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Fondy EÚ na Slovensku 

• Predvstupové, programové obdobie 2004 -
2006;2007 – 2013 

• Súčasné programové obdobie 2014 – 2020: 
programovanie operačných programov začalo 
už v roku 2010 

• 9 operačných programov 

• Pripravované na Slovensku, schvaľované EK 

• Schválené komisiou koncom roka 2014                                                                                          

 

 



História MVO pri programovaní 

• 1. Splnomocnenec UV ROS F. Vagač – rozdelenie Rady 
vlády pre MNO na dve komory – štátna a MNO → 
Pracovná skupina pre programovanie štrukturálnych 
fondov → zástupcovia MNO v pracovných skupinách OP 

 
• Stretnutia na úrovni ministerstiev 
 
• Rokovania na Centrálnom koordinačnom orgáne 
 
• Úrad Splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej 

spoločnosti www.tretisektor.gov.sk → sprostredkovanie 
pripomienok a postojov sektora v rámci pripomienkových 
konaní jednotlivých dokumentov  
 

http://www.tretisektor.gov.sk/


Monitorovacie výbory (MV) 

• operačný program → monitorovací výbor 
 

• Úloha: skúmať napredovanie operačného programu, 
dosahovanie vytýčených cieľov; pozorovať implementáciu 
projektov 
 

• zastúpenie: predstavitelia ministerstiev, samosprávy, zväzy, 
univerzity a únie; v poradnej funkcii bez hlasovacieho práva 
aj zástupca EK 

 
• Úspech:  
- tretinové zastúpenie sektorov (štátna správa, samospráva, 
socioekonomickí partneri – v rámci nich aj MVO) 
- diskusie o financovaní účasti MVO na monitorovaní 

 
 



Úloha členov MV 

• Zúčastňovať sa zasadnutí MV (príprava, 
samotné zasadnutie, cestovanie) 
 

• Sledovať napredovanie programu, nejasnosti, 
upozorňovať na problémy s čerpaním, s 
financovaním projektu, indikátormi atď.v 
rámci MV, prípadne EK 
 

• Spojka medzi aktívnymi občanmi a riadiacim 
orgánom zodpovedným za OP 



Zástupcovia MVO v monitorovacích výboroch 

• OP KŽP  M.Mojžiš (PZ-CEPA), M. Paulíková (Slatinka) 
• IROP   D. Lešinský, B. Bušová (APSS), I. Mišová (NROsZP SR),  
• OP EVS  D. Hullová (CVNO), M.D. Zajac (Ekofórum),  
• OP II   R. Havlíček (Zelená koalícia MVO), M. Mojžiš (PZ-

  CEPA), B. Mamojka (NROsZP SR) 
• OP ĽZ  H. Woleková (SOCIA), I. Holečko (Ľudia a perspektíva),  
• OP VaI  M. Mojžiš, D. Lešinský, C. Košťál (SGI), P. Mészáros 

  (3lobit, Provida), M. Remiš (Fórum života), D. Zlevská 
  (Inštitút prijatia) 

• OP RH  T. Nemcová (SOS Birdlife) 
• PRV   D. Lešinský 
• OP TP  M. Behanovská (VIP), M. Dobešová (Fórum života),  
                              B. Mamojka 



Ako sa zapojiť? Dve možnosti 

 

1. jednotlivec pozná problematický projekt v 
regióne a hľadá pomoc 

 

2. člen Monitorovacieho výboru narazil na 
problematický projekt a hľadá spojku v regióne 



Poznáte projekt v regióne? 

• Napíšte podnety 

- nemcova@priateliazeme.sk 

- www.eufondy.org 

• Oslovte člena MV 

• Obráťte sa na Úrad Splnomocnenca UV ROS 

• Informujte sa ďalej o dianí v okolí – aké 
projekty pripravuje vaša obec, v akom štádiu 
prípravy sú projekty, aké informácie máte o 
projekte, angažuje sa niekto ďalší? 

 

mailto:nemcova@priateliazeme.sk
http://www.eufondy.org/


Hľadá sa spojka! 

- Vytvárame databázu kontaktov v regiónoch 
pripravených sledovať projekty a aktivizovať sa v 
prípade potreby 

 

- Člen MV si v databáze nájde svojho regionálneho 
človeka – pomoc pri získavaní info priamo z 
regiónu 

 

- Databáza dostupná v prihlasovacej sekcii stránky 
www.eufondy.org 

 

http://www.eufondy.org/


Ďakujem za pozornosť! 
 

 

Priatelia Zeme-CEPA 

Karpatská 11 

811 05 Bratislava 

nemcova@priateliazeme.sk 

0917 441 526 

mailto:nemcova@priateliazeme.sk

