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Zdôvodnenie hlasovania Centrálneho koordinačného orgánu (CKO)  
za neschválenie Výročnej správy o vykonávaní OP Životné prostredie  

za rok 2008 
 
 

1. Zásadne nesúhlasíme s tvrdením, že súčasťou kontroly formálnej správnosti sú 
aj žiadosti o NFP, ktoré boli stiahnuté žiadateľom. Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že 
v prípade MŽP SR, nedochádzalo k posunu žiadostí o NFP do relevantných stavov, a teda 
neboli splnené všetky podmienky pre správne napĺňanie požadovaných výstupných zostáv 
(napr. RO OP ŽP mailom upozornilo CKO na nekorektné napĺňanie výstupnej zostavy – 
správa z kontroly formálnej správnosti žiadosti o NFP, po preskúmaní problému CKO bolo 
zistené, že určité žiadosti o NFP neboli posunuté do relevantných stavov – zamietnutá na 
kontrole úplnosti a zamietnutá na kontrole oprávnenosti). Z tohto dôvodu nebola výstupná 
zostava naplnená korektnými údajmi, chyba nebola spôsobená aplikáciou ITMS ale 
zamestnancami RO. 
 

2. Nie všetky popisované problémy vo výročnej správe mali dopad na oneskorenie 
a nedodržanie termínov súvisiacich so spracovaním žiadostí o NFP (napr. nesprávne počítanie 
percenta spolufinancovania). Problém s prihlasovaním sa do systému, tzv. vyhadzovanie zo 
systému ITMS nespadá do agendy ITMS. Problémy so zapisovaním povinných údajov zo 
žiadostí o NFP a vypĺňaním kontrolných zoznamov neboli postúpené na CKO, a teda nie je 
možné tieto tzv. problémy uvádzať vo výročnej správe. 

 
3. Zásadne nesúhlasíme so znením bodu 3 (str. 25) v časti týkajúcej sa ITMS, kde 

sú uvedené nepravdivé informácie o vyhodnotení žiadostí o NFP a dosiahnutí minimálneho 
povinného počtu bodov. RO OP ŽP používa neštandardný postup pri hodnotení žiadostí 
o NFP. Systém ITMS umožňuje korektné zaevidovanie takéhoto hodnotenia žiadosti o NFP 
a zároveň jej následné vyhodnotenie a následné zaradenie takejto žiadosti o NFP do 
výstupných zostáv, ktoré sú podporované systémom ITMS vo fáze odborného hodnotenia 
žiadosti o NFP. RO OP ŽP bol minimálne 3 krát usmernený zo strany CKO, ohľadne postupu 
zadávania hodnotenia do systému ITMS. Keďže jednotliví zamestnanci RO nepostupovali 
v zmysle inštrukcií CKO, systém ITMS nebol schopný a ani nebude schopný takto 
zaevidované hodnotenie žiadosti o NFP korektne vyhodnotiť. 

 
4. Zavedenie inicializácie indikátorov k opatreniu programovej štruktúry, je len 

doplnkovou funkcionalitou ITMS, ktorej výsledkom je zvýšenie komfortu pri práci s CORE 
a aj verejnou časťou ITMS. Funkcionalita bola dostupná, zobrazovanie indikátorov bolo 
v poriadku. Problém bol s inicializáciou Národného číselníka indikátorov a to z dôvodu 
metodického, nie technického. 

 
5. Novovytvorené pole „Vlastné zdroje žiadateľa schválené“, resp. „percento 

spolufinancovania schválené“ je potrebné zadať iba pri žiadostiach o NFP vo fáze 
zazmluvnenia. V ostatných nižších fázach je možné užívateľmi dané pole editovať. 

 
6. Evidencia nezrovnalostí v roku 2008 nebola možná. O tomto stave vedelo aj MF 

SR. Tvrdenie, že zle prepočítavalo zdroje na NZR a pod., nie je korektné, nakoľko sa do 
systému nedalo nič zadať a teda ani nemohlo byť nič zle prepočítané. Predpokladáme, že sa 
v pripomienke jednalo o výročnú správu k druhému  programovému obdobiu a nie k prvému. 

 
 


