
 
Vyhodnotenie plnenia EAK 

k 31. 12. 2014 
                                       

ÚRAD VLÁDY SR 

sekcia centrálny koordinačný orgán 

Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 

  



 

Vyhodnotenie všeobecných EAK 

 

 

EAK/oblasť  Stav 

plnenia  

kritérií  

Počet 

splnených 

kritérií 

Počet 

nesplnených 

kritérií 

Gestor 

1. Nediskriminácia  nie  2 MPSVaR SR 

2. Rodová rovnosť  nie  2 MPSVaR SR 

3. Zdravotné postihnutie  čiastočne 1 2 MPSVaR SR 

4. Verejné obstarávanie  nie  4 
ÚVO & ÚV SR & 

MV SR 

5. Štátna pomoc  čiastočne 1 2 
MF SR v spolupr. s 

ÚOŠS 

6. EIA/SEA čiastočne  2 1 MŽP SR 

SPOLU  4 13 



 

Splnené kritériá 

 

  

 

 

EAK Názov splneného kritéria  

3. Zdravotné postihnutie   

 

Opatrenia na zabezpečenie sledovania 

vykonávania článku 9 Dohovoru OSN 

5. Štátna pomoc  Opatrenia na zabezpečenie odbornej prípravy a 

informovania zamestnancov zapojených do 

vykonávania EŠIF. 

6. EIA/SEA 

 

Opatrenia na zabezpečenie účinného 

uplatňovania smernice EIA/SEA 

6. EIA/SEA 

 

Opatrenia na zabezpečenie dostatočnej 

administratívnej kapacity. 



 

Odpočet akčného plánu   
EAK Nediskriminácia  

 

 

Nesplnené 

kritérium  

Plánované aktivity Termíny Dôvod neplnenia  

Opatrenia na 

zapojenie 

orgánov 

zodpovedných za 

podporu 

rovnakého 

zaobchádzania so 

všetkými osobami 

počas prípravy a 

vykonávania 

programov 

Posilnenie a navýšenie 

administratívnych kapacít 

odboru rodovej rovnosti  

a rovnosti príležitostí MPSVR 

SR 

1. 11. 2014  

nesplnené 

 

nový termín  

30. 06. 2015 

Z uznesenie vlády SR  

č. 519 vyplýva 

terminovaná úloha pre 

ministra MPSVR SR B5 

do 30.11.2014  

Zapojenie Slovenského 

národného strediska pre 

ľudské práva ako „equality 

body“ 

30. 12. 2014  

splnené 

Národný akčný plán pre 

prevenciu a elimináciu 

diskriminácie 

30. 06. 2014 

nesplnené 

nový termín  

30. 06. 2015 

Prebiehajúce 

medzirezortné 

pripomienkové konanie  

Opatrenia na 

zabezpečenie 

odbornej prípravy  

zamestnancov  v 

oblasti 

nediskriminácie 

Vypracovanie stratégie 

školenia a informovania 

zamestnancov zapojených do 

využívania fondov  

30. 06. 2014 

 

nový termín 

30. 06. 2015  

Predloženie žiadosti na 

zvýšenie finančných 

prostriedkov z OP TP 



 
 Vyhodnotenie  akčného plánu   

EAK Rodová rovnosť  

Nesplnené 

kritérium  

Plánované aktivity Termíny Dôvod 

neplnenia  

Opatrenia na zapojenie 

orgánov zodpovedných za 

podporu rodovej rovnosti 

počas prípravy a 

vykonávania programov 

Posilnenie 

administratívnych kapacít 

odboru rodovej rovnosti  a 

rovnosti príležitostí MPSVR 

SR 

1. 11. 2014 

nesplnené  

 

nový termín 

30. 06. 2015  

Z uznesenie vlády SR 

č. 519 vyplýva 

terminovaná úloha 

pre ministra MPSVR 

SR B5 do 30.11.2014  

Stratégia rodovej rovnosti 

na roky 2014 – 2020 
30. 11. 2014   

splnené 

Celoštátna stratégia 

ochrany a podpory 

ľudských práv v Slovenskej 

republike 

30. 06. 2014  

nesplnené 

nový termín  

30. 06. 2015 

Prebiehajúce 

medzirezortné 

pripomienkové 

konanie  

Opatrenia na 

zabezpečenie odbornej 

prípravy  zamestnancov  v 

oblasti rodovej rovnosti 

 

Vypracovanie stratégie 

školenia a informovania 

zamestnancov zapojených 

do využívania fondov  

1. 11. 2014  

nesplnené 

nový termín  

30. 06. 2015 

 

Predloženie žiadosti 

na zvýšenie 

finančných 

prostriedkov z OP TP 

 



 
 Vyhodnotenie  akčného plánu   

EAK Zdravotné postihnutie  

 

 

Nesplnené kritérium  Plánované 

aktivity 

Termíny Dôvod 

neplnenia 

Opatrenia na vykonávanie 

konzultácií a zapojenie orgánov 

zodpovedných za ochranu práv 

osôb so zdravotným 

postihnutím počas prípravy a 

vykonávania programov 

Posilnenie 

administratívnych kapacít 

u orgánov zodpovedných 

za implementáciu  

Dohovoru OSN  

30. 11. 2014 

nesplnené  

 

nový termín 

30. 06. 2015  

Z uznesenie vlády 

SR č. 519 vyplýva 

terminovaná úloha 

pre ministra MPSVR 

SR B5 do 30.11.2014 

Celoštátna stratégia 

ochrany a podpory 

ľudských práv 

v Slovenskej republike 

30. 06. 2014  

nesplnené 

nový termín  

30. 06. 2015 

Prebiehajúce 

medzirezortné 

pripomienkové 

konanie 

Opatrenia na zabezpečenie 

odbornej prípravy  

zamestnancov  orgánov 

týkajúcich sa zdravotného 

postihnutia  

Vypracovanie stratégie 

školenia a informovania 

zamestnancov 

zapojených do využívania 

fondov  

30. 06. 2014 

nesplnené 

nový termín  

30. 06. 2015 

Predloženie žiadosti 

na zvýšenie 

finančných 

prostriedkov z OP TP 

 

Opatrenia na zabezpečenie 

sledovania vykonávania článku 9 

Dohovoru OSN o právach osôb 

so zdravotným postihnutím 

30. 06. 2014  

splnené 



 
 Vyhodnotenie  akčného plánu   

EAK Verejné obstarávanie 

 

 

Nesplnené 

kritérium  

Plánované aktivity Termíny Dôvod neplnenia 

Opatrenia na 

účinné 

uplatňovanie 

pravidiel Únie  

o verejnom 

obstarávaní 

prostredníctvom 

primeraných 

mechanizmov 

Zavedenie analýzy rizík pri výkone 

kontroly VO zo strany RO 

30.11.2014 

splnené 

Na úrovni systému riadenia 

vypracovanie kontrolných zoznamov 

pre kontrolu RO 

22.12.2014 

splnené  

Zavedenie povinnej ex ante kontroly 

dokumentácie zo strany RO a kontroly 

VO pred podpisom zmluvy 

30.11.2014 

splnené  

Zavedenie spolupráce s 

Protimonopolným úradom SR, 

posilnenie ochrany hospodárskej 

súťaže a zvýšená podpora ÚVO pre 

subjekty vykonávajúce kontrolu VO 

30.11.2014 

nesplnené  

nový termín  

31.3.2015 

Dohoda o spolupráci je vo 

fáze vyhodnocovania 

pripomienok  

Zavedenie cenových máp, 

benchmarkov a limitov pre posúdenie 

hospodárnosti  

30.11.2014 

nový termín  

31.3.2015 

 

Prebieha odkomunikovanie 

návrhov so všetkými 

zapojenými subjektmi 
Nedostatočná hospodárska súťaž 30.11.2014 

nový termín  

31.3.2015 



 
 Vyhodnotenie  akčného plánu   

EAK Verejné obstarávanie 

 

 

Nesplnené 

kritérium  

Plánované aktivity Termíny 

Opatrenia na účinné 

uplatňovanie 

pravidiel Únie  

o verejnom 

obstarávaní 

prostredníctvom 

primeraných 

mechanizmov 

Prijatie nového zákona o vrerejnom 

obstarávaní, ktorý transponuje novoprijaté 

smernice EÚ do právneho poriadku SR  

18.4.2016 

Elektronické verejné obstarávanie  V rámci lehôt stanovených 

v smerniciach EP a Rady 

2014/23/EU, 2014/24/EU, 

2014/25/EU  

Vypracovanie vzorových dokumentov 

využívaných v procese VO 

31.8.2016 

Príprava jednotných pravidiel a požiadaviek 

na dokumentáciu VO 

30.06.2015 

 

Konflikt záujmov  18.4.2016 

Diskriminačné podmienky súťaže  30.6.2015 



 
 Vyhodnotenie  akčného plánu   

EAK Verejné obstarávanie 

 

 
Nesplnené 

kritérium  

Plánované aktivity Termíny Dôvod neplnenia 

Opatrenia na 

zabezpečenie 

odbornej 

prípravy a 

informovanie 

zamestnancov 

zapojených do 

vykonávania 

EŠIF. 

Zavedenie jednotného systému 

vzdelávania zamestnancov v rámci 

Systému riadenia a kontroly EŠIF. 

30.9.2014 

nesplnené 

nový 

termín  

31.3.2015 

Prebieha 

odkomunikovanie 

návrhov so všetkými 

zapojenými subjektmi 

Zriadenie Koordinačného výboru pre 

spoluprácu pri VO 

30.11.2014 

nesplnené 

nový 

termín  

31.3.2015 

Prebieha 

odkomunikovanie 

návrhov so všetkými 

zapojenými subjektmi 



 
 Vyhodnotenie  akčného plánu   

EAK Verejné obstarávanie 

 

 

Nesplnené 

kritérium  

Plánované aktivity Termíny 

Opatrenia, ktorými sa 

zabezpečia transparentné 

postupy prideľovania 

zákaziek. 

30.6.2015 

Opatrenia na 

zabezpečenie odbornej 

prípravy a informovanie 

zamestnancov 

zapojených do 

vykonávania EŠIF. 

Zabezpečenie školení CKO týkajúcich sa 

postupov administratívnej kontroly VO v rámci 

systému riadenia, prezentovanie najčastejších 

nedostatkov identifikovaných pri kontrolách 

VO 

30.6.2015 

 

Vypracovanie vzorových dokumentov 

využívaných v procese VO 

31.8.2016 

Príprava jednotných pravidiel a požiadaviek 

na dokumentáciu VO 

30.06.2015 

 

Konflikt záujmov  18.4.2016 

Diskriminačné podmienky súťaže 30.6.2015 



 
 Vyhodnotenie  akčného plánu   

EAK Verejné obstarávanie 

 

 

Nesplnené 

kritérium  

Plánované aktivity Termíny 

Opatrenia na 

zabezpečenie 

administratívnej kapacity 

na vykonávanie a 

uplatňovanie pravidiel 

Únie o verejnom 

obstarávaní. 

Posilnenie spolupráce medzi ÚVO a 

Protimonopolnými úradom SR a to aj na 

úrovni zabezpečenia AK týchto subjektov 

prostredníctvom technickej pomoci 

30.6.2015 

Zabezpečenie technickej pomoci v rámci 

spolupráce s ÚVO na refundáciu mzdových 

nákladov zamestnancov, nákladov na 

znalecké posudky a odborné stanoviská  

Technická pomoc pre spoluprácu s 

Protimonopolným úradom SR  

Technická pomoc na školenia prijímateľov 



 
 Vyhodnotenie  akčného plánu   

EAK Štátna pomoc 

 

 

Nesplnené 

kritérium  

Plánované aktivity Termíny Dôvod 

neplnenia 

Opatrenia na 

zabezpečenie 

účinného 

uplatňovania 

pravidiel Únie o 

štátnej pomoci. 

Novela zákona č. 231/1999 Z. z. 

o štátnej pomoci v znení neskorších 

predpisov s cieľom: 

  

• posilnenia úlohy koordinátora 

štátnej pomoci 

• vytvorenia právneho rámca pre 

zriadenie centrálneho IT registra pre 

štátnu pomoc 

• zriadenia centrálneho IT registra 

pre štátnu pomoc 

 

 

 

 

31. 7. 2015 

 

 

31. 7. 2015  

 

 

31. 12. 2015  

 

Opatrenia na 

zabezpečenie 

administratívnej 

kapacity na 

vykonávanie a 

uplatňovanie 

pravidiel Únie o 

štátnej pomoci 

Posilnenie administratívnej kapacity 

koordinátora štátnej pomoci  

31. 12. 2014  

nesplnené 

 

nový termín  

31. 7. 2015 

Predpokladaný dátum 

nadobudnutia 

účinnosti novely 

zákona č. 231/1999 

Z.z. o štátnej pomoci   



 
 Vyhodnotenie  akčného plánu   

EAK EIA/SEA 

Nesplnené 

kritérium  

Plánované aktivity Termíny Dôvod 

neplnenia 

Opatrenia na 

zabezpečenie účinného 

uplatňovania smernice 

Európskeho parlamentu a 

Rady 2011/92/EÚ (EIA) a 

smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 

2001/42/ES (SEA) 

 

Novelizácia zákona č. 24/2006 Z. z. o 

posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie 

•  schválenie Národnou radou SR 

•  účinnosť novely zákona 

splnené  

 

 

14.10.2014 

1. 1. 2015 

 

 

Overenie materiálno-technického  a 

personálneho zabezpečenia pre 

vykonávanie novely zákona  

30.6.2015 

 

Metodické usmernenie postupu 

príslušných orgánov pre 

posudzovanie vplyvov v 

„prechodnom“ období 

30.09.2014   

splnené 

 

Zavedenie opatrenia na podporu 

uplatňovania smernice EIA 

20.11.2014   

splnené 

Opatrenia v oblasti 

odbornej prípravy a 

informovania 

zamestnancov zapojených 

do vykonávania smerníc 

EIA a SEA 

Vykonanie školení reflektujúcich na 

príslušné legislatívne úpravy 

31.12.2014   

nesplnené 

nový termín  

priebežne  

počas roka 2015 

účinnosť novely 

zákona o EIA až 

k 1.1.2015 



 
 

 

 

 

Ďakujem za pozornosť 

 

 

Sekcia centrálny koordinačný orgán 

Úrad vlády SR 


