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Príloha č. 2  k listu 27839/2018  

 

Vyhodnotenie pripomienok členov Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia predložených v rámci 

písomného postupu pre prijatie rozhodnutia Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia 

(rozhodovanie per rollam) č. 12  – „ Zriadenie Komisie monitorovacieho výboru k finančným nástrojom“ 

 
 

Subjekt - 
člen/pozorovat

eľ 
Monitorovacie
ho výboru pre 

Operačný 
program 
Kvalita 

životného 
prostredia  

Pripomienka  Vyhodnotenie 

Ministerstvo 
financií SR, 
Certifikačný 
orgán (CO) 
Marcela 
Zubriczská 

Štatút -str. 1, čl. 2 Pôsobnosť pracovnej skupiny - žiadame dopracovať a 
exaktne vytýčiť rozdiely v pôsobnosti pracovnej skupiny MV k finančným 
nástrojom voči pôsobnosti dozornej rady SIH, keďže v zmysle Systému 
riadenia finančných nástrojov 2014 – 2020 obdobné činnosti, aké bude 
vykonávať navrhovaná pracovná skupina, uskutočňuje dozorná rada SIH 
(kontrola a monitorovanie implementácie finančných nástrojov, dohľad nad 
implementáciou investičnej stratégie, posudzovanie a pripomienkovanie 
výročnej správy o postupe, dohľad nad činnosťou predstavenstva SIH, 
kontrola plnenia povinností správ o činnosti správcu fondu vyplývajúcich zo 
Zmluvy o financovaní), ktorej členom je v zmysle čl. 6.3 Zmluvy o 
financovaní za OP KŽP aj nominant riadiaceho orgánu OP KŽP; 

Čiastočne akceptované 

Pôsobnosť Komisie monitorovacieho výboru k finančným nástrojom nie je, a ani 
nemôže byť duplicitná vo vzťahu k pôsobnosti Dozornej rady SIH.  

Uvedené je zrejmé z bodu 5. kap. 1.5.11.1 Fond fondov Systému riadenia 
finančných nástrojov 2014 – 2020, v zmysle ktorého Dozorná rada SIH 
vykonáva minimálne nasledovnú kontrolnú a dohľadovú činnosť nad 
správcom fondu fondov: 

a) kontroluje a monitoruje súlad nakladania s príspevkom na finančný nástroj 
s investičnou stratégiou, 

b) schvaľuje zmeny investičnej stratégie a vykonáva dohľad nad jej plnením, 

nakoľko sa jej predkladá minimálne raz ročne vyhodnotenie plnenia investičnej 
stratégie, 

c) kontroluje vyhľadávanie a výber finančných sprostredkovateľov. 

Nadväzne, podľa čl. 6 Dozorná rada Zmluvy o financovaní č. 78/2015/5.1, 
uzavretej medzi MŽP SR, SIH a SZRBAM, je základná pôsobnosť Dozornej rady 
SIH definovaná tak, že Dozorná rada SIH v súlade so Zmluvami o financovaní a 
príslušnými právnymi predpismi dohliada na výkon pôsobnosti 
predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti SIH. 

Podrobnejšie je pôsobnosť Dozornej rady SIH špecifikovaná v čl. 6.6 Zmluvy 
o financovaní, v zmysle ktorého do pôsobnosti Dozornej rady SIH patrí:  

(a) kontrola a monitoring spôsobu nakladania a investovania s prostriedkami v 
súlade s Investičnou stratégiou; 
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(b) schvaľovanie zmien Investičnej stratégie a dohľad nad jej implementáciou 
(kedy zasadá ako Investičná rada podľa ods. 9 tohto článku); 

(c) kontrolu implementačných činností vykonaných SZRAM v rámci činností 

správy SIH; 

(d) dohľad nad činnosťou predstavenstva SIH; 

(e) preskúmavanie účtovných závierok, ktoré je SIH povinný vyhotovovať 

podľa osobitného predpisu; 

(f) prijímanie návrhov na rozdelenie zisku alebo úhradu strát predložených 

orgánmi SIH; 

(g) ďalšie otázky, ktoré do pôsobnosti Dozornej rady SIH zveruje 
Obchodný zákonník, osobitný zákon alebo Zakladateľské dokumenty 
SIH; 

(h) kontrola plnenia povinností pravidelných správ o činnosti SZRBAM 
predkladaných SIH v súlade so Zmluvou o správe fondu. 

Z vyššie uvedených činností je jasné, že Dozorná rada SIH zabezpečuje 
predovšetkým kontrolnú a dohľadovú činnosť smerom do vnútra SIH, čo 

plne zodpovedá ustanoveniam Obchodného zákonníka, ako základného 
všeobecne záväzného právneho predpisu upravujúceho postavenie 
a fungovanie obchodných spoločností.  

Naproti tomu, Komisia monitorovacieho výboru k finančným nástrojom 
vykonáva, zjednodušene povedané, monitorovanie a vyhodnocovanie 
pokroku v implementácii finančných nástrojov, t.j. Projektu SIH vo vzťahu 
k cieľom Operačného programu Kvalita životného prostredia.  

Jedinou pôsobnosťou komisie v oblasti dohľadu je dohľad nad dosahovaním 
cieľov definovaných v Zmluve o financovaní, t.j. ide o dohľad z pozície 
riadiaceho orgánu, ktorý je zodpovedný za implementáciu OP. Prípadné 

zistenia, resp. odporúčania na úrovni komisie za každých okolností povedú 
k požiadavke riadiaceho orgánu na riešenie nedostatkov v činnosti SZRBAM 
alebo SIH plne v súlade so znením samotnej Zmluvy o financovaní.  

Pokiaľ ide o pôsobnosť Dozornej rady SIH, ako Investičnej rady, v rámci ktorej 
schvaľuje zmeny Investičnej stratégie, je nevyhnutné uviesť, že Komisia 
monitorovacieho výboru k finančným nástrojom zmeny Investičnej 
stratégie neschvaľuje, ale môže dávať odporúčania pre riadiaci orgán, 
prípadne ho zaviazať k určitým krokom smerom k SZRBAM/SIH. Následne z 
úrovne riadiaceho orgánu dochádza k postupu plne v súlade  so znením 
samotnej  Zmluvy o financovaní. 

Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností sa však z čl. 2 ods. 1 Štatútu 
Komisie  monitorovacieho výboru k finančným nástrojom  vypúšťa písm. 
e) v znení: „vykonáva dohľad a kontrolu plnenia povinností SIH a SZRB Asset 
Management, a.s. vyplývajúcich zo Zmluvy o financovaní, ako aj z právnych 
predpisov EÚ a SR“. 
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Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti máme za to, že pôsobnosť Komisie  
monitorovacieho výboru k finančným nástrojom je v štatúte exaktne 
vytýčená, takže nie je potrebné jej dopracovávanie vo vzťahu k pôsobnosti 
Dozornej rady SIH.  

Ministerstvo 
financií SR, 
Certifikačný 
orgán (CO) 
Marcela 
Zubriczská 

Štatút -str. 2, čl. 3 Zloženie pracovnej skupiny, bod 2, písm. b)  -  žiadame 
odstrániť  z navrhovaného zloženia pracovnej skupiny „Ministerstvo financií 
ako Certifikačný orgán – 1 člen“, nakoľko nie je v kompetencii certifikačného 
orgánu vykonávať činnosti, ktoré sú v pôsobnosti navrhovanej pracovnej 
skupiny. 

Akceptované 

Úrad 
podpredsedu 
vlády SR 
pre investície 
a informatizáciu
,HP – 
Udržateľný  
Ladislav Šimko 
(UP VII, HP).  

Štatút  

Zásadná pripomienka – zriadenie a zloženie pracovnej skupiny 
nezodpovedá princípom partnerstva a nediskriminácie. Je potrebné 
dodržiavať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 
zo 17. decembra 2013, článok 5 Partnerstvo a Systém riadenia EŠIF, ktorý 
vo svojej  kapitole 1.3.2.3.2 Komisia pri monitorovacom výbore, stanovuje 
názov, úlohy a zloženie Komisie. Požadujeme v tomto zmysle prepracovať 
štatút a rokovací poriadok. 

Akceptované 

V súlade s čl. 7 ods. 2 Rokovacieho poriadku MV pre OP KŽP pri vytvorení 
pracovnej skupiny/komisie bude dodržaný princíp partnerstva. Vzhľadom na 
uvedené sa upravuje čl. 3 ods. 2  Štatútu Komisie monitorovacieho výboru 
k finančným nástrojom. Znižuje sa počet členov orgánov štátnej správy 

a dopĺňajú sa zástupcovia subjektov mimo orgánov štátnej správy pôsobiacich 
v oblasti, do ktorej je smerovaná podpora z finančných nástrojov. 

 Štatút - Premenovať pracovnú skupinu na Komisiu  Akceptované 

UPVII, HP  
Štatút - Zásadná pripomienka – Komisia by mala byť zložená z vybraných 
členov Monitorovacieho výboru a následne z ďalších odborníkov 
potrebných k výkonu činností Komisie. 

Čiastočne akceptované - zasadnutí Komisie sa môžu zúčastňovať aj prizvaní 
externí odborníci.  

UPVII, HP 

Štatút - Článok 3 Zloženie pracovnej skupiny, bod 2, navrhujeme vetu 
„Členmi pracovnej skupiny sú zástupcovia nasledovných právnických osôb:“ 
zmeniť na „Členmi Komisie sú zástupcovia nasledovných subjektov a 
inštitúcií:“ 

Neakceptované, keďže všetky subjekty sú zároveň právnickými osobami.  

UPVII, HP 

Štatút - Článok 4 Členstvo v pracovnej skupine, bod 2, navrhujeme vetu 
„Členov pracovnej skupiny navrhujú právnické osoby na základe písomnej 
výzvy predsedu monitorovacieho výboru.“ zmeniť na „Členov Komisie 
navrhujú zástupcovia subjektov a  inštitúcií podľa čl.3 bodu 2 na základe 
písomnej výzvy predsedu monitorovacieho výboru.“ 

Neakceptované v nadväznosti na  vyhodnotenie predchádzajúcej pripomienky.  

UPVII, HP 
Štatút - Článok 4, bod 4a)  a bod 5a) pojem „právnická osoba“ nahradiť 
„subjekty a inštitúcie“ 

Neakceptované v nadväznosti na  vyhodnotenie predchádzajúcej pripomienky. 

UPVII, HP 
Štatút- Článok 4, bod 5b) navrhujeme prepracovať nasledovne: odvolaním 
člena na základe návrhu príslušného subjektu a inštitúcie a jeho doručenie 
predsedovi Komisie 

Neakceptované v nadväznosti na  vyhodnotenie predchádzajúcej pripomienky. 
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UPVII, HP 
Štatút - Článok 5 a Článok 6 – navrhujeme, aby predseda MV vymenoval 
predsedu Komisie a členov Komisie stačí, ak bude menovať už predseda 
Komisie, z dôvodu zjednodušenia. 

Neakceptované 

Spôsob menovania a odvolávania členov je zaužívaný v rámci už existujúcej 
pracovnej skupiny a nezaznamenali sme komplikácie.  

UPVII, HP 
Štatút - V Článku 6 sa spomína záznam a v Článku 7 zápisnica. Zosúladiť 
na záznam. 

Akceptované 

UPVII, HP 
Štatút - V Článku 6, bod 2 f) navrhujeme doplniť, že predseda schvaľuje a 
podpisuje záznam. 

Čiastočne akceptované, text článku 6 ods. 2 písm. f) štatútu bude 
zovšeobecnený. Podpis záznamu zostáva upravený v čl. 9 štatútu. 

UPVII, HP 
Štatút - Článok 9 navrhujeme vypustiť, nakoľko jeho obsah už je spomínaný 
v Článku6 a v Článku 7 – zbytočná duplicita 

Neakceptované 

V nadväznosti na úpravu v zmysle pripomienky vyššie neevidujeme žiadnu 
duplicitu. 

UPVII, HP 
Rokovací poriadok -  V zmysle Systému riadenia EŠIF, kapitola 1.3.2.3.2 
Komisia pri monitorovacom výbore, premenovať v celom rokovacom 
poriadku pracovnú skupinu na Komisiu. 

Akceptované 

UPVII, HP 
Rokovací poriadaok - Článok 4, bod 1 navrhujeme doplniť: „V prípade 
neprítomnosti predsedu pracovnej skupiny vedie rokovanie ním poverený 
člen pracovnej skupiny....“ 

Akceptované 

UPVII, HP 
Rokovací poriadok - Článok 4, bod 2 navrhujeme doplniť: „...plniť úlohy 
vyplývajúce zo záverov rokovania pracovnej skupiny.“ 

Neakceptované 

Požadovaný text sa v článku nachádza.  

UPVII, HP 
Rokovací poriadok - Článok 6, bod 4 navrhujeme doplniť: „...bezodkladne 
po jeho schválení a podpísaní predsedom pracovnej skupiny.“ 

Neakceptované 

Podpísanie záznamu je spôsob jeho schválenia.   

UPVII, HP 
Rokovací poriadok - Do budúcna dávame na zváženie vypracovať štatút a 
rokovací poriadok v rámci jedného dokumentu, nakoľko mnohé veci sa 
opakujú v oboch materiáloch a kvôli zjednodušeniu. 

Akceptované 

Ministerstvo 
školstva, vedy, 
výskumu a 
športu SR, 
Rastislav Igliar 

Súhlasím s Návrhom na zriadenie Pracovnej skupiny monitorovacieho 
výboru k finančným nástrojom, ako vhodného opatrenia na zabezpečenie 
podrobnejšieho monitorovania implementácie finančných nástrojov. Na 
druhej strane, vzhľadom na systém implementácie finančných nástrojov, 
financovaných z EŠIF prostredníctvom Slovak Investment Holding, a.s. 
(SIH), ktorý je uplatňovaný v podmienkach SR, môže byť plnenie niektorých 
úloh pracovnej skupiny limitované. Nie je napríklad jasné, prečo je 
navrhnutá mesačná periodicita stretnutí pracovnej skupiny, keď podľa 
platnej zmluvy o financovaní na prostriedky OP KŽP, uzatvorenej dňa 
29.4.2015 medzi Ministerstvom životného prostredia SR, SZRB Asset 

Periodicita rokovaní Komisie monitorovacieho výboru k finančným nástrojom sa 
upravuje, stanovuje sa rokovanie raz za tri mesiace, a to práve vzhľadom na 
fakt, že na základe Zmluvy o financovaní sa z implementácie finančných 
nástrojov vypracúva len výročná správa o postupe, polročná správa o postupe a 
jedenkrát ročne osobitná správa o operáciách, čo riadiaci orgán nepovažuje 
vzhľadom na súčasný stav implementácie finančných nástrojov za 
dostatočné. Preto s cieľom získavať na pravidelnej báze predovšetkým 
priebežné informácie o implementácii finančných nástrojov, ako aj s cieľom na 
odbornej úrovni diskutovať možnosti, ako akcelerovať implementáciu finančných 
nástrojov, zriaďuje riadiaci orgán predmetnú Komisiu monitorovacieho výboru k 
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Management, a.s. a SIH, sa z implementácie finančných nástrojov 
vypracúva len výročná správa o postupe a polročná správa o postupe, ktoré 
sú predkladané Dozornej rade SIH, a ďalej jedenkrát ročne Osobitná správa 
o Operáciách, ako podklad pre potreby vypracovania výročnej správy o 
vykonávaní operačného programu. Z hľadiska efektivity činnosti odporúčam 
zvážiť počet členov pracovnej skupiny, osobitne v prípadoch viacerých 
zástupcov reprezentujúcich rovnakú inštitúciu. 

finančným nástrojom. Počet členov bol upravený. 

Európska 
komisia  

The Commission welcomes such an initiative and would like to take an 
active part in it. Therefore, I would be very grateful if you could add the 
Commission among addressees who receive minutes of the meeting as well 
as an invitation to it. There is no need to change neither the Statute, nor the 
Rules as external experts/guests could be invited by the Head of the 
Working Group. 

Akceptované 

Zástupcom EK sa poskytne možnosť zúčastňovať sa zasadnutí pracovnej 
skupiny a spolupracovať na jej činnosti.  

   

   

   


