostných menšín − v poradí piatu Správu o stave používania jazykov národnostných menšín na 
území Slovenskej republiky za obdobie rokov 2019 – 2020 (ďalej len „správa“). Správa poskytuje možnosť 
porovnania údajov v časových radoch, a to už od roku 2012, ako aj komplexnú analýzu aktuálneho stavu 
aplikácie zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín. Predmetná správa bola  

predložená prostredníctvom vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky na rokovanie vlády SR, ktorá  
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ZAHRANIČNÍ HOSTIA, KTORÍ VYSTÚPILI S PREZENTÁCIAMI NA MEDZINÁRODNEJ KONFERENCII, SO SPLNOMOCNENCOM 
 

správu schválila a uznesením č. 24/2021 SR uložila relevantným rezortom, ako aj splnomocnencovi ďalšie 
systémové úlohy vedúce k zlepšeniu súčasného stavu. 

V rámci úsilia zameraného na zlepšenie aplikačnej praxe používania jazykov národnostných menšín po 
vypuknutí pandémie COVID-19 splnomocnenec proaktívne a intenzívne pracoval na zlepšení 
informovanosti príslušníkov národnostných menšín prostredníctvom zabezpečovania prekladov 
základných informácií a pokynov súvisiacich s ochorením COVID-19 do maďarského, rómskeho, rusínskeho, 
ukrajinského a nemeckého jazyka, ktoré boli v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva zverejnené na 
webových sídlach príslušných regionálnych úradov, ako aj na webovom sídle splnomocnenca a webovom 
portáli korona.gov.sk. Predmetné preklady boli zabezpečované poradnými jazykovými skupinami 
splnomocnenca vlády. Splnomocnenec súčasne adresne vyzýval orgány verejnej správy a nimi zriadené 
právnické osoby, ako aj iné právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, aby v zmysle zákona č. 
184/1999 Z. z. zverejňovali všetky informácie, nápisy a oznamy v súvislosti s pandémiou COVID-19, teda 
informácie týkajúce sa ochrany života a zdravia aj v jazykoch národnostných menšín. 

V súvislosti s realizáciou Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 (ďalej len „sčítanie“) úrad 
splnomocnenca nadviazal na predchádzajúcu úzku spoluprácu so Štatistickým úradom SR (ďalej len „ŠÚ 
SR“) a aktívne sa zapojil do prípravy realizácie samotného sčítania. V rámci informačnej a propagačnej 
kampane pripravil a zverejnil súbor propagačných materiálov zameraných na vysvetlenie cieľa sčítania 
obyvateľstva podľa národnosti a materinského jazyka, nového spôsobu zisťovania príslušnosti 
prostredníctvom možnosti prihlásiť sa aj k druhej národnosti, zabezpečenie získaných údajov, ale aj na 
predchádzanie problémov súvisiacich s častým nerozlišovaním medzi národnosťou a štátnou 
príslušnosťou. Uvedené materiály boli preložené do 11 jazykov národnostných menšín. S týmto cieľom 
taktiež pripravil a zverejnil materiál Často kladené otázky v piatich menšinových jazykoch. V spolupráci s 
ŠÚ SR úrad splnomocnenca pripravil spomínané letáky aj s použitím grafického rámca ŠÚ SR. Pre 
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jednoduchšiu distribúciu a tlač bol na webovom sídle splnomocnenca zverejnený informačný balíček 
pozostávajúci z týchto letákov na stiahnutie pre potreby rôznych subjektov, najmä občianskych združení 
pôsobiacich v oblasti práv národnostných menšín. Propagačné materiály úrad splnomocnenca zaslal 781 
obciam. 
Splnomocnenec okrem uvedených materiálov zabezpečil a zverejnil aj propagačné video k sčítaniu 
vyzývajúce v piatich jazykoch národnostných menšín, videá, v ktorých členovia VNMES za jednotlivé 
národnostné menšiny vysvetľujú a vyzývajú príslušníkov národnostných menšín, aby sa prihlásili k svojej 
národnosti a materinskému jazyku a spolupracoval na príprave propagačného videa Sčítanie obyvateľstva 
− Slovensko je náš domov, v ktorom sa obyvateľom prihovárajú známe osobnosti, ktoré sú príslušníkmi 
národnostných menšín.  

Cieľom týchto materiálov bolo zásadným spôsobom podporiť a zvýšiť záujem o sčítanie podľa národnosti, 
ďalšej národnosti a materinského jazyka. Pre potreby obcí a miest úrad splnomocnenca zabezpečil 
preklady informačného letáku, plagátu a inzercie ŠÚ SR, ako aj označenie kontaktného miesta do piatich 
jazykov národnostných menšín. Taktiež k inštruktážnemu videu: Základné informácie SODB 2021 boli 
zabezpečené titulky v jazykoch piatich národnostných menšín. Uvedené materiály sú k dispozícii 
záujemcom na stiahnutie na webovom sídle splnomocnenca vlády.  

 

 

 

PROPAGAČNÉ MATERIÁLY SPLNOMOCNENCA K SČÍTANIU 

Úrad splnomocnenca ďalej pokračoval na riešení podaní od občanov SR, ktorí upozorňovali na možné 
porušenie zákona o používaní jazykov národnostných menšín. V roku 2020 prijal úrad splnomocnenca 102 
podaní, všetky od fyzických osôb. Väčšina z týchto podaní upozorňovala na chýbajúce informácie a 
oznamy týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, majetku alebo bezpečnosti občanov SR v jazyku 
národnostnej menšiny, často práve v súvislosti s absentujúcimi informáciami o opatreniach v súvislosti 
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s pandémiou COVID-19. Išlo predovšetkým o predajne, lekárne, zdravotnícke zariadenia a pod. 
Splnomocnenec taktiež pokračoval v poskytovaní odbornej a metodickej pomoci tak orgánom štátnej 
správy, právnickým osobám, ako aj v konzultáciách a pracovných stretnutiach s predstaviteľmi organizácií 
územných samospráv. 

 
STRETNUTIE SO ZÁSTUPCAMI SK8, ÚNIE MIEST SLOVENSKA A ZMOS  
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Splnomocnenec vlády SR 
pre mládež a šport 

Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport bol v roku 2020 nominovaný do pracovnej skupiny 
„Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+“, kde počas pracovného stretnutia priblížil členom 5. 
rokovacieho stola svoje návrhy pre koncepciu možného čerpania eurofondov, pre regionálnu športovú 
infraštruktúru, zdravý životný štýl obyvateľstva , v zmysle zelenej a ekologickej Európy. 

Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport v roku 2020 v súčinnosti s odborom projektovej podpory SE 
ÚV spracoval a predložil MF SR „Stratégiu obnovy, rekonštrukcie a výstavby telocviční na roky 2021-2023“, 
ktorá reflektuje na požiadavky „Analýzy telocviční v základných a stredných školách v Slovenskej 
republike“  z roku 2017. 

Medzi priority splnomocnenca patrí najmä budovanie a rekonštrukcia školskej športovej infraštruktúry, 
navýšenie hodín športovej a telesnej výchovy na základných školách a ich skvalitnenie, vyučovanie 
športovej a telesnej výchovy na 1. stupni základných škôl špecialistami, podpora miestnych športových 
klubov a pod. 

Eurofondy, Partnerská dohoda 2020 – 2027 

Splnomocnenec sa zúčastnil diskusií ohľadom tvorby obsahu Partnerskej dohody pri stole č.5 s názvom 5. 
Európa bližšie k občanom. V tandeme s generálnym riaditeľom sekcie športu na MSVVaŠ Petrom Dedíkom 
hájili zaujem a opodstatnenosť bodu regionálna a miestna infraštruktúra pre pohybové aktivity a voľný 
čas.  
 
Do tohto dôležitého dokumentu sa im podarilo presadiť opatrenie 5.4 
„Regionálna infraštruktúra pre pohybové aktivity a šport pre všetkých  
za účelom zlepšenia zdravia občanov a spoločenského rozvoja“. 

Partnerská dohoda 2020 - 2027, opatrenie 5.4 

Zdôraznenie prepojenia podpory budovania regionálnej infraštruktúry  
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pre pohybové aktivity a šport na iné oblasti podpory a ciele s ohľadom na budovanie a rozvoj komunít, 
sociálna inklúzia, výchova mládeže a s tým súvisiace budovanie školskej športovej infraštruktúry. 

Vyzdvihnutie podpory budovania regionálnej športovej infraštruktúry s ohľadom na zdravý životný štýl 
spoločnosti, pohybové schopnosti detí  s dôrazom na aktuálnu tému podpory imunity občanov.  K tomu je 
potrebná regionálna športová infraštruktúra, v súlade so zelenou, udržateľnou Európou,  moderne 
vybavené telocvične a školské dvory, multifunkčné športové plochy a telovýchovné zariadenia, parky, 
cyklotrasy a turistické chodníky, plavárne, či atletické dráhy a ďalšia športová infraštruktúru. 

Nevyhnutnosť podpory výstavby cyklotrás ako súčasti riešenia tejto problematiky, vrátane prepojenia na 
rozvoj cestovného ruchu a podpory cyklo-dopravy v rámci mestskej mobility, ako aj turistických cyklotrás 
mimo miest. 

Program Tréneri v škole - školenie 

V roku 2020 splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport aktívne pracoval na príprave 
projektu ,,Tréneri v škole“, ktorý je zameraný najmä na odborné zapojenie kvalifikovaných vyškolených 
trénerov do vyučovacieho procesu hodín športovej telesnej výchovy v 1. a 2. ročníku základnej školy. Žiaci 
sa prostredníctvom tohto projektu zoznámia s viacerými športovo-pohybovými aktivitami a športovým 
náčiním, a to implementáciou vybraných športov do vyučovacieho procesu hravou formou, vrátane 
zabezpečenia športových pomôcok a tričiek s logom projektu. 

Cieľom projektu je zatraktívniť hodiny telesnej výchovy zážitkovým spôsobom výučby, zlepšiť vzťah detí k 
pohybovým aktivitám a zároveň rozvíjať ich všestrannú pohybovú gramotnosť.  

Pilotná fáza projektu sa bude realizovať v priebehu školského roku 2020/2021 na 30 základných školách v 
3 regiónoch (v závislosti od pandemickej situácie v súvislosti s ochorením Covid 19) v rámci 1 vyučovacej 
hodiny športovej telesnej výchovy týždenne, počas ktorej sa pre žiakov realizuje vybraná športovo-
pohybová aktivita. Organizáciu vybranej športovo-pohybovej aktivity zabezpečia kvalifikovaní vyškolení 
tréneri za prítomnosti pedagóga. Žiaci sa budú zdokonaľovať v športovej gramotnosti podľa platných 
smerníc vzdelávania. Kvalifikovaný vyškolený tréner je vnímaný ako výpomoc pre pedagóga pre 
skvalitnenie vyučovacej hodiny 
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V rozšírenej fáze projektu je plánované zapojiť v roku 2021 ďalších 70 základných škôl a v nasledovných 
rokoch obsiahnuť školy  celoplošne. ÚV SR v súčinnosti s akademickou obcou zabezpečuje z prostriedkov 
rozpočtu kapitoly ÚV SR personálne zabezpečenie školiaceho procesu, ktoré pripravuje kvalifikovaných 
vyškolených trénerov, športových pomôcok, samovzdelávacích tričiek s logom projektu a krytie iných 
nákladov spojených s realizáciou projektu. 

Popis projekt, podmienky, kritériá a priebeh jeho realizácie ako aj ďalšie informácie sú zverejnené na 
webovom sídle Splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport: https://
www.sport.vlada.gov.sk/trenerivskole/, resp. na webovej stránke: https://www.trenerivskole.sk 

         

V rámci organizačnej, legislatívnej, materiálnej a personálnej prípravy Úrad splnomocnenca vlády SR pre 
mládež a šport v projekte „Tréneri v škole“ v roku 2020 zabezpečil:  

● stanovisko sekcie predprimárneho a základného vzdelávania MŠVVaŠ SR  a sekcie športu MŠVVaŠ 
SR o vyjadrení podpory projektu a súčinnosti pri jeho realizácii, 

● spracovanie novely štatútu splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport v súčinnosti so sekciou 
vládnej legislatívy ÚV SR, 

● vypracovanie a uzavretie 30 zmlúv o spolupráci medzi ÚV SR a základnými školami v súčinnosti s 
právnym odborom ÚV SR, 

● verejné obstarávanie na nákup športových pomôcok a samovzdelávacích tričiek s logom projektu v 
súčinnosti s odborom verejného obstarávania ÚV SR, 

● spoluprácu s občianskym združením „Trenéři ve škole“, 

V rámci organizačnej, legislatívnej, materiálnej a personálnej prípravy Úrad splnomocnenca vlády SR pre 
mládež a šport v projekte „Tréneri v škole“ v roku 2020 zabezpečil: 

● spoluprácu s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, 

● školenie 45 trénerov, 

● uzavretie dohôd o pracovnej činnosti pre hlavného koordinátora a 3 regionálnych koordinátor v 
súčinnosti s osobným úradom ÚV SR a dohôd o vykonaní práce so školiteľmi projektu, 

● zabezpečenie finančných prostriedkov na roky 2020 a 2021 

● predstavenie projektu štátnym inštitúciám, samosprávam, univerzitám, členom rady ministra 
školstva pre šport a pod. 
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Pandémia v roku 2020 

Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport sa zo všetkých síl snažil byť nápomocný v riešeniach 
problémov týkajúcich sa športu, alebo sanácií pre šport v súvislosti s pandémiou Covid19 a pri komunikácii 
na všetkých úrovniach. 

V auguste 2020 zorganizoval na ÚV rokovanie 10 najväčších športových zväzov a organizátorov maratónov 
v Bratislave a Košiciach za účasti aj štátneho tajomníka pre šport MŠVVaŠ SR Ivana Husára, hlavného 
hygienika SR Jána Mikasa a poslanca NR SR Richarda Nemca.  

Zo stretnutia vyplynuli návrhy opatrení pre športovcov a športové podujatia v aktuálnej epidemickej 
situácii, ktoré boli následne prerokované na zasadnutí Ústredného krízového štábu.  Výsledkom rokovania 
bolo zvolenie štátneho tajomníka, pána Ivana Husára , ako zástupcu športu na rokovaniach pandemickej 
komisii, či ÚKŠ. 

  

Spolupracoval na tvorbe podkladov pre sekciu športu MŠVVaŠ , ktorá ich prezentovala na pandemickej 
komisii a Ústrednom krízovom štábe, kde hájil záujmy športovej obce v súvislosti s optimalizáciou opatrení 
na zamedzenie šírenia ochorenia Covid 19. S kolegami bojovali a hájili záujmy amatérskych a 
profesionálnych športovcov, ako aj dôležitosť zachovania telesnej výchovy na školách  

Splnomocnenec aktívne komunikoval s predstaviteľmi pandemickej komisie a jednotlivými organizátormi 
hromadných podujatí, súťaží a pretekov , ktoré sa konali počas celého roka v sťažených podmienkach , 
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ktoré si často krát vyžadovali aj súčinnosť a  komunikáciu s Úradom verejného zdravotníctva a jednotlivých 
regionálnych ÚVZ 

   

Ďalšie aktivity roku 2020 

Splnomocnenec aktívne komunikoval pri riešení situácie okolo lyžiarskeho hnutia. V decembri 2020 
MŠVVaŠ odobralo štatút Slovenskej lyžiarskej asociácii a dočasným zástupcom v medzinárodnej lyžiarskej 
asociácii F.I.S. sa stal Slovenský športový a olympijský výbor. Novým zástupcom SR v medzinárodnej 
asociácii určila Zväz slovenského lyžovania.  

Splnomocnenec apeloval na všetky dotknuté orgány, aby celú vec vyriešili čo najskôr pre upokojenie v 
lyžiarskom hnutí a aj vzhľadom nato, že Petra Vlhová má sľubne rozbehnutú sezónu a celá záležitosť 
nesmie mať dopad na jej koncentráciu v nastávajúcich pretekoch.                                                                                                 

Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport  bol vymenovaný za člena Rady ministra pre šport, kde sa 
bude snažiť presadiť dôležitosť myšlienky skvalitnenia hodín telesnej a športovej výchovy. Aj z tohto 
dôvodu vznikla myšlienka a realizácia programu Tréneri v škole a presvedčenie o dôležitosti snahy dostať 
viac športu do škôl, pre zdravšiu budúcnosť.  

 

Splnomocnenec aktívne komunikoval so štátnymi orgánmi v súvislosti so zmenami organizácie a pri 
zachovaní projektu EYOF 2022 v Banskej Bystrici, ako aj s výborom NR SR, ktorým je tiež členom ako 
poslanec NR SR za hnutie OĽANO a ktorý vykonal poslanecký prieskum celého projektu.  
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Splnomocnenec aktívne komunikoval so zástupcami samospráv VÚC v súvislosti so športovými témami, 
týkajúcich sa, či už športovej infraštruktúry, alebo rozvoja zdravého životného štýlu, cyklotrás a 
cyklodopravy, až po možnosti zapojenia škôl do programu Tréneri v škole.  

   

Novela štatútu splnomocnenca 

Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport má podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády 
a organizácii Ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov postavenie poradného orgánu vlády 
Slovenskej republiky. 

Súčasný splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Karol Kučera, bol vymenovaný do funkcie dňa 
4.6.2020. Pracovalo sa na novelizácii jeho zastaralého štatútu a túto funkciu vykonáva po jeho úpravách 
bez nároku na odmenu. 

Zo štatútu splnomocnenca, Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport v rámci svojej pôsobnosti:  
- zabezpečuje podľa rozhodnutí vlády koordináciu plnenia úloh v oblasti rozvoja telesnej zdatnosti 
mládeže a športu, ktoré pre orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy, občianske združenia a 
športové organizácie vyplývajú z právnych predpisov, 
-  v spolupráci s príslušnými ministrami a ostatnými orgánmi štátnej správy podľa plánov rokovania vlády, 
ďalších požiadaviek vlády a z vlastného podnetu na základe svojich poznatkov a podnetov orgánov štátnej 
správy, územnej samosprávy, občianskych združení, športových organizácií a ďalších organizácií 
zabezpečuje pre vládu spracovanie návrhov:   

a) koncepčných materiálov v oblasti rozvoja telesnej zdatnosti mládeže a športu, 
b) materiálov o výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii, údržbe a prevádzkovaní športovej infraštruktúry 
vrátane školskej športovej infraštruktúry, 
c) analýz uplatňovania právnych predpisov v oblasti rozvoja telesnej zdatnosti mládeže a športu a 
podnetov na ich zmenu a doplnenie, 
d) posudzuje materiály týkajúce sa rozvoja telesnej zdatnosti mládeže a športu, ktoré pre vládu 
vypracúvajú Ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky a podáva k nim pripomienky a 
stanoviská, 
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e) posudzuje materiály týkajúce sa rozvoja telesnej zdatnosti mládeže a športu, ktoré vláde, predsedovi 
vlády, príslušnému ministrovi, alebo vedúcemu úradu vlády zasielajú orgány územnej samosprávy, 
občianske združenia, športové organizácie  a iné organizácie a predkladá ich predsedovi vlády, 
podpredsedovi vlády, príslušnému ministrovi alebo vedúcemu úradu vlády stanovisko s návrhom ďalšieho 
postupu, 
f) navrhuje, pripravuje, a realizuje v spolupráci s úradom vlády, ministerstvami a ostatnými ústrednými 
orgánmi štátnej správy opatrenia a projekty v oblasti rozvoja telesnej zdatnosti mládeže a športu, 
g) v spolupráci s úradom vlády, ministerstvami a ostatnými Ústrednými orgánmi štátnej správy sa podieľa 
na plnení programového vyhlásenia vlády v oblasti rozvoja telesnej zdatnosti mládeže a športu, 
h) v spolupráci s úradom vlády sa podieľa na poskytovaní dotácií v pôsobnosti úradu vlády, 
i) spolupodieľa sa na tvorbe, realizácii a koordinácii financovania projektov z programov riadených 
Európskou úniou v oblasti rozvoja telesnej zdatnosti mládeže a športu, 
j) na základe poverenia predsedom vlády zastupuje vládu pri oficiálnom prijímaní športových osobností, na 
slávnostnom oceňovaní športovcov a na vrcholných reprezentačných športových podujatiach európskeho, 
alebo svetového významu, najmä majstrovstvách Európy, majstrovstvách sveta a olympijských hrách.  
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