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Čo je srdcom OP EVS? 

Vízia OP Efektívna verejná správa 

kvalitné verejné služby poskytované 
občanom efektívnym spôsobom v každej 
fáze ich života či podnikania  
 
moderná, odborná, efektívna, spoľahlivá, 
nekorupčná a transparentná verejná správa 
v SR v roku 2020 
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cesta k modernej a proklientskej verejnej správe 

Priority 

služby, procesy, systémy 
Kvalitné služby pre občana a 

podnikateľa a optimalizované 
procesy a systémy 

ľudské zdroje 
Moderné HR a kompetentní 

zamestnanci 

súdny systém 
Efektívny súdny systém a 

zvýšená vymáhateľnosť práva 

verejné obstarávanie 
Transparentné  a funkčné 

verejné obstarávanie 

korupcia & transparentnosť 
Nekorupčná a transparentná 

VS 

partnerstvá 
Participatívne tvorené verejné 

politiky  

clá a dane 
Efektívny systém výberu a 

správy ciel a daní 

RIA 
Kvalitný systém merania 

dopadov regulácií  
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Základné úlohy štátu pri každej reforme 

Centrálna správa 

Stratégia 
Bez nej je možný len prístup Dôvera v expertov 

 

Monitorovanie výkonnosti 
Ale aj nastavenie regulácie a kontrola jej dodržiavania 

Nevyhnutné ľudské zdroje 
Zručnosti a motivácia.  
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OPII OPEVS 

Postupnosť krokov pri koordinácii 

1. Projektová iniciatíva žiadateľa 
2. Vypracovaný RZ predložený na RO OP EVS 
3. RZ konzultovaný s SO OPII, finálna verzia predložená na 

RO OPEVS 
4. RZ schválený na Hodnotiacej komisii pre reformné 

zámery 

1. Vypracovaný zámer národného 
projektu (ZNP) predložený RO OPEVS 

2. ZNP konzultovaný s RO OPEVS, finálna 
verzia predložená na RO OPEVS 

3. ZNP predložený a schválený na 
Monitorovacom výbore pre OP EVS 

4. Opis a rozpočet projektu 
5. Zverejnenie vyzvania 
6. Žiadosť o NFP 
7. Realizácia projektu 

 

1. Vypracovaná štúdia (ŠÚ) 
uskutočniteľnosti 

2. Finálna verzia ŠÚ predložená na SO 
OPII 

3. Schválenie ŠÚ Radou vlády SR pre 
digitalizáciu 

4. Schválenie ŠÚ Riadiacim výborom OP II 
5. Písomné vyzvanie 
6. Žiadosť o NFP 
7. Realizácia projektu 

Reformný zámer 

Reformný zámer vypĺňa každý  projekt OPEVS a projekty OPII – ŠC 7.3, 7.4, 7.7 

7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a 
dostupnosti eGovernment služieb pre 
podnikateľov. 
7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a 
dostupnosti eGovernment služieb pre 
občanov. 
7.7 Umožnenie modernizácie a 
racionalizácie verejnej správy IKT 
prostriedkami. 
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Najčastejšie problémy 

1. gestorstvo- potrebné mať kompetenčne ošetrené zastrešenie projektu 
2. KPI - často nie sú zadefinované ako ukazovatele reformy a neodrážajú 

pokrok, ktorý sa má realizáciou dosiahnuť 
3. málo ambiciózne ciele projektu a hodnoty KPI, ktoré sa majú dosiahnuť 
4. nie je doriešená otázka, akým spôsobom chcú merať výsledky projektu 
5. potrebné rozlišovať medzi rámcovým cieľom reformy a čiastkovými cieľmi, 

ktoré by mali byť dosiahnuté prostredníctvom realizácie reformného 
zámeru 

 

Na čo si dať pozor pri vypĺňaní RZ 
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