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• proklientsky orientovaná, odborná a transparentná verejná 
správa poskytujúca svoje služby rýchlo a kvalitne v záujme 
podpory udržateľného rastu, tvorby pracovných miest a sociálnej 
inklúzie 
 
• VS s dostatočnými inštitucionálnymi kapacitami, zameraná 
na  kvalitné výstupy a schopná vydávať odborné rozhodnutia 
 
• optimalizácia politík vo vybraných segmentoch VS, 
racionalizácia štruktúr a systémov riadenia vo VS 
 
•  kvalitný, nezávislý a efektívny súdny systém prospievajúci 
k napĺňaniu demokratických princípov, ochrane práv a k 
ekonomickému rastu krajiny 

 

 

CIELE OP EVS 



 

OBLASTI PODPORY OPERAČNÉHO PROGRAMU 

prioritná os 1: 

POSILNENÉ INŠTITUCIONÁLNE 
KAPACITY A EFEKTÍVNA 

VEREJNÁ SPRÁVA 

skvalitnené systémy 
a optimalizované procesy 

verejnej správy 

modernizované ľudské zdroje 
a zvýšené kompetencie 

zamestnancov 

transparentné a efektívne 
uplatňovanie pravidiel 

verejného obstarávania  



 

•PRIJÍMATELIA: 

 

•  inštitúcie  a subjekty verejnej správy 

•  združenia právnických osôb reprezentujúce sociálnych 

   a ekonomických partnerov 

•  mimovládne neziskové organizácie 

 

KTO MÔŽE ŽIADAŤ O POMOC Z OP EVS? 

PO1:  
Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa 

 



 

OBLASTI PODPORY OPERAČNÉHO PROGRAMU 

prioritná os 2: 

ZEFEKTÍVNENÝ SÚDNY SYSTÉM 
A ZVÝŠENÁ VYMÁHATEĽNOSŤ 

PRÁVA 

zvýšená efektívnosť súdneho 
systému     

zvýšená kvalita a posilnená 
nezávislosť súdneno systému 



 

PRIJÍMATELIA: 

• inštitúcie súdneho systému (okresné súdy, krajské súdy, 
 Najvyšší súd SR, Ústavný súd SR, Generálna prokuratúra SR,   
 okresné a krajské prokuratúry) 

• sudcovia, prokurátori, súdny personál a zamestnanci  

• MS SR a jeho rozpočtové organizácie 

• mimovládne združenia zamerané na oblasť justície 

• profesijné združenia zodpovedných za politiky v oblasti justície 
 (notári, exekútori, advokáti, mediátori,..) 

 

KTO MÔŽE ŽIADAŤ O POMOC Z OP EVS? 

PO2: Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť 
práva 



Boli zadefinované na základe odporúčaní EK a sú súčasťou 
všetkých relevantných špecifických cieľov:  

 

 

PRIEREZOVÉ TÉMY OP EVS 

2.   Podpora partnerstva a sociálneho dialógu 

1. Zamedzenie korupcie a podpora transparentnosti 

3.   Hodnotenia dopadov regulácií - RIA 



 

Tematické zameranie projektov OP EVS : 

 

•    optimalizácia a zjednodušovanie procesov vo VS 

•    skvalitňovanie poskytovania služieb VS a zvyšovanie ich  
dostupnosti vo vzťahu k občanom 

•    budovanie a posilňovanie kapacít vo VS 

•    vzdelávanie  a rozvoj znalostí a zručností zamestnancov 

•    podpora transparentnosti a efektívnosti verejného 
obstarávania 

•    optimalizácia procesov v súdnictve 

•    zvyšovanie kvality súdnych rozhodnutí 

TYPY OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT 
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AKTUÁLNY STAV IMPLEMENTÁCIE OP EVS 

 

•      Monitorovacím výborom OP EVS schválených               
33  zámerov NP s celkovou alokáciou cca 209 mil. € 

 

•     schválených 14 reformných zámerov vo vzťahu k          
17 zámerom národných projektov  s alokáciou                  
109 471 387,00 € 

 

•     2 vyzvania so súhlasným stanoviskom CKO                  
(NP Optimalizácia procesov vo verejnej správe + NP 
Implementácia systému ďalšieho vzdelávania zamestnancov 
verejnej správy) +  1 vyzvanie v záverečnej fáze prípravy 

 

 



 ČASOVÝ  HARMONOGRAM - PLÁN 
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Rok 2016  
 

 
•   vyhlásenie výzvy pre dopytovo – orientované projekty, 
zamerané na podporu neziskového sektora 
 
•   do konca roka 2016 plánované zverejnenie  minimálne 
ďalších 3 vyzvaní NP 
 
•   pripravené sú ďalšie reformné zámery, ktoré budú 
predložené na schválenie Hodnotiacou komisiou 
 
•    v rámci niektorých pripravovaných NP prebiehajú už 
konkrétne aktivity 
 
•    do konca roka 2016 je plánované zverejnenie  minimálne 
ďalších 3 vyzvaní NP 
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Dopytovo – orientované  projekty 

 

Výzva pre mimovládne neziskové organizácie s celkovou alokáciou 15 
mil. € bude orientovaná na projekty zamerané na :  

•  budovanie kapacít a inštitucionálnu podporu organizácií MVO  
•  lepšiu informovanosť a participáciu občanov vo veciach verejných 
•   monitoring hodnotenie  verejných politík a fungovania verejných 
inštitúcií  
•   zvyšovanie kvality verejnej diskusie o politikách verejnej správy 
•   podpora sieťovania organizácií, ako aj vzniku platforiem a 
strešných organizácií v témach a oblastiach, v ktorých zatiaľ 
neexistujú 
•   posilnenie spolupráce medzi MVO a samosprávou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ČASOVÝ  HARMONOGRAM - PLÁN 
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Rok 2017 

 

V roku 2017 RO plánuje vyhlásiť (plán do júla 2017): 

 
•   20 vyzvaní na NP s celkovou alokáciou 94,77 mil. € 
 
•    1 dopytovo-orientovanú výzvu pre samosprávy s 
alokáciou 11,44 mil. € 
 
•    RO bude pripravovať vyzvania aj pre ďalšiu sadu 
národných projektov, ktoré ešte len budú predmetom 
schvaľovania reformných zámerov 
 
•  Príprava ďalších dopytovo-orientovaných výziev 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 



ĎAKUJEM   ZA  POZORNOSŤ 


