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VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE 

z 27. 11. 2014, 

ktorým sa schvaľujú určité prvky operačného programu „Efektívna verejná správa“ na 
podporu z Európskeho sociálneho fondu v rámci cieľa Investovanie do rastu 

a zamestnanosti na Slovensku 

CCI 2014SK05SFOP001 

(IBA SLOVENSKÉ ZNENIE JE AUTENTICKÉ) 

EURÓPSKA KOMISIA, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, 

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 
2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre 
rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné 
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, 
Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie 
Rady (ES) č. 1083/20061, a najmä jeho článok 29 ods. 4 a článok 96 ods. 10, 

po porade s výborom ESF, 

keďže: 

(1) Dňa 14. mája 2014 predložilo Slovensko prostredníctvom systému elektronickej 
výmeny údajov Komisie („SFC 2014“) operačný program „Efektívna verejná správa“ 
na podporu z Európskeho sociálneho fondu (ESF) v rámci cieľa Investície pre rast a 
zamestnanosť na Slovensku. 

(2) Operačný program spĺňa podmienky stanovené v článku 90 ods. 2 prvom pododseku 
písm. a) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. 

(3) Operačný program vypracovalo Slovensko v spolupráci s partnermi uvedenými v 
článku 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a v spolupráci s Komisiou. 

(4) Komisia v súlade s článkom 29 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 posúdila operačný 
program a 4. augusta vzniesla pripomienky podľa odseku 3 uvedeného článku. 
Slovensko poskytlo doplňujúce informácie 26. septembra a predložilo zrevidovaný 
operačný program 17. novembra 2014. 

(5) Komisia dospela k záveru, že operačný program prispieva k stratégii Únie na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a na dosiahnutie 
hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a je v súlade s nariadením (EÚ) 
č. 1303/2013, nariadením Európskeho parlamentu a Rady2 a s obsahom partnerskej 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320. 
2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom 

sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 470). 



 

SK 3   SK 

dohody so Slovenskom schválenej rozhodnutím Komisie C(2014) 4134 z 20. júna 
2014. 

(6) Operačný program obsahuje všetky prvky uvedené v článku 27 ods. 1 až 6 a v 
článku 96 ods. 1 až 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a bol vypracovaný v súlade so 
vzorom stanoveným v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 
č. 288/20143. 

(7) Toto rozhodnutie predstavuje podľa článku 76 druhého odseku nariadenia (EÚ) 
č. 1303/2013 rozhodnutie o financovaní v zmysle článku 84 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/20124 a právny záväzok v zmysle článku 85 
uvedeného nariadenia. Je však potrebné bližšie určiť prvky, ktoré sú potrebné na 
viazanie rozpočtových prostriedkov na tento operačný program. 

(8) Podľa článku 96 ods. 2 prvého pododseku písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 je 
potrebné pri každom roku uviesť výšku celkových finančných prostriedkov 
plánovaných ako podpora z ESF, ako aj sumy týkajúce sa výkonnostnej rezervy. Je 
rovnako potrebné uviesť výšku celkových finančných prostriedkov podpory pridelenej 
z ESF a národné spolufinancovanie operačného programu a sumy týkajúce sa 
výkonnostnej rezervy na celé programové obdobie a pre každú prioritnú os. V prípade 
prioritných osí, ktoré sa týkajú niekoľkých kategórií regiónov, je takisto potrebné 
uviesť výšku finančného krytia z ESF a národného spolufinancovania v prípade každej 
kategórie regiónu. 

(9) Podľa článku 120 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, je potrebné stanoviť v 
prípade každej prioritnej osi mieru spolufinancovania a určiť, či sa podiel 
spolufinancovania prioritnej osi uplatňuje na celkové oprávnené výdavky vrátane 
verejných a súkromných výdavkov alebo na oprávnené verejné výdavky. 

(10) V súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013 sa aspoň 60 % 
rozpočtových prostriedkov operačného programu vyčlenených z ESF sústreďuje na 
menej rozvinuté regióny, a to na najviac päť investičných priorít stanovených v 
článku 3 ods. 1 uvedeného nariadenia. 

(11) V operačnom programe sa v súlade s článkom 11 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013 
stanovuje príspevok plánovaných opatrení podporovaných z ESF k dosiahnutiu 
tematických cieľov uvedených v článku 9 ods. 1 bodoch 1 až 7 nariadenia (EÚ) 
č. 1303/2013 a k sociálnej inovácii a nadnárodnej spolupráci. 

(12) Toto rozhodnutie nemá vplyv na stanovisko Komisie týkajúce sa súladu akejkoľvek 
operácie podporovanej v rámci operačného programu s pravidlami štátnej pomoci 
platnými v čase, keď bola podpora poskytnutá. 

                                                 
3 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 288/2014 z 25. februára 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá 

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné 
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, 
Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a 
ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom 
sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, pokiaľ ide o vzor 
operačných programov v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa 
Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, pokiaľ ide o vzor programov 
spolupráce v rámci cieľa Európska územná spolupráca (Ú. v. EÚ L 87, 22.3.2014, s. 1). 

4 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o 
rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady 
(ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1). 
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(13) Preto by sa v súlade s článkom 96 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 mali schváliť 
prvky operačného programu uvedené v odseku 2 prvom pododseku písm. a), písm. b) 
bodoch i) až v) a vii), písm. c) bodoch i) až iv) a písm. d), odseku 3 a odseku 6 písm. 
b) uvedeného článku, 

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:  

Článok 1 

Nasledujúce prvky operačného programu „Efektívna verejná správa“ na podporu z ESF v 
rámci cieľa Investície pre rast a zamestnanosť pre Slovensko na obdobie od 1. januára 2014 
do 31. decembra 2020, predložené v konečnom znení 17. novembra 2014, sa týmto schvaľujú: 

(a) odôvodnenie výberu tematických cieľov, súvisiacich investičných priorít a 
pridelených finančných prostriedkov, ako sa uvádza v oddieloch 1.1.2 a 1.2 
operačného programu; 

(b) prvky vyžadované v prípade každej prioritnej osi článkom 96 ods. 2 prvým 
pododsekom písm. b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, ako sa stanovuje v oddiele 
2 operačného programu s výnimkou oddielov 2.A.9 a 2.B.7; 

(c) prvky finančného plánu vyžadované na základe článku 96 ods. 2 prvého pododseku 
písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, ako sa stanovujú v tabuľkách 17, 18a; 

(d) integrovaný prístup k územnému rozvoju, ktorý ukazuje, ako operačný program 
prispieva k dosiahnutiu jeho cieľov a k očakávaným výsledkom, ako sa stanovuje v 
oddiele 4 operačného programu. 

(e)  v prípade každej uplatniteľnej ex ante kondicionality posúdenie, či bola splnená k 
dátumu predloženia partnerskej dohody a operačného programu, a v prípade, že ex 
ante kondicionality neboli splnené, opis opatrení, ktoré sa majú prijať, harmonogram 
ich vykonávania a zodpovedné orgány v súlade so súhrnom predloženým v rámci 
partnerskej dohody, ako je stanovené v oddiele 9 operačného programu. 

Článok 2 

Operačným programom sa podporujú tieto prioritné osi: 

(a) prioritná os 1 „Posilňovanie inštitucionálnych kapacít a efektívnosti VS“ z ESF; 

(b) prioritná os 2 „Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva“ z ESF; 

(c) prioritná os 3 „Technická pomoc“ z ESF. 

Článok 3 

Skutočne zaplatené výdavky v rámci operačného programu sú oprávnené od 1. januára 2014. 

Článok 4 

1. Predpokladaná maximálna výška finančného krytia na podporu z ESF a sumy 
týkajúce sa výkonnostnej rezervy sú stanovené v prílohe I. 

2. Finančné krytie operačného programu sa stanovuje na 278 449 284 EUR 
financovaných z nasledujúcich osobitných rozpočtových položiek v súlade s 
nomenklatúrou všeobecného rozpočtu Európskej únie na rok 2014: 
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(1) 04 02 60 EUR 268 985 591 (ESF – menej rozvinuté regióny); 

(2) 04 02 62 EUR 9 463 693 (ESF – rozvinutejšie regióny). 

3. Miera spolufinancovania každej prioritnej osi podľa kategórie regiónov je stanovená 
v prílohe II. Miera spolufinancovania každej prioritnej osi sa vzťahuje na oprávnené 
verejné výdavky. 

Článok 5 

Toto nariadenie je určené Slovenskej republike. 

V Bruseli 27. 11. 2014 

 Za Komisiu 
 Marianne Thyssen 
 člen Komisie 

 


