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UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

č. 181 
z 11. apríla 2017 

  

k Analýze stavu a určeniu počtu administratívnych kapacít pre európske 

štrukturálne a investičné fondy v programovom období 2014 - 2020 
 

Číslo materiálu: 15723/2017 

Predkladateľ: vedúci Úradu vlády SR 

Vláda 

A. schvaľuje 

A.1. Analýzu stavu a určenie počtu administratívnych kapacít pre európske 

štrukturálne a investičné fondy v programovom období 2014 - 2020, 

A.2. počet administratívnych kapacít pre implementáciu európskych štrukturálnych 

a investičných fondov programového obdobia 2014 - 2020 od roku 2017 podľa 

prílohy č. 1 tohto uznesenia; 

B. ukladá 

podpredsedovi vlády pre investície a informatizáciu  

podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra 

ministrovi financií 

ministrovi dopravy a výstavby  

ministrovi životného prostredia 

ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny 

ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu 

ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí 

ministrovi kultúry 

ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

ministrovi hospodárstva 

ministrovi zdravotníctva 

vedúcemu Úradu vlády SR 

predsedníčke Úradu pre verejné obstarávanie 

predsedovi Protimonopolnému úradu SR 

B.1. zmenu počtu administratívnych kapacít osobitne sledovaných nad rámec 

počtov administratívnych kapacít osobitne sledovaných, schválených 
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uznesením vlády SR k návrhu rozpočtu verejnej správy na príslušný 

rozpočtový rok, vykonať so zohľadnením aktuálne neobsadených pracovných 

miest a bez nárokov na dodatočné prostriedky zo štátneho rozpočtu; akákoľvek 

zmena počtu administratívnych kapacít osobitne sledovaných v jednotlivých 

rozpočtových kapitolách nad rámec schváleného, resp. upraveného limitu počtu 

zamestnancov na príslušný rozpočtový rok musí byť vopred odsúhlasená 

Ministerstvom financií SR 

 priebežne 

ministrovi financií 

B.2. zohľadniť zmenu počtu administratívnych kapacít osobitne sledovaných, 

vykonanú v bežnom rozpočtovom roku v zmysle bodu B.1., pri príprave 

návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce rozpočtové roky 

priebežne 

vedúcemu Úradu vlády SR 

B.3. prehodnotiť a aktualizovať počet administratívnych kapacít pre implementáciu 

európskych štrukturálnych a investičných fondov 

do 31. decembra 2019 

C. žiada 

predsedu Bratislavského samosprávneho kraja 

predsedu Trnavského samosprávneho kraja 

predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja 

predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

predsedu Žilinského samosprávneho kraja 

predsedu Prešovského samosprávneho kraja  

predsedu Košického samosprávneho kraja 

primátora hlavného mesta SR Bratislava 

primátora mesta Trnava 

primátora mesta Nitra 

primátora mesta Trenčín 

primátora mesta Žilina 

primátora mesta Banská Bystrica 

primátora mesta Košice 

primátora mesta Prešov 

C.1. spolupracovať s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy pri realizácii 

úloh vyplývajúcich z bodu B.1. tohto uznesenia 

 priebežne  

D. zrušuje 

D.1. úlohu v bode B.1., bode B.2., bode B.4. uznesenia vlády SR č. 702 z 18. júla 

2001 k analýze požiadaviek na zabezpečenie administratívnych potrieb 

a nových inštitúcií súvisiacich s implementáciou práva EÚ, 
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D.2. bod B.1. uznesenia vlády SR č. 328 z 15. apríla 2004 k materiálu Využitie 

limitovanej technickej asistencie na refundáciu oprávnených výdavkov 

a použitie refundovaných prostriedkov, 

D.3. bod A.1. uznesenia vlády SR č. 690 zo 7. júla 2004 k návrhu na zmenu 

v systemizácii štátnych zamestnancov v štátnej službe na rok 2004 

v rozpočtovej kapitole Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, 

Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR,  Ministerstva školstva SR,  Ministerstva pôdohospodárstva SR 

a Ministerstva hospodárstva SR podľa prílohy predloženého materiálu, 

D.4. bod A.1. uznesenia vlády SR č. 734 zo 14. júla 2004 k návrhu na zmenu počtu 

zamestnancov v rezorte Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR 

zodpovedných za čerpanie fondov ES v rámci uznesenia vlády SR č. 328/2004, 

D.5. bod A.1. uznesenia vlády SR č. 884 zo 14. septembra 2004 k návrhu na zmenu 

systemizácie štátnych zamestnancov v štátnej službe na rok 2004 v rozpočtovej 

kapitole Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR v nadväznosti 

na uznesenie vlády SR č. 734/2004, 

D.6. bod A.1. uznesenia vlády SR č. 204 zo 16. marca 2005 k návrhu na zvýšenie 

administratívnych kapacít zapojených do implementácie štrukturálnych fondov 

a Kohézneho fondu v rezorte Ministerstva životného prostredia SR 

(z prostriedkov technickej pomoci operačného programu Základná 

infraštruktúra), 

D.7. bod A.1. uznesenia vlády SR č. 357 zo 4. mája 2005 k návrhu na zmenu 

systemizácie v rozpočtovej kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR, 

D.8. bod B.3. uznesenia vlády SR č. 544 z 13. júla 2005 k správe o použití 

prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci opatrení technickej pomoci pre 

programové obdobie 2004 – 2006, 

D.9. bod A.1. uznesenia vlády SR č. 552 z 13. júla 2005 k návrhu na zvýšenie počtu 

štátnych zamestnancov Ministerstva školstva SR zapojených do implementácie 

finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu v rezorte školstva 

financovaných z technickej pomoci,  

D.10. bod A.1. uznesenia vlády SR č. 281 z 29. marca 2006 k návrhu na zmenu 

systemizácie v rozpočtovej kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR, 

D.11. uznesenie vlády SR č. 496 z 24. mája 2006 k návrhu na zvýšenie počtu 

štátnozamestnaneckých miest štátnych zamestnancov Ministerstva vnútra SR 

zapojených do systému riadenia a kontroly implementácie Európskeho fondu 

pre utečencov financovaných z technickej a administratívnej pomoci, 

D.12. úlohu v bode B.4., bode B.5. a bode B.6. uznesenia vlády SR č. 839 z 8. 

októbra 2006 k návrhu Operačného programu Zdravotníctvo na roky 2007 - 

2013 (1. verzia), 

D.13. bod A.2. uznesenia vlády SR č. 396 z 2. mája 2007 k materiálu Analýza 

administratívnych kapacít pre programové obdobie 2007 - 2013, 

D.14. úlohu v bode B.1. uznesenia vlády SR č. 507 zo 6. júna 2007 k správe o stave 

pripravenosti Slovenskej republiky na čerpanie štrukturálnych fondov 
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a Kohézneho fondu v programovom období 2007 až 2013 (stav k 15. máju 

2007), 

D.15. bod A.2. uznesenia vlády SR č. 787 z 19. septembra 2007 k analýze 

administratívnych kapacít pre programové obdobie 2007 - 2013 

v pôdohospodárstve, 

D.16. úlohu v bode B.5. uznesenia vlády SR č. 74 z 21. januára 2009 k návrhu 

zriadenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre prioritnú 

os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej 

infraštruktúry - operačného programu Informatizácia spoločnosti na 

Ministerstve kultúry SR, 

D.17. bod B.1. uznesenia vlády SR č. 824 z 24. novembra 2010 k návrhu na zmenu 

uznesenia vlády SR č. 396 z 2. mája 2007 k analýze administratívnych kapacít 

pre programové obdobie 2007 - 2013, vo vzťahu k optimalizácii 

administratívnych kapacít odboru koordinácie horizontálnej priority 

marginalizované rómske komunity na obdobie 2011 – 2013, 

D.18. úlohu v bode B.2. uznesenia vlády SR č. 167 z 2. marca 2011 k návrhu 

na zriadenie sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre 

prioritnú os - Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013 v rámci 

regionálneho operačného programu na Ministerstve kultúry SR, 

D.19. bod C.1. uznesenia vlády SR č. 205 z 23. marca 2011 k návrhu na doplnenie 

bodu A.2. uznesenia vlády SR č. 396/2007 na zrušenie uznesenia vlády SR 

č. 824/2010 a na zníženie počtu administratívnych kapacít odboru koordinácie 

horizontálnej priority marginalizované rómske komunity, 

D.20. úlohu v bode B.1. a bode B.2. uznesenia vlády SR č. 17 z 11. januára 2012 

k návrhu na zníženie počtu administratívnych kapacít na koordináciu 

horizontálnej priority marginalizované rómske komunity, 

D.21. úlohu v bode B.1. uznesenia vlády SR č. 308 z 27. júna 2012 k návrhu Štatútu 

splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, 

D.22. bod A.1. uznesenia vlády SR č. 200 z 24. apríla 2013 k návrhu na zníženie 

počtu administratívnych kapacít na koordináciu horizontálnej priority 

marginalizované rómske komunity, 

D.23. úlohu v bode B.2. uznesenia vlády SR č. 663 z 13. novembra 2013 k Vzniku 

sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom k 1. januáru 2014 

na programové obdobie 2007 – 2013, 

D.24. bod A.22. uznesenia vlády SR č. 519 z 15. októbra 2014 k Štruktúre subjektov 

implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov na 

programové obdobie 2014 - 2020 a zabezpečenie administratívnych kapacít 

do roku 2016, 

D.25. bod A.2. uznesenia vlády SR č. 153 z 1. apríla 2015 k Analýze kvantifikácie 

stavov administratívnych kapacít a potreby ich úpravy, týkajúcich sa riadenia 

a implementácie operačných programov cieľa 2 - Európska územná 

spolupráca, Programu rozvoja vidieka a Operačného programu Rybné 

hospodárstvo v rozpočtovej kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR v súvislosti s programovým obdobím 2014 - 2020, 

D.26. uznesenie vlády SR č. 389 z 8. júla 2015 k Metodickému pokynu Centrálneho 

koordinačného orgánu k zberu údajov do Informácie o stave administratívnych 
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kapacít subjektov zapojených do implementácie, riadenia a kontroly 

európskych štrukturálnych a investičných fondov,  

D.27. bod A.2. uznesenia vlády SR č. 316 zo 17. augusta 2016 k návrhu zákona, 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 

na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

Vykonajú:  podpredseda vlády pre investície a informatizáciu  

podpredseda vlády a minister vnútra  

minister financií  

minister dopravy a výstavby  

minister životného prostredia 

minister práce, sociálnych vecí a rodiny 

minister školstva, vedy, výskumu a športu 

minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 

minister kultúry 

ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

minister hospodárstva 

minister zdravotníctva 

vedúci Úradu vlády SR 

predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie 

predseda Protimonopolného úradu SR 

Na vedomie: predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR 

predseda Bratislavského samosprávneho kraja  

predseda Trnavského samosprávneho kraja 

predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja  

predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja  

predseda Žilinského samosprávneho kraja  

predseda Prešovského samosprávneho kraja 

predseda Košického samosprávneho kraja 

primátor hlavného mesta SR Bratislava 

primátor mesta Trnava 

primátor mesta Nitra 

primátor mesta Trenčín 

primátor mesta Žilina 

primátor mesta Banská Bystrica 

primátor mesta Košice 

primátor mesta Prešov 
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Príloha č. 1 

   

k návrhu uznesenia 
vlády SR  

  

č. 181/2017 

 

Počet administratívnych kapacít pre implementáciu európskych štrukturálnych a investičných fondov  
programového obdobia 2014 - 2020 od roku 2017 

Inštitúcia / Kapitola štátneho rozpočtu 
Počet 

administratívnych 
kapacít  spolu 

z toho: 

administratívne 
kapacity osobitne 

sledované* 

z toho: 

aparát 

a 1 2 3 

Úrad vlády SR                              86                                  47                                         47    

Úrad podpredsedu vlády  SR pre investície a informatizáciu                            164                               129                                       129   

Ministerstvo vnútra SR                            179                                179                                       179    

Ministerstvo financií SR                            351                                164                                         66    

Ministerstvo životného prostredia SR                            273                                207                                         87    

Rozpočtová organizácia (aparát)                            153                                 87                                        87    

Príspevková organizácia                            120                                120      

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR                            328                                308                                       141    

Ministerstvo zdravotníctva SR                              50                                  50                                         50    

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR                            297                                249                                       161    

Ministerstvo kultúry SR                              35                                  35                                         35    

Ministerstvo hospodárstva SR                            360                                260                                        109 

Rozpočtová organizácia (aparát)                            139                                 109                                      109   

Príspevková organizácia                            221                                151      

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR                            833                                  96                                         34    

Ministerstvo dopravy a výstavby SR                            188                                  92                                         92    

Úrad pre verejné obstarávanie                              25                                  10                                         10    

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR                                6                                    2                                           2    

Protimonopolný úrad SR                               11                                    11                                           11   

Najvyšší kontrolný úrad SR                              12        

SPOLU 3 198 1 839 1 153 

z toho: 
      

Rozpočtová organizácia  2 857 1 568 1 153 

Príspevková organizácia                            341                                271      

  

Územná samospráva (VÚC a krajské mestá) 101      

*administratívne kapacity nekryté zo zdroja 111 


