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DODATOK č. 3 
 

k 

 

Finančnému mechanizmu EHP 2014-2021 
 

PROGRAMOVEJ DOHODE 
 

o financovaní Programu „Cezhraničná spolupráca / Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné 

inštitúcie, transparentnosť“ 

ďalej ako „Programová dohoda“ 

 

medzi 

 

Výborom pre finančný mechanizmus 

ďalej ako „VFM“ 

 

a 

 

Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, 

ďalej ako „Národný kontaktný bod“, 

zastupujúcim Slovenskú republiku, 

ďalej ako „prijímateľský štát“ 

ďalej spolu ako „strany“ 
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Článok 1 

 

1. Príloha č. 1 k Programovej dohode Finančného mechanizmu EHP o financovaní 

programu SK-Správa vecí verejných „Cezhraničná spolupráca / Dobrá správa vecí 

verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť“ sa nahrádza Prílohou č. 1 zaslanou 

spolu s týmto Dodatkom.  

2. Zmeny obsiahnuté v novej verzii Prílohy č. 1 k Programovej dohode vstúpili do platnosti 

dňa 4. decembra 2020. 

 

 

Článok 2 

 

Tento Dodatok spolu s Prílohou č. 1 tvoria neoddeliteľnú časť Programovej dohody. Okrem 

zmien uvedených vyššie Programová dohoda zostáva nezmenená. 

 

 

 

 

Podpísané v Bruseli dňa…….… 

 

Za VFM 

 

 

 

 

……………………………….………….. 

Henning Stirø 

Riaditeľ 

Úrad pre finančný mechanizmus 

 

Podpísané v ..………........... dňa…….… 

 

Za Národný kontaktný bod 

 

 

 

 

……………………………….………….. 

Iveta Turčanová 

v zastúpení 

Ministerstva investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie Slovenskej 

republiky oprávnená podpísať Dodatok 

k Programovej dohode na základe 

plnomocenstva č. 00987/2020/OROPTP-5 

platného od 07.12.2020 
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Príloha č. 1 k Programovej dohode 

 

Správca programu a partneri 

Správca programu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

Donorský partner programu: Nórsky Barentsov sekretariát (BAR) 

Medzinárodná partnerská organizácia: Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) 

Iný partner alebo iní partneri programu: - 

 

Cieľ programu Zvýšená integrita a zodpovednosť verejnej správy 

 

PO Číslo 

Očakávané 

výsledky 

programu 

Indikátor Rozdelenie 
Merná 

jednotka 

Zdroj 

overenia 

Frekvencia 

hlásení 

Počiatočná 

hodnota 

Počiatočný 

rok 

Cieľová 

hodnota 

PO16 

Výstup 1 
Zvýšená integrita 

verejnej správy 

Počet bodov v rámci 

indikátora Kontrola 

korupcie (CCI –

Svetová banka) 

Nevzťahuje 

sa 
Počet 

CCI Svetovej 

banky 
Ročne (VPS) 63,5 2016 65 

Počet bodov v rámci 

Indexu vnímania 

korupcie 

(Transparency 

International) 

Nevzťahuje 

sa 
Počet 

Transparency 

International 

CPI 

Ročne (VPS) 54 2016 49 

Počet ročne 

registrovaných 

zaznamenaných 

prípadov korupcie 

(Ministerstvo 

vnútra) 

Nevzťahuje 

sa 
Počet 

Evidencia 

Ministerstva 

vnútra  

Ročne (VPS) 357 2016 500 

Výsledok 

1.1 

Realizované 

opatrenia na 

zvýšenie integrity 

verejnej správy 

Počet 

zorganizovaných 

seminárov na 

budovanie kapacít 

Nevzťahuje 

sa 
Počet 

Programy 

podujatí a 

prezenčné 

listiny 

Polročne 

(VPS a 

septembrová 

IFR) 

0 
nevzťahuje 

sa 
3 
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PO Číslo 

Očakávané 

výsledky 

programu 

Indikátor Rozdelenie 
Merná 

jednotka 

Zdroj 

overenia 

Frekvencia 

hlásení 

Počiatočná 

hodnota 

Počiatočný 

rok 

Cieľová 

hodnota 

Počet rezortných 

ministerstiev, 

ktorých postupy sú 

v oblasti integrity 

verejnej správy 

koordinované 

Nevzťahuje 

sa 
Počet 

Programy 

stretnutí a 

prezenčné 

listiny 

Polročne 

(VPS a 

septembrová 

IFR) 

0 
nevzťahuje 

sa 
5 

Počet verejných 

zamestnancov 

poučených 

o etickom správaní 

Podľa 

pohlavia 
Počet 

Programy 

seminárov a 

prezenčné 

listiny 

Polročne 

(VPS a 

septembrová 

IFR) 

0 
nevzťahuje 

sa 
350 

Vykonaný prieskum 

verejnej integrity 

Nevzťahuje 

sa 
Binárna 

Kópia správy o 

prieskume 

verejnej 

integrity 

Polročne 

(VPS a 

septembrová 

IFR) 

Nie 
nevzťahuje 

sa 
Áno 

Vyvinutý súbor 

štandardov na 

meranie integrity 

verejnej správy 

Nevzťahuje 

sa 
Binárna 

Kópie 

štandardov 

Polročne 

(VPS a 

septembrová 

IFR) 

Nie 
nevzťahuje 

sa 
Áno 

PO21 Výstup 2 
Zvýšená kvalita 

justičného systému  

Počet príjemcov 

poskytnutých alebo 

skvalitnených 

služieb  

Nevzťahuje 

sa 
Počet 

Evidencia 

prijímateľa 

Polročne 

(VPS a 

septembrová 

IFR) 

0 
nevzťahuje 

sa 
360 

Počet prípadov 

rodinného práva 

stíhaných súdmi, 

ktoré sú 

podporovaných 

programom 

Nevzťahuje 

sa 
Počet 

Evidencia 

Ministerstva 

spravodlivosti 

Ročne (VPS) 0 
nevzťahuje 

sa 
120 

Počet vyškolených 

profesionálov, ktorí 

uviedli zvýšenú 

spôsobilosť a 

schopnosť pracovať 

s obeťami trestných 

Nevzťahuje 

sa 
Počet 

Výsledky 

prieskumu 
2022, 2024 

nevzťahuje 

sa 

nevzťahuje 

sa 
180 
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PO Číslo 

Očakávané 

výsledky 

programu 

Indikátor Rozdelenie 
Merná 

jednotka 

Zdroj 

overenia 

Frekvencia 

hlásení 

Počiatočná 

hodnota 

Počiatočný 

rok 

Cieľová 

hodnota 

činov ochranou 

neplnoletých 

Výsledok 

2.1 

Zvýšená kvalita 

trestného stíhania 

v rodinnom práve  

Počet 

zrekonštruovaných 

priestorov súdov 

Nevzťahuje 

sa 
Počet 

Akceptačné 

dokumenty 

(kolaudačné 

rozhodnutia) 

Polročne 

(VPS a 

septembrová 

IFR) 

0 
nevzťahuje 

sa 
8 

Počet vzdelávacích 

programov pre 

mediátorov a 

sudcov 

Nevzťahuje 

sa 
Počet 

Kópie osnov 

edukačných 

programov 

Polročne 

(VPS a 

septembrová 

IFR) 

0 
nevzťahuje 

sa 
1 

Výsledok 

2.2 

Zlepšenie prístupu 

k spravodlivosti 

pre obete 

Počet vzdelávacích 

programov pre 

sudcov a 

prokurátorov 

zameraných na 

zlepšenie 

zaobchádzania 

s obeťami  

Nevzťahuje 

sa 
Počet 

Kópie osnov 

edukačných 

programov 

Polročne 

(VPS a 

septembrová 

IFR) 

0 
nevzťahuje 

sa 
2 

Počet vyškolených 

verejných činiteľov 

činných v trestnom 

konaní 

Nevzťahuje 

sa 
Počet 

Prezenčné 

listiny 

Polročne 

(VPS a 

septembrová 

IFR) 

0 
nevzťahuje 

sa 
36 

Počet 

medzirezortných 

stretnutí 

podporujúcimi 

spoluprácu na 

ochrane práv obete 

Nevzťahuje 

sa 
Počet 

Prezenčné 

listiny 

Polročne 

(VPS a 

septembrová 

IFR) 

0 
nevzťahuje 

sa 
30 

PO16 Výstup 3 

Zlepšenie 

slovensko-

ukrajinskej 

Úroveň znalostí 

(uvádzaná 

respondentmi) 

Nevzťahuje 

sa 
Škála 1-10 

Výsledky 

prieskumu 
Ročne (VPS) 

Bude určené 

 

Bude určené 

 
(+100%) 
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PO Číslo 

Očakávané 

výsledky 

programu 

Indikátor Rozdelenie 
Merná 

jednotka 

Zdroj 

overenia 

Frekvencia 

hlásení 

Počiatočná 

hodnota 

Počiatočný 

rok 

Cieľová 

hodnota 

inštitucionálnej 

spolupráce 

medzi ukrajinskými 

účastníkmi 

zapojenými do 

spolupráce so SR (v 

otázkach súvisiacich 

s verejným 

obstarávaním, 

súdnictvom a pod.) 

v rámci 

projektových aktivít 

Počet 

spolupracujúcich 

partnerstiev 

pretrvávajúcich 

medzi slovenskými 

a ukrajinskými 

rezortnými 

ministerstvami pri 

ukončení programu 

Nevzťahuje 

sa 
Počet 

Evidencia 

prijímateľa 
Ročne (VPS) 0 

nevzťahuje 

sa 
5 

Výsledok 

3.1 

Realizované 

opatrenia na 

posilnenie 

slovensko-

ukrajinskej 

spolupráce 

Počet príkladov 

najlepšej praxe 

prenesených zo 

Slovenska na 

Ukrajinu v oblasti 

transparentnosti 

Nevzťahuje 

sa 
Počet 

Evidencia 

prijímateľa 

Polročne 

(VPS a 

septembrová 

IFR) 

0 
nevzťahuje 

sa 
10 

Počet ľudí 

prítomných na 

spoločných 

seminároch 

organizovaných 

slovenskými 

a ukrajinskými 

orgánmi verejnej 

správy 

Podľa 

pohlavia 
Počet 

Prezenčné 

listiny 

Polročne 

(VPS a 

septembrová 

IFR) 

0 
nevzťahuje 

sa 
500 
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PO Číslo 

Očakávané 

výsledky 

programu 

Indikátor Rozdelenie 
Merná 

jednotka 

Zdroj 

overenia 

Frekvencia 

hlásení 

Počiatočná 

hodnota 

Počiatočný 

rok 

Cieľová 

hodnota 

Počet vyslaní z 

Ukrajiny na 

Slovensko 

Nevzťahuje 

sa 
Počet 

Evidencia 

prijímateľa 

Polročne 

(VPS a 

septembrová 

IFR) 

0 
nevzťahuje 

sa 
20 

Výsledok 

3.2 

Opatrenia 

posilňujúce 

slovensko-

ukrajinsko-nórsku 

inštitucionálnu 

spoluprácu 

súvisiacu so CBRN 

(chemickou, 

biologickou, 

rádioaktívnou 

a jadrovou) 

bezpečnosťou 

Zriadenie 

vzdelávacích 

a školiacich 

systémov CBRN 

pre ukrajinské 

bezpečnostné 

zložky  

Nevzťahuje 

sa 
Binárna 

Prezenčné 

listiny 

Polročne 

(VPS a 

septembrová 

IFR) 

Nie 
nevzťahuje 

sa 
Áno 

Počet hodnotení 

súčasného stavu 

interných predpisov 

v oblasti 

bezpečnosti CBRN 

a cezhraničného 

toku informácií 

Nevzťahuje 

sa 
Počet 

Kópie 

hodnotení 

Polročne 

(VPS a 

septembrová 

IFR) 

0 
nevzťahuje 

sa 
2 

Počet cvičení 

slovenských 

bezpečnostných 

zložiek za účasti 

medzinárodných 

pozorovateľov1 

Nevzťahuje 

sa 
Počet 

Evidencia 

prijímateľa 

Polročne 

(VPS a 

septembrová 

IFR) 

0 
nevzťahuje 

sa 
1 

Počet 

zrealizovaných 

medzinárodných 

cvičení2 

Nevzťahuje 

sa 
Počet 

Evidencia 

prijímateľa 

Polročne 

(VPS a 

septembrová 

IFR) 

0 
nevzťahuje 

sa 
1 

Počet zástupcov 

súkromného sektora 

vyškolených v 

nakladaní 

Podľa 

pohlavia 
Počet 

Prezenčné 

listiny 

Polročne 

(VPS a 

septembrová 

IFR) 

0 
nevzťahuje 

sa 
45 

                                                           
1 Odozva na CBRN incident. 
2 Odozva na CBRN incident. 
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PO Číslo 

Očakávané 

výsledky 

programu 

Indikátor Rozdelenie 
Merná 

jednotka 

Zdroj 

overenia 

Frekvencia 

hlásení 

Počiatočná 

hodnota 

Počiatočný 

rok 

Cieľová 

hodnota 

s nedovolenými 

CBRN materiálmi 

Počet vzdelaných 

a vyškolených 

slovenských 

policajných 

špecialistov 

Podľa 

pohlavia 
Počet 

Prezenčné 

listiny, 

dotazníky so 

spätnou 

väzbou 

Polročne 

(VPS a 

septembrová 

IFR) 

0 
nevzťahuje 

sa 
160 

Počet vzdelaných 

a vyškolených 

špecialistov 

ukrajinských 

bezpečnostných 

zložiek 

Podľa 

pohlavia 
Počet 

Prezenčné 

listiny, 

dotazníky so 

spätnou 

väzbou 

Polročne 

(VPS a 

septembrová 

IFR) 

0 
nevzťahuje 

sa 
100 

PO16 

Výstup 4 

Zvýšené uplatnenie 

princípu Hodnoty 

za peniaze vo 

verejnom 

obstarávaní 

Priemerný ročný 

počet uchádzačov 

vo verejných 

obstarávaniach 

Nevzťahuje 

sa 

Ročný 

počet 

Evidencia 

prijímateľa 
Ročne (VPS) 3,6 2016 4 

Počet prípadov, 

v ktorých boli 

použité prípravné 

trhové konzultácie 

Nevzťahuje 

sa 
Počet 

Evidencia 

prijímateľa 

Polročne 

(VPS a 

septembrová 

IFR) 

0 
nevzťahuje 

sa 
50 

Podiel verejných 

obstarávaní 

používajúcich 

kritériá MEAT3 

Nevzťahuje 

sa 
Percento 

Evidencia 

prijímateľa 
Ročne (VPS) 20 % 2016 40 % 

Výsledok 

4.1 

Uplatnené kritériá 

MEAT 

(ekonomicky 

najvýhodnejšia 

ponuka)  

Počet odborných 

komôr a inštitúcií 

zapojených do 

prípravy príslušných 

štandardov / vzorov 

Nevzťahuje 

sa 
Počet 

Evidencia 

prijímateľa 

Polročne 

(VPS a 

septembrová 

IFR) 

0 
nevzťahuje 

sa 
3 

                                                           
3Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka 
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PO Číslo 

Očakávané 

výsledky 

programu 

Indikátor Rozdelenie 
Merná 

jednotka 

Zdroj 

overenia 

Frekvencia 

hlásení 

Počiatočná 

hodnota 

Počiatočný 

rok 

Cieľová 

hodnota 

Počet vyvinutých 

štandardov / vzorov 

pre uplatňovanie 

kritérií MEAT 

Nevzťahuje 

sa 
Počet 

Kópie 

štandardov 

Polročne 

(VPS a 

septembrová 

IFR) 

0 
nevzťahuje 

sa 
6 

Počet seminárov pre 

najväčších 

verejných 

obstarávateľov o 

kritériách MEAT 

Nevzťahuje 

sa 
Počet 

Kópie 

materiálov zo 

seminárov, 

prezenčné 

listiny 

Polročne 

(VPS a 

septembrová 

IFR) 

0 
nevzťahuje 

sa 
6 

Bilaterálna 

oblasť 

Bilaterálny 

výstup 

Zlepšená 

spolupráca medzi 

prispievateľským 

a prijímateľským 

štátom zapojeným 

do programu 

Úroveň spokojnosti 

s partnerstvom 

Podľa typu 

štátu 
Škála 1-7 

Výsledky 

prieskumu 
Ročne (VPS) Bude určené 2019 

≥4,5, a 

prírastok 

k počiatočn

ej hodnote 

Úroveň dôvery 

medzi 

spolupracujúcimi 

subjektmi v 

prijímateľských 

štátoch 

a prispievateľských 

štátoch 

Podľa typu 

štátu 
Škála 1-7 

Výsledky 

prieskumu 
Ročne (VPS) Bude určené 2019 

≥4,5, a 

prírastok k 

počiatočnej 

hodnote 

Podiel 

spolupracujúcich 

subjektov, ktoré 

uplatňujú  znalosti 

získané 

z bilaterálneho 

partnerstva 

Podľa typu 

štátu 
Percento 

Výsledky 

prieskumu 
Ročne (VPS) N/A 

nevzťahuje 

sa 
≥50% 

Bilaterálny 

výsledok 1 

Podporená 

spolupráca medzi 

subjektmi 

v prispievateľských 

štátoch 

Počet projektov 

zahrnujúcich 

spoluprácu 

s donorským 

partnerom projektu 

Podľa 

prispievateľ-

ského štátu 

Počet 

Projektové 

zmluvy a 

partnerské 

dohody 

Ročne (VPS) 0 
nevzťahuje 

sa 
4 
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PO Číslo 

Očakávané 

výsledky 

programu 

Indikátor Rozdelenie 
Merná 

jednotka 

Zdroj 

overenia 

Frekvencia 

hlásení 

Počiatočná 

hodnota 

Počiatočný 

rok 

Cieľová 

hodnota 

a prijímateľskom 

štáte  

Počet zamestnancov 

z prijímateľskej 

krajiny 

zúčastnených na 

študijných 

návštevách Nórska  

Nevzťahuje 

sa 
Počet 

Prezenčné 

listiny 

Polročne 

(VPS a 

septembrová 

IFR) 

0 
nevzťahuje 

sa 
36 

Podiel projektov 

implementovaných 

v trilaterálnych 

partnerstvách medzi 

Slovenskom, 

Ukrajinou 

a prispievateľskými 

štátmi   

Nevzťahuje 

sa 
Percento 

Projektové 

zmluvy a 

partnerské 

dohody 

Polročne 

(VPS a 

septembrová 

IFR) 

0,0 % 
nevzťahuje 

sa 
33,3 % 
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Podmienky 

Všeobecné 

1. Maximálny objem zdrojov vyčlenených z celkových oprávnených nákladov programu na 

infraštruktúru (investičné opatrenia) je 30 %. 

 

2. Národný kontaktný bod zabezpečí, že Správca programu pre preddefinovaný projekt č. 1 (číslované 

podľa oddielu 5.1 prílohy II k Programovej dohode) zaistí, že hodnotenie uvedené v článku 6.5.3 

Nariadenia bude poskytnuté externe a vykoná ho právnická osoba nezávislá od správcu programu, 

ktorá s ním nie je prepojená.   

 

4. Národný kontaktný bod zabezpečí, že správca programu zaistí, aby si prijímatelia: 

• ponechali budovy obstarané, postavené, renovované alebo zrekonštruované v rámci projektu vo 

svojom vlastníctve po dobu najmenej piatich rokov od ukončenia projektu a  pokračovali v užívaní 

týchto budov v prospech celkových cieľov projektu počas rovnakého obdobia; 

• uzavreli na budovy obstarané, postavené, renovované alebo zrekonštruované v rámci projektu riadne 

poistenie proti škodám ako sú požiar, krádež a iným bežne poistiteľným rizikám v priebehu realizácie 

projektu ako aj po dobu najmenej piatich rokov od ukončenia projektu; a 

• vyčlenili primerané zdroje na údržbu všetkých budov obstaraných, postavených, obnovených 

a zrekonštruovaných v rámci projektu po dobu najmenej piatich rokov od ukončenia projektu. 

Konkrétny spôsob realizácie tohto záväzku bude špecifikovaný v projektovej zmluve. 

 

5. Správca programu zašle ÚFM na schválenie počiatočnú hodnotu indikátora výsledku 3 „Úroveň 

znalostí (uvádzaná respondentmi) medzi ukrajinskými účastníkmi zapojenými do spolupráce so SR (v 

otázkach súvisiacich s verejným obstarávaním, súdnictvom a pod.) v rámci projektových aktivít“, kde 

počiatočná hodnota je stanovená ako „bude určená“, súčasne s opisom použitej metódy zberu dát, a to 

najneskôr do 6 mesiacov po ukončení výberu projektov v rámci otvorenej výzvy a výzvy v rámci 

schémy malých grantov. Aktualizovaná počiatočná hodnota bude dohodnutá zmenou programovej 

dohody.  

 

Podmienky oprávnenosti 

Neuplatňujú sa. 

Podmienky pred platbou 

Neuplatňujú sa. 

Podmienky pred ukončením 

Neuplatňujú sa. 

Podmienky po ukončení 

Neuplatňujú sa. 

         Oprávnenosť nákladov - obdobie       Prvý deň Posledný deň 

Oprávnenosť nákladov 
 

29/11/2016 31/12/2024 

Grantová miera a spolufinancovanie 

Oprávnené výdavky programu (€) 10 000 000 € 

Grantová miera programu (%) 85,00 % 

Maximálna výška programového grantu –Finančný mechanizmus EHP (€) 8 500 000 € 

Maximálna výška programového grantu – Nórsky finančný mechanizmus (€) - 

Maximálna výška programového grantu - celkovo (€) 8 500 000 € 
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PO Rozpočtová kapitola Granty EHP Celkový grant 

Grantová 

miera 

programu 

Spolufinancovanie 

programu 

Oprávnené výdavky 

programu 
Zálohová platba 

 

PO16 Riadenie programu 680 000 € 680 000 € 85 % 120 000 € 800 000 € 170 000 € 

 
PO16 Výstup 1 (Granty EHP) 1 275 000 € 1 275 000 € 85 % 225 000 € 1 500 000 € 191 250 € 

 

PO21 Výstup 2 (Granty EHP) 1 020 000 € 1 020 000 € 85 % 180 000 € 1 200 000 € 153 000 € 
 

PO16 Výstup 3 (Granty EHP) 4 250 000 € 4 250 000 € 85 % 750 000 € 5 000 000 € 318 750 € 
 

PO16 Výstup 4 (Granty EHP) 1 275 000 € 1 275 000 € 85 % 225 000 € 1 500 000 € 191 250 € 
 

Celkovo 8 500 000 € 8 500 000 € 85 % 1 500 000 € 10 000 000 € 1 024 250 € 

 

 

 

 

        Zadržanie nákladov na riadenie 

 Zadržanie nákladov na riadenie – percento z nákladov na riadenie 10 % 

 Zadržanie nákladov na riadenie –plánovaná hodnota v eurách 80 000 € 

  


