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NEWSLETTER 3/2019 

 

Stretnutie s generálnym riaditeľom Certifikačný, orgánom MF SR   25. 4. 2019 

Dňa 25.04.2019 sa uskutočnilo bilaterálne stretnutie zástupcov NS MAS SR (predseda PhDr. Štefan 

Škultéty, Ing. Milan Semančík, Mgr. Peter Nemček, Ing. Martina Bednárová) a Sekcie európskych 

fondov Ministerstva financií SR (Mgr. Marcela Zubrická). Na stretnutí zástupcov siete generálna 

riaditeľka sekcie ubezpečila, že nie je záujmom jej úradu komplikovať situáciu MASkám, ale práve 

urýchliť procesy vedúce k implementácií projektov financovaných prostredníctvom IROP, či už ide o 

financovanie prevádzkových nákladov MAS alebo realizácií stratégií v časti IROP. Zároveň je 

presvedčená, že nie je žiaden objektívny dôvod na zastavenie refundácie ŽoP na prevádzkové náklady. 

Systémovým auditom bol však identifikovaný problém v systéme kontroly verejných obstarávaní. Tento 

problém sa však netýka len miestnych akčných skupín, ale všetkých žiadateľov/prijímateľov z IROP. 

Pripomenuli sme pani generálnej riaditeľke, že náklady na tovary/služby/nájom predstavujú zlomok 

nákladov MASiek a naviac máme veľmi prísne finančné limity a teda definovaný problém v kontrole 

VO, ktorý navádzal k neefektívnemu hospodáreniu s prostriedkami z EŠIF, sa nás absolútne netýka. Na 

základe zlých výsledkov auditu bolo orgánom auditu RO pre IROP uložené prijať opatrenia vedúce k 

náprave systému kontroly VO a 26.04.2019 začal opätovne nový systémový audit. MASky sa teda stali 

len súčasťou celkového problému v rámci systémového nastavenia IROPu, problém sa ich viac-menej 

netýka. Pani generálna riaditeľka prejavila vôľu urýchliť refundáciu ŽoP MASkám, v ktorých nie sú 

zahrnuté tovary/služby/nájom, ale len mzdové výdavky, cestovné náhrady a paušálne výdavky. 

Podmienkou však je, aby tieto žiadosti o platbu RO pre IROP oddelil a vypracovával pre ne samostatné 

súhrnné platby, v opačnom prípade ich nedokážu na Sekcií európskych fondov Ministerstva financií SR 

vyselektovať. Z tohto dôvodu i predsedníctvo siete odporúča členom, aby vypracovávali 2 typy ŽoP, 

obsahujúce nasledovné výdavky:  

• Mzdové výdavky, cestovné náhrady a paušálne výdavky 

• Výdavky na tovary, služby a nájom 

Docielime tak, že minimálne výdavky v prvej kategórií nám nebudú stáť vo fáze schválenia v súhrnnej 

platbe. 

 

Samozrejme, vyvstala otázka časovej tiesne pri realizácií stratégií s ohľadom na fakt, že v roku 2020 

končí programové obdobie. Zúčastnení skonštatovali, že to bude náročné, ale ubezpečili zástupcov MF 

SR, že to MASky zvládnu, pokiaľ nebude dochádzať k ďalším zbytočným zdržaniam na národnej 

úrovni, ktoré MASky nedokážu ovplyvniť, pretože sú rukojemníkmi systému. 

 

Vzhľadom na rôznu interpretáciu problému s MASkami, resp. ich ŽoP-kami od Sekcie európskych 

fondov Ministerstva financií SR a RO pre IROP z MPaRV SR, navrhla pani generálna riaditeľka 

stretnutie na úrovni spomenutých 3 subjektov, kde MASky bude zastupovať práve NS MAS SR. Toto 

stretnutie bude iniciovať na začiatku mesiaca máj 2019, kedy nastúpi do funkcie nový generálny riaditeľ 

Sekcie programov regionálneho rozvoja na MPaRV SR.  
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Výstupy certifikácie MAS neboli v deň stretnutia ešte známe, napriek tomu, že mali byť podľa 

pôvodnej info od p. Zubriczkej do 16.04.2019, a preto nám nemohla dať stanovisko, ako certifikovanie 

MAS dopadlo. Zápis z certifikácie bol v štádiu spracovania. 

 

Stretnutie s generálnym riaditeľom Sekcie PRV       29. 4. 2019 

V Pondelok dňa 29.4. sa uskutočnilo stretnutie zástupcov NS MAS SR (predseda, obaja 

podpredsedovia) s GR Sekcie programu rozvoja vidieka p. Ing. Jaroslavom Gudábom a p. Mgr. Ingrid 

Kocianovou z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Úvodom zástupcovia NS MAS SR 

predstavili závery posledného VZ, a jej priority pre nasledovné obdobie. Zároveň jej zástupcovia 

informovali o stretnutiach na IROPe a na Ministerstve financií (s Certifikačným orgánom). Zástupcovia 

NS MAS sa kriticky vyjadrili k celkovému procesu fungovania a najmä uvoľňovania finančných 

prostriedkov pre činnosť jej členov. Na jednej strane MASky vyhlásili podľa inštrukcii školiteľov z 

ministerstva výzvy a o niekoľko dní sa dozvedeli prostredníctvom ITMS, že výzvy majú zrušiť. Takáto 

situácia len zvyšuje nervozitu a neistotu v jednotlivých MAS. Zástupcovia ministerstva uistili, že po 

pripomienkach CKO Úradu  vlády SR bude všetko urobené tak, aby sa výzvy mohli na novo 

vyhlasovať od 8. mája 2019. V otázke školení, alebo iných edukatívnych činností je podľa slov GR p. 

Gudábu hlavným partnerom pre rezort PRV Národná sieť rozvoja vidieka, ktorá je aj financovaná z 

fondov EU – technická pomoc.  

 

Rokovanie s GR PPA a GR sekcie projektových podpôr      29. 4. 2019 

Prvým bodom rokovania bola otázka zrušených výziev zo strany PPA. GR PPA p. Kožuch 

skonštatoval, že jeho organizácia je v prvom rade iba implementačná agentúra a veľmi ho mrzí stav so 

zrušenými výzvami i celou situáciou ohľadne LEADERa na Slovensku. Avšak problém vznikol v 

komunikácii medzi ministerstvom (sekcia programu rozvoja vidieka) a CKO na Úrade vlády, nakoľko 

unifikovaná (vzorová) výzva pre MAS nebola v čase prebiehajúcich školení na ITMS ešte schválená zo 

strany CKO. Napriek tomu, že PPA úpenlivo pracovala na tom, aby do ITMS nahrané výzvy zo strany 

MAS  mohli byť vyhlásené a nahadzovali do ITMS potrebné údaje za jednotlivé MAS, budú ich musieť 

nahadzovať na novo. Samotní predstavitelia PPA privítali informáciu, že MASky budú môcť výzvy 

nahodiť, resp. aktualizovať do 8. mája 2019, nakoľko unifikovaná výzva pre MAS bola zo strany CKO 

schválená 26.4. Boli by najradšej, keby to bolo ešte skôr. Rozumejú situácii aká je v regiónoch a 

nervozite, ktorá rastie medzi jednotlivými MASkami. Zároveň prejavili záujem aktívne participovať na 

školeniach, najmä v otázkach verejného obstarávania pre MASky, resp. potenciálnych prijímateľov 

pomoci. Tiež vítajú iniciatívu spoločného stretnutia všetkých zainteresovaných strán, t.j. CO, CKO, 

IROP, PPA, PRV a NS MAS. Pripomenuli, že gestor celého procesu na základe rozhodnutia ministerky 

je sekcia PRV MPaRV SR(s p. Gudábom). Generálny riaditeľ uviedol, že personálne posilnili sekciu 

LEADER v Nitre a sú pripravení personálne kapacity aj naďalej posilňovať, aby zvládali kontrolu 

prijatých ŽoNFP. Obe strany sa dohodli, že ostanú v úzkom kontakte. 

 


