
 

  
 

číslo Dodatku: Z314011Q475/D02 

                                                                                                                                                   

  

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO  

FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“),  

  

je uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov, podľa § 25 zák. č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom 

z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:  

  
 

Poskytovateľom 

názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

sídlo:  Pribinova 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 812 72  

IČO:  00151866 

konajúci:  Ing. Denisa Saková, ministerka vnútra SR  

v zastúpení: JUDr. Adela Danišková, generálna riaditeľka sekcie európskych 

programov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe 

plnomocenstva č. p.: KM-OPS4-2018/001604-119 zo dňa  

3. mája 2018 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

a 

 

Prijímateľom 

názov: Asociácia pre občiansku spoločnosť 

sídlo: Strmý vŕšok 8109/109, 841 06 Bratislava 

IČO: 45756155 

konajúci: Martin Backo, predseda 

 

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako 

„Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 

 

Článok 1 

Poskytovateľ a Prijímateľ sa na základe článku 6 Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku č. Z314011Q475 (ďalej ako „Zmluva o poskytnutí NFP“) dohodli 
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na zmenách Zmluvy o poskytnutí NFP, ITMS kód Projektu 314011Q475, tak, ako sú 

uvedené  v článku 2 tohto Dodatku. 

 

 

Článok 2 

(1) Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP „Predmet podpory“ sa nahrádza novou 

prílohou „Predmet podpory“. 

Nová príloha „Predmet podpory“ je prílohou č. 1 k Dodatku. 

Príloha č. 1 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. 

(2) Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP „Finančné opravy za porušenie pravidiel 

a postupov obstarávania“ sa nahrádza novou prílohou „Finančné opravy za porušenie 

pravidiel a postupov obstarávania“. 

Nová príloha „Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania“ je 

prílohou č. 2 k Dodatku. 

Príloha č. 2 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. 

(3) Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP „Opis projektu“ sa nahrádza novou prílohou 

„Opis projektu“. 

Nová príloha „Opis projektu“ je prílohou č. 3 k Dodatku. 

Príloha č. 3 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

 

Článok 3 

(1) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho 

obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú 

dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. 

Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali. 

  

(2) Tento dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku si Prijímateľ 

ponecháva 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu medzi 

zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto Dodatku uloženého 

u Poskytovateľa.  

 

(3) Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia 

Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. 

 

(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1: Predmet podpory 

Príloha č. 2: Finančné opravy 

Príloha č. 3: Opis projektu 
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Za  Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 

 

 

Podpis: ....................................... 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu1 Poskytovateľa: 

JUDr. Adela Danišková 

 

 

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa: 

 

 

Podpis: ....................................... 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu2 Prijímateľa: 

Martin Backo 

                                                 

 
1 Ak sa nehodí,  prečiarknite 
2 Ak sa nehodí,  prečiarknite 
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Príloha č. 1 Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP (Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP) 

Predmet podpory NFP1 

1. Všeobecné informácie o projekte 

Názov projektu: Výpočet Social Progress Index pre tvorbu lepších verejných politík v Trnavskom samosprávnom kraji 

Kód projektu: 314011Q475 

Kód ŽoNFP: NFP314010Q475 

Operačný program: Efektívna verejná správa 

Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond 

Prioritná os: 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS 

Špecifický cieľ: 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS 

Kategórie regiónov: LDR – menej rozvinutý región 

Oblasť intervencie: 
119 – investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných správ a verejných služieb na národnej, regionálnej 

a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy 

Hospodárska činnosť: 18 – Verejná správa 

 

2. Financovanie projektu 

Forma financovania Číslo účtu vo formáte IBAN/banka: 

Zálohové platby: SK2583300000002301557928 

  

Refundácia: SK2583300000002301557928 

  

                                                 
1 Rozsah údajov uvedených v rámci vzorového predmetu podpory bude v rozsahu tohto štandardného formuláru podporovaný výstupnou zostavou ITMS2014+. V prípade 

úpravy údajov zo strany RO nie je možné garantovať plnú kompatibilitu výstupnej zostavy s vlastným vzorom definovaným zo strany RO.  



Strana 2 z 6 

 

 

3. Miesto realizácie projektu 

Štát: Slovensko 

Región (NUTS II): Západné Slovensko 

Vyšší územný celok 

(NUTS III): 

Trnavský kraj 

Okres ŇUTS IV):  

Obec:  

 

4.      Popis cieľovej skupiny  

(relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF): 

 

 

5.  Aktivity projektu: 

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít 

projektu (v mesiacoch): 
24 mesiacov 

Začiatok realizácie hlavných aktivít Projektu 

(začiatok prvej hlavnej aktivity vo formáte 

MM.RRRR):  

07.2019 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu 

(koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo 

viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje 

v rovnaký čas vo formáte MM.RRRR): 

06.2021 
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Zoznam hlavných aktivít Projektu: 

Hlavná aktivita 1 - 

 začiatok realizácie a ukončenie hlavnej  aktivity  

Projektu 1 vo formáte MM.RRRR – MM.RRRR: 

07.2019 – 06.2021 

Podporné aktivity Projektu 

Podporné aktivity projektu sú nasledovné:   
administratívne a technické zabezpečenie realizácie projektu vrátane informovania a komunikácie v trvaní 

07.2019 – 06.2021   

 

6. Merateľné ukazovatele projektu: 

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu: 

Hlavná aktivita projektu Merateľný ukazovateľ projektu Merná jednotka Cieľová hodnota Čas plnenia 

Vytvorenie a výpočet Social 

Progress Index pre TTSK a 

vybrané obce kraja. 

Počet koncepčných, analytických 

a metodických materiálov 

Počet 3 Koniec realizácie projektu 

Vytvorenie a výpočet Social 

Progress Index pre TTSK a 

vybrané obce kraja. 

Počet zrealizovaných hodnotení, analýz 

a štúdií 

Počet 40 Koniec realizácie projektu 

Vytvorenie a výpočet Social 

Progress Index pre TTSK a 

vybrané obce kraja. 

Počet zrealizovaných informačných 

aktivít 

Počet 4 Koniec realizácie projektu 

Vytvorenie a výpočet Social 

Progress Index pre TTSK a 

vybrané obce kraja. 

Počet zanalyzovaných legislatívnych 

noriem, metodických pokynov a 

usmernení 

Počet 40 Koniec realizácie projektu 

Vytvorenie a výpočet Social 

Progress Index pre TTSK a 

vybrané obce kraja. 

Počet navrhnutých opatrení 

zameraných na zefektívnenie VS 

Počet 15 Koniec realizácie projektu 

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu: 

Kód Názov Merná 

jednotka 

Celková cieľová 

hodnota 

Príznak rizika Relevancia k HP 
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P0178 Počet koncepčných, 

analytických 

a metodických 

materiálov 

počet 3 nie HP udržateľný rozvoj 

P0587 Počet zrealizovaných 

hodnotení, analýz a 

štúdií 

počet 40 nie n/a 

P0589 Počet zrealizovaných 

informačných aktivít 

počet 4 
 

nie HP rovnosť mužov a žien a 

nediskriminácia 

P0726 Počet 

zanalyzovaných 

legislatívnych 

noriem, metodických 

pokynov a usmernení 

počet 40 nie HP udržateľný rozvoj 

P0889 Počet navrhnutých 

opatrení zameraných 

na zefektívnenie VS 

počet 15 nie HP udržateľný rozvoj 

7. Iné údaje na úrovni projektu: 

Kód Názov Merná jednotka Relevancia k HP 

D0249 Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu 

mimo technickej pomoci OP/OP TP 

FTE HP rovnosť mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0261 Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer) EUR HP rovnosť mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0262 Mzda mužov refundovaná z projektu (medián) EUR HP rovnosť mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0263 Mzda žien refundovaná z projektu (priemer) EUR HP rovnosť mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0264 Mzda žien refundovaná z projektu (medián) EUR HP rovnosť mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0266 Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu % HP rovnosť mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0267 Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu % HP rovnosť mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0250 Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím 

refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP 

FTE HP rovnosť mužov a žien a 

nediskriminácia 
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D0251 Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku 

refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP 

FTE HP rovnosť mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0256 Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku 

refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP 

FTE HP rovnosť mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0257 Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, 

národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo 

technickej pomoci OP/OP TP 

FTE HP rovnosť mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0258 Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením 

osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu 

mimo technickej pomoci OP/OP TP 

FTE HP rovnosť mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0259 Počet pracovníkov, pracovníčok - príslušníkov, príslušníčok 

tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej 

pomoci OP/OP TP 

FTE HP rovnosť mužov a žien a 

nediskriminácia 

 

8.  Rozpočet projektu: 

8.1 Rozpočet prijímateľa 

Priame výdavky: 398 950,30 

Typ aktivity 

Procesy, systémy a politiky 

Hlavné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Participácia ako kľúč k modernej 

verejnej správe 
398 950,30 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

521 – Mzdové výdavky 

903 – Paušálna sadzba na ostatné výdavky 

projektu 

284 964,50 

113 985,80 

Nepriame výdavky: 0,00  

Zazmluvnená výška NFP  

Celková výška oprávnených výdavkov 

(EUR) 

398 950,30 € 
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Celková výška oprávnených výdavkov 

pre projekty generujúce príjem (EUR) 

- 

Percento spolufinancovania zo zdrojov 

EU a ŠR (%) 

95% 

Maximálna výška nenávratného 

finančného príspevku (EUR) 

379 002,78 € 

Výška spolufinancovania z vlastných 

zdrojov žiadateľa (EUR) 

19 947,52 € 

 



Príloha č. 2 Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP (Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO) 

1 

 

 

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov*  

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní                          

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona 

o VO 

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante 

finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, 

keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania.  

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi 

nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušení pravidiel a  postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť 

ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie 

tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí 

NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.  
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Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  

Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch 

1. 

Nedodržanie postupov zverejňovania 

zákazky alebo neoprávnené použitie 

priameho rokovacieho konania 

 

Verejný obstarávateľ1 neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia 

v európskom vestníku a vestníku ÚVO.  

 

Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do 

vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického 

trhoviska. 

 

Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti 

postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie 

postupov  povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ 

neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho 

zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia 

výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym 

rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie. 

 

Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, 

že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO. 

100 %  

 

 

 Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie 

o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, 

ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný 

obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).  

 

Nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR na webovom sídle 

prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na 

osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo nezverejnenie 

zákazky nad 100 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si 

povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt 

zakazkycko@vlada.gov.sk, ak zákazku vyhlásila osoba, ktorej verejný 

obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie 

25%  

 

  

                                                 
1 Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO 

mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
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Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  

tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného 

finančného príspevku. 

 

Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO 

a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie 

bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a  korektne zverejnené na 

webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový 

kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (týka sa zákaziek s nízkou hodnotou a 

zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a 

menej finančných prostriedkov z NFP). 

 

 

 Zákazka s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR bola zverejnená na webovom 

sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu            o 

tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk 

alebo ak zákazka nad 100 000 EUR vyhlásená osobou, ktorej verejný 

obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie 

tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného 

finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale 

prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na 

osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak 

prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt 

zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle 

alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). 

10 % 

2 

Nedovolené rozdelenie predmetu 

zákazky  

Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu 

zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky.  

 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia 

nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky 

a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 EUR, 

čím sa vyhol postupom zadávania zákazky, ktoré sú spojené s povinnosťou 

zverejňovania oznámenia o vyhlásení VO/výzvy na predkladanie ponúk.  

100 %  vzťahuje sa na 

každú z rozdelených 

zákaziek 

  

mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
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Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  

 

 Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia 

nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, 

ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné 

zákazky s využitím elektronického trhoviska).           

 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia 

nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, 

ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia            

o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk  

 

 

25 % vzťahuje sa na každú 

z rozdelených zákaziek 

 

 

 Verejný obstarávateľ porušil pravidlá podľa Metodického pokynu CKO č. 12 

alebo Metodického pokynu CKO č. 14, keď namiesto zákazky zadávanej 

osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytol 50 % a menej finančných 

prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur, realizoval 2 alebo viac 

zákaziek v hodnote do 100 000 eur, resp. namiesto zákazky s nízkou hodnotou 

nad 30 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek do 30 000 eur.    

10 % vzťahuje sa na každú 

z rozdelených zákaziek 

3 

Nedovolené spájanie rôznorodých 

predmetov zákaziek, pričom zákazka 

nebola rozdelená na časti 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16  ZVO, ak bol obídený postup 

zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej 

dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení 

zákazky na stavebné práce do PHZ.  

 

25 % 

Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo 

obmedziť hospodársku súťaž.    

 

10 % 

4 

Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky 

na časti 

Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol 

v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch 

odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. 

 

Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia 

zákazky na časti nebolo dostatočné. 

 

5 % 
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Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  

5 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 

lehoty na predkladanie ponúk2 

 

alebo 

 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 

lehoty na predloženie žiadosti o účasť3 

 

alebo 

 

Nepredĺženie lehoty na predkladanie 

ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí 

o účasť v prípade podstatných zmien 

v podmienkach zadávania zákazky 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola 

kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je 

potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk 

elektronickými prostriedkami (ak relevantné). 

 

V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej 

lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej. 

 

100 %  

 

 
 V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej 

lehoty, ale menšie ako 85%. 

25 %  

 

 V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej 

lehoty, ale menšie ako 50%. 

 

Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na 

predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach 

zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu 

hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie 

ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v 

podmienkach zadávania zákazky. 

 

10 % 

 
 V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty. 5 %  

                                                 
2 Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 30 000 eur a na minimálne 

lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12 
3 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  

6 

Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí 

o súťažné podklady/súťažné podmienky 

(vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž 

návrhov alebo podlimitné zákazky bez 

využitia elektronického trhoviska) 

 

alebo 

 

obmedzenie prístupu k súťažným 

podkladom alebo iným dokumentom, 

ktoré sú potrebné na vypracovanie 

žiadosti o účasť/ponuky  

Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo 

kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži 

vo verejnom obstarávaní. 

 

Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy 

prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom 

alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti                   o 

účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného 

obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia                      o 

vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. 4  

 

V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na 

vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na 

predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol 

bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom 

elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje. 

 

25 %  

 

 

 V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 

50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami 

ZVO). 

10 %  

 

 

 V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 

80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami 

ZVO). 

5 %  

                                                 
4 Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti                     

o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, 

oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % 

alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady. 
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Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  

7 

Nedodržanie postupov zverejňovania 

opravy oznámenia o vyhlásení 

verejného obstarávania/výzvy na 

predkladanie ponúk v prípade 

- predĺženia lehoty na 

predkladanie ponúk 

- predĺženia lehoty na žiadosti o 

účasť5 

 

alebo 

 

nepredĺženie lehoty na predkladanie 

ponúk  

Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) 

bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom 

verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy 

v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. 

 

Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na 

predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti 

záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za 

predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade 

nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dní pred uplynutím lehoty na 

predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca 

dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek). 

   

10 %  

 

 

 Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) 

bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom 

verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy 

v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené 

iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, 

ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického 

prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na 

predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov 

EÚ. 

5 % 

8 

Neoprávnené použitie rokovacieho 

konania so zverejnením alebo 

súťažného dialógu 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so 

zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je 

oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO. 

25 % 

 

 

 

 Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho 

konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu 

bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo 

odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli 

vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké 

zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.  

 

10 % 

                                                 
5 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Nedodržanie povinnej elektronickej 

komunikácie pri zadávaní nadlimitných 

a podlimitných zákaziek VO po 

18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre 

centralizovanú činnosť vo verejnom 

obstarávaní 

Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú 

komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v 

súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo 

verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. 

 

Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní 

zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd6, 

elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo 

forme elektronického katalógu.  

 

25% 

 

 

  Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú 

komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v 

súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo 

verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené 

pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od 

predloženia ponuky/žiadosti o účasť. 

 

Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní 

zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd7, 

elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo 

forme elektronického katalógu. 

 

10 % 

10 

Neuvedenie: 

- podmienok účasti v oznámení 

o vyhlásení VO, resp. vo výzve 

na predkladanie ponúk, 

- kritérií na vyhodnotenie ponúk 

(a váh kritérií) v oznámení 

o vyhlásení VO, resp. výzve na 

Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti 

nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch. 

25 % 

 

 

                                                 
6 napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody 
7 napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody 
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Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  

predkladanie ponúk alebo 

v súťažných podkladoch 

- technických špecifikácií 

predmetu zákazky a zmluvných 

podmienok v súťažných 

podkladoch 

 

alebo 

 

chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na 

vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá 

uplatnenia kritérií sú upravené 

nedostatočne, neurčito 

 

alebo 

 

vysvetlenie alebo doplňujúce 

informácie k podmienkam účasti alebo 

kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli 

poskytnuté všetkým záujemcom alebo 

neboli zverejnené 

 

 

 Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické 

špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. 

 

V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje 

detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo  absentujú pravidlá 

uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú 

upravené nedostatočne, neurčito. 

 

Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám 

na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli 

zverejnené. 

10 % 
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Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  

11 

Nezákonné a/alebo diskriminačné 

podmienky účasti a/alebo kritéria na 

vyhodnotenie ponúk a/alebo technické 

špecifikácie predmetu zákazky 

stanovené v súťažných pokladoch alebo 

oznámení o vyhlásení VO/výzve na 

predkladanie ponúk, ktoré sú založené 

na neodôvodnenej národnej, regionálnej 

alebo miestnej preferencii určitých 

hospodárskych subjektov 

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia 

ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti 

a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení 

VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.  

- povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo 

zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo 

- povinnosť  uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo 

meste/obci alebo 

- povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením              v 

danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo 

- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné 

a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej 

preferencii určitých hospodárskych subjektov. 

 

25 % 

 

 

 

 Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol 

predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili 

podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.  

 

Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na 

predmet zákazky a v prípade reverznej súťaže a zákaziek zadávaných 

s využitím elektronického trhoviska sa berie do úvahy celkový počet 

predložených ponúk. 

10 % 

12 

Iné nezákonné a/alebo diskriminačné 

podmienky účasti a/alebo kritéria na 

vyhodnotenie ponúk a/alebo technické 

špecifikácie predmetu zákazky 

stanovené v súťažných pokladoch alebo 

oznámení o vyhlásení VO/výzve na 

predkladanie ponúk 

Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti 

a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie 

ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky 

subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom 

zákazky alebo 

 

určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych 

požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet 

zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom 

zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané 

požiadavky vytvárajú neopodstatnené  prekážky k otvorenej hospodárskej 

súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa 

25 % 

 

 



11 

 

Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  

k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo 

uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej 

spôsobilosti. 

 

Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na 

konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť 

alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu 

(okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným 

spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek. 

 

 

 Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia 

ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti 

a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení 

VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. 

- určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych 

požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na 

predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce 

súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. 

neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia 

podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty 

zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo 

dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené  prekážky k otvorenej 

hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní 

podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, 

- technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú 

na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, 

typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti 

predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo 

možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka 

iných ako nadlimitných zákaziek 

-  

10 % 

 

 Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol 

predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili 

podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.  

5 % 



12 

 

Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  

 

Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na 

predmet zákazky a v prípade reverznej súťaže a zákaziek zadávaných 

s využitím elektronického trhoviska sa berie do úvahy celkový počet 

predložených ponúk. 

 

 

13 

Nedostatočne opísaný predmet 

zákazky8 

Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, 

neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre 

uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť 

ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.  

 

10 % 

 

 

14 

Obmedzenie možnosti použiť 

subdodávateľov 

Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by 

realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť 

kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je 

dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na 

uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky 

na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou 

vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen 

skupiny dodávateľov. 

5 % 

15 

Porušenie povinnosti zadávať 

podlimitnú zákazku na nákup tovarov, 

alebo služieb, ktorých predmetom nie je 

intelektuálne plnenie, bežne dostupných 

na trhu, prostredníctvom elektronického 

trhoviska 

Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím 

elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, 

ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na 

obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo 

podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska (týka sa zákaziek, 

ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017) 

 

5 % 

 

                                                 
8 netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie 

so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu 

zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov 
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Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  

 

 

16 

Zadanie zákazky na nie bežne dostupné 

tovary, služby alebo stavebné práce s 

využitím elektronického trhoviska 

alebo             v rámci dynamického 

nákupného systému 

Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. 

a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné 

práce zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 

1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil 

dynamický nákupný systém. 

10 %  

  Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. 

a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím 

elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne 

dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť 

vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým 

stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej 

dostupnosti). 

 

Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší 

počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa 

posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky. 

5 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

Nezaslanie výzvy na predkladanie 

ponúk minimálne trom vybraným 

záujemcom/potenciálnym 

dodávateľom, ktorí sú oprávnení dodať 

predmet zákazky, v prípade zákazky s 

nízkou hodnotou alebo zákazky 

zadávanej osobou, ktorej verejný 

obstarávateľ poskytne 50% a menej 

finančných prostriedkov na dodanie 

tovaru, uskutočnenie stavebných prác a 

poskytnutie služieb z NFP 

Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.2 

Systému riadenia EŠIF výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom 

vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 eur, 

resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez 

webové rozhranie). 

 

Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej 

finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a 

poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne 

trom vybraným potenciálnym dodávateľom  v prípade zákaziek do 100 000 

eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. 

cez webové rozhranie). 

 

Tento typ porušenia sa aplikuje aj v prípade, že v rámci prieskumu trhu pri 

zákazke s nízkou hodnotou do 30 000 eur a zákazke zadávanej osobou, ktorej 

verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP v 

hodnote do 100 000 eur neboli identifikované cenové ponuky (napr. cez 

webové rozhranie) minimálne troch záujemcov (potenciálnych dodávateľov). 

25 % 
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Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  

 

Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o 

jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako 

troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa 

riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné 

bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 

1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ. 

 

 

  Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.1 

Systému riadenia EŠIF a Metodickým pokynom CKO č. 14 výzvu na 

predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek 

s nízkou hodnotou nad 30 000 eur. 

 

Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej 

finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a 

poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne 

trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek nad 100 000 

eur. 

 

Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o 

jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako 

troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa 

riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné 

bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 

1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ. 

10 % 

 

Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť 

18 

Podmienky účasti alebo požiadavky na 

predmet zákazky (technické 

špecifikácie) boli upravené po otvorení 

ponúk/žiadostí o účasť  

 

alebo  

Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické 

špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo 

malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, 

ktorých ponuky by neboli  prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, 

ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených 

podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. 

25 % 
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Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  

 

Podmienky účasti alebo požiadavky na 

predmet zákazky (technické 

špecifikácie) boli vyhodnotené 

v rozpore s oznámením o vyhlásení 

verejného obstarávania/výzvou na 

predkladanie ponúk a súťažnými 

podkladmi 

 

Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické 

špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného 

obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo 

za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých 

ponuky by neboli  prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých 

ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok 

účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. 

19 

Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v 

rozpore s kritériami na vyhodnotenie 

ponúk/kritériami na výber 

obmedzeného počtu záujemcov v užšej 

súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, 
ktoré boli zverejnené v oznámení o 

vyhlásení verejného obstarávania/výzve 

na predkladanie ponúk a súťažných 

podkladoch 

 

alebo  

 

Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na 

základe doplňujúcich kritérií na 

vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber 

obmedzeného počtu záujemcov v užšej 

súťaži, ktoré neboli zverejnené 

v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania/výzve na predkladanie 

ponúk a súťažných podkladoch 

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria  na 

vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej 

súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy 

kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na 

predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok 

vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými 

podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.  

 

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce 

kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu 

záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. 

 

Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali 

diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej 

preferencii určitých hospodárskych subjektov.  

 

25 % 

 

 

 

 Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria  na 

vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej 

súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy 

kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na 

predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok 

10 % 
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Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  

vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými 

podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.  

 

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce 

kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu 

záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. 

20 

Nedodržiavanie zásady transparentnosti 

a/alebo rovnakého zaobchádzania počas 

postupu zadávania zákazky (tento typ 

porušenia je možné uplatniť iba 

v prípade, ak identifikované zistenia nie 

je možné ani na základe analógie a 

proporcionality priradiť k iným typom 

porušenia podľa tejto prílohy č. 1) 

 

 

Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov 

preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov 

nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. 

 

Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie 

požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie 

mimoriadne nízkej ponuky. 

 

Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým 

záujemcom. 

 

Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, 

ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. 

 

25 % 

 

finančná oprava môže byť 

znížená na 10 % alebo            

5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 

 

 

 

21 

Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu 

zákazky alebo chýbajúca dokumentácia 

alebo jej časť 

Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú 

dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné 

overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania. 

 

100 % 

Dokumentácia k postupu zadávania zákazky  je nedostatočná na posúdenie, či 

ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom 

transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces 

týkajúci sa konkrétneho prideľovania bodov pre každú ponuku je 

nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. 

 

 

25 % 



17 

 

Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  

22 

Rokovanie v priebehu súťaže alebo 

modifikácia (zmena) ponuky počas 

hodnotenia ponúk 

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) 

jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má 

za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.  

 

Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje 

s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej 

modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení 

o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo 

v súťažných podkladoch. 

 

V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní 

uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na 

vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho 

je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi. 

 

25 % 

 

 

23 

Prípravné trhové konzultácie alebo 

predbežného zapojenia záujemcov 

alebo uchádzačov, pri ktorých došlo 

k narušeniu hospodárskej súťaže 

Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil 

prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania 

hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, 

pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých 

odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno 

použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri 

vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej 

súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko 

neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo 

uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. 

25 %  

24 

V rámci rokovacieho konania so 

zverejnením nastala podstatná 

modifikácia (zmena) podmienok 

uvedených v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania alebo 

v súťažných podkladoch 

V rokovacom konaní  so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli 

podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej 

zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky 

odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením. 

25 % 

 

 

25 

Neodôvodnené odmietnutie 

mimoriadne nízkej ponuky 

Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka                         vo 

vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred 

vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie 

25 % 
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Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  

týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný 

obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia 

mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo 

nákladov. 

26 

Konflikt záujmov s vplyvom na 

výsledok verejného obstarávania9 

Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného 

obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli 

prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava. 

 

100 %  

 

27 

Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená 

Protimonopolným úradom SR alebo 

súdom  

 

alebo  

 

Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal 

prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 

písm. g) ZVO 

Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len 

„kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca 

kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal 

úspešným uchádzačom. 

 

100 % 

Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu 

zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená 

podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo 

osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky. 

 

25 % 

Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do 

postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je 

účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej 

dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, 

že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba 

vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky. 

 

10 % 

                                                 
9 Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov 
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Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  

 

 

 

 

 

28 

Uzavretie zmluvy s uchádzačom alebo 

uchádzačmi, ktorí majú povinnosť 

zapisovať sa do registra partnerov 

verejného sektora a nie sú zapísaní v 

registri partnerov verejného sektora 

alebo ktorých subdodávatelia, ktorí 

majú povinnosť zapisovať sa do registra 

partnerov verejného sektora a nie sú 

zapísaní v registri partnerov verejného 

sektora 

Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, 

koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, 

ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora10) a 

nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 
 

Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný 

obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie 

tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP. 

 

V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ 

vyzve úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. 

Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak úspešný uchádzač nie je 

v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora.  

25 %  

 

  Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, 

koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, 

ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra 

partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného 

sektora. 

 

Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný 

obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie 

tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP. 

 

V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ 

vyzve subdodávateľa úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov 

verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak subdodávateľ 

úspešného uchádzača (ak relevantné) nie je v dodatočne určenej primeranej 

lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 

10 % 

Realizácia zákazky 

29 
 Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok 

uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu 

25 % z ceny zmluvy 

                                                 
10 zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20180926#poznamky.poznamka-33
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Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  

predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov,  alebo 

ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade 

ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo 

koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne 

CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť 

ZVO. 

 

Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná 

zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou 

alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi 

a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. 

 

Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, 

rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. 

d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 

8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. 

 

Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, 

ak  

a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú 

zákazku a zároveň je nižšia ako  

b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku 

na uskutočnenie stavebných prác,  

c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku 

na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo  

d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. 

Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo 

koncesnej zmluvy. 

 

Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu 

postupov podľa ZVO. 

 

a hodnota dodatočných 

výdavkov vychádzajúcich 

zo zmien zmluvy. 
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Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  

 

Ide o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 

ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO a/alebo jednou 

zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako     50 

% z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. 

25 % z ceny zmluvy 

a  100 % hodnoty 

dodatočných výdavkov 

vychádzajúcich zo zmien 

zmluvy. 

 

 

 

 



 

 

 

Platnosť: 21.03.2017, účinnosť: 21.03.2017 
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* Takto označené časti prílohy č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP sú zhodné s rovnakou časťou povinnej prílohy 

ŽoNFP Opis projektu a majú najmä informačný účel, preto nepodliehajú zmenovému konaniu.  

Popis východiskovej situácie* 

Tvorba verejných politík by mala vychádzať zo spoľahlivej štatistiky. V súčasnej dobe verejné politiky skôr 

reflektujú politickú agendu, alebo sú tvorené z rôznych pohnútok, ktoré nie sú podporené spoľahlivými dátami. 

Nedostatok informácií pri rozhodovaní má za dôsledok nekvalifikované rozhodnutie, alebo v tom horšom 

prípade, zneužitie informačnej asymetrie. V tvorbe štatistiky  na Slovensku z princípu veci  dominuje Štatistický 

úrad SR, ktorý sa celkom úspešne snaží zhromažďovať čo najväčší objem dát. Už menej úspešný je v schopnosti 

proaktívne zbierať dáta pre rozhodovanie a spoľahlivo ich interpretovať pomocou moderných štatistických 

metód. Aj napriek snahe o väčšiu transparentnosť a nedávny vznik nových analytických centier na viacerých 

ministerstvách, je hlavnou nevýhodou oficiálnych zdrojov nedostatočný podiel otvorených dát, zdieľaných 

s verejnosťou, ktorá by sa mohla podieľať na analýze verejných dát a tým poskytovať spätnú väzbu, napríklad 

prostredníctvom dátovej žurnalistiky. Výhod „Data-driven“ vlády je veľa. Niekoľko príkladov zahŕňa: 

 Optimalizácia odhaľovania, zmiernenie a prevencia podvodov a chýb,  

 Vylepšené služby založené na poznatkoch získaných od verejnosti, 

 Zvýšenie efektívnosti prostredníctvom spravodajských sietí, ktoré môžu viesť k zníženiu nákladov. 

Súčasný spôsob porovnávania efektivity verejnej politiky a pokroku sa obmedzuje na ekonomické faktory a 

objem HDP. Ekonomický rozvoj však automaticky nezaručuje pokrok v sociálnej oblasti. Rast HDP zvyčajne 

prináša výrazné zlepšenia v prístupe k pitnej vode, sanitácii, gramotnosti a základnému vzdelaniu. Ale v 

priemere nie je napríklad osobná bezpečnosť v krajinách stredného príjmu lepšia ako v tých s nízkymi príjmami. 

Často krát je horšia. Príliš veľa ľudí, bez ohľadu na príjem, žije bez možnosti plného využitia svojich ľudských 

práv a prekonáva diskrimináciu alebo dokonca násilie na základe pohlavia, náboženstva, etnického pôvodu, 

alebo sexuálnej orientácie. 1 

„HDP je merací nástroj vynájdený v dvadsiatom storočí na riešenie výziev dvadsiateho storočia. V dvadsiatom 

prvom storočí čelíme novým výzvam: starnutiu populácie, obezite, klimatickým zmenám, atď. Aby sme dokázali 

úspešne čeliť týmto výzvam, potrebujeme nové nástroje merania a nové spôsoby hodnotenia pokroku“.2 

Social Progress Index (ďalej len SPI) bol vytvorený na doplnenie HDP a iných ekonomických ukazovateľov, s 

cieľom poskytovať ucelenejší prehľad o celkovej výkonnosti krajiny. Ide o jeden z najprepracovanejších 

svetových systémov vyvinutých pre meranie spoločenského rozvoja a o prvý systém, ktorý meria spoločenský 

rozvoj nezávisle na ekonomických ukazovateľoch. Systém poskytuje podrobný prehľad o tom, či majú 

obyvatelia prístup k širokej škále oblastí, podľa ktorých sa hodnotí sociálny rozvoj, ako sú napr. základné služby, 

príležitosti, lekárska starostlivosť, vzdelanie, bývanie, uspokojivá policajná ochrana, práva a sloboda bez 

diskriminácie. 

Koncepčne SPI rozdeľuje sociálny pokrok na tri hlavné dimenzie: základné ľudské potreby, základy blahobytu a 

príležitosť. V tomto duchu SPI považuje sociálny pokrok za "schopnosť spoločnosti uspokojiť základné ľudské 

potreby svojich občanov, vytvoriť základy, ktoré umožňujú občanom a spoločenstvám zvýšiť a udržiavať kvalitu 

svojho života a vytvárať podmienky na dosiahnutie plného potenciálu všetkých jednotlivcov"3. Každá dimenzia 

pozostáva zo štyroch zložiek, ktoré sa skladajú z troch až piatich špecifických ukazovateľov a všetky 

ukazovatele sú merané s konzistentnou metodikou. 

Rozdelenie na dimenzie a ich zložky: 

                                                           

1 Green, M. (2014). Michael Green: What the Social Progress Index can reveal about your country. 

https://www.ted.com/talks/amanda_palmer_the_art_of_asking. 

2 Green, M. (2014). Michael Green: What the Social Progress Index can reveal about your country. 

https://www.ted.com/talks/amanda_palmer_the_art_of_asking. 

3 Porter M., Stern S., Green M. (2015) Social Progress Index 2015. Social Progress Imperative, Washington. 
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Zdroj: https://www.socialprogressindex.com/ 

Profesor na MIT Scott Stern, vo svojej práci zhrnul základné zásady merania SPI do nasledujúcich štyroch 

bodov: 

i. merať výsledky, ktoré sú dôležité pre život skutočných ľudí, a nie vstupy; 

ii. priamo merať sociálny pokrok, zamerať sa na sociálne a environmentálne ukazovatele a zámerne 

vylúčiť ekonomické prvky, ako sú príjmy alebo zamestnanosť; 

iii. poskytnúť robustný a holistický rámec merania výsledkov v sociálnej a environmentálnej oblasti, ako aj 

systematický a empirický základ na usmerňovanie stratégie pre inkluzívny rast; 

iv. použiť porovnávací prístup porovnávajúci každú krajinu s jej príslušnými ekonomickými rovesníkmi 

(napríklad pomocou priemerných hodnôt najpodobnejších krajín z hľadiska HDP na obyvateľa) 

SPI je unikátnym nástrojom pre meranie, pretože nezohľadňuje ekonomické faktory, v porovnaní s ostatnými 

nástrojmi OECD, UNDP a ďalších. Napriek tomu, jeho užitočnosť vynikne keď sa SPI porovnáva s HDP na 

osobu. "Existuje názor, že hospodársky rozvoj a sociálny pokrok idú ruka v ruke. To je pravda, v priemere, ale 

nie predovšetkým" tvrdí Michael Porter, profesor na Harvard Business School. Preto Kostarika a Irán majú 

podobný HDP na osobu, ale vykazujú masívne sociálne rozdiely.4 

Obrázok 1: Social Progress Index vo vzťahu k HDP na osobu (v $) 

                                                           

4 https://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2014/04/daily-chart-4 
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Zdroj: Social Progress Imperative. http://www.socialprogressimperative.org/ 

Organizácia Social Progress Imperative v roku 2017 prezentovala SPI 128 krajín sveta, všeobecná povaha 

nástroja však umožňuje aplikovať SPI aj na menšie administratívne celky od regiónov až po miestne komunity. 

Slovenská republika sa v minulosti podrobila meraniam hneď dvakrát. Pri globálnom meraní v roku 20175 

a v roku 2016, v rámci merania SPI 272 regiónov EÚ6, v spolupráci s Európskou komisiou a Orkestra Basque 

Institute for Competitiveness. Pri regionálnom meraní, ktoré sa týkalo štyroch slovenských regiónov (Bratislava, 

Východné, Stredné a Západné Slovensko) boli použité dáta z obdobia rokov prevažne 2011-2013.7 

Realizácia nášho projektu si kladie za cieľ zmerať sociálny pokrok Trnavského samosprávneho kraja (ďalej len 

TTSK) a zmapovať potreby, silné a slabé stránky jednotlivých okresoch v rámci TTSK. Hlavným prínosom 

projektu je identifikácia ďalších možných krokov a riešení v oblastiach meraní s nízkou výkonnosťou sociálneho 

pokroku. SPI poskytuje konkrétny rámec pre porozumenie a následné stanovenie priorít pre akčnú agendu a 

uľahčuje tvorbu lepších verejných politík, čím sa adresne zlepší sociálna a možno aj hospodárska výkonnosť 

dotknutých okresov a kraja. 

Dlhodobou víziou projektu je vznik siete organizácií, úzko spolupracujúci s inštitúciami a subjektmi VS s 

cieľom analyzovať procesy a skvalitňovať služby VS, z pohľadu riešenia životných situácií občanov na získanie 

komplexného pohľadu na procesy vykonávané VS a odhalenie slabých miest a problémov, s ktorými sa občania 

                                                           

5 https://www.socialprogressindex.com/?code=SVK 

6 http://www.socialprogressimperative.org/custom-indexes/european-union/ 

7 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information/maps/methodological_note_eu_spi.pdf 
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stretávajú. 

Hlavnými cieľovými skupinami projektu Výpočet Social Progress Index pre tvorbu lepších verejných politík 

v TTSK sú: 

 Samosprávny kraj:  

 Trnavský samosprávny kraj, ktorý vďaka indexu mapujúcemu potreby kraja v sociálnej a 

environmentálnej oblasti bude môcť, na základe stanovených priorít pre akčnú agendu, tvoriť 

lepšie verejné politiky a takisto monitorovať regionálny operačný program a následný pokrok v 

oblasti infraštruktúry, ochrany životného prostredia, vzdelávania, zdravotníctva a sociálnej 

starostlivosti. 

 Okresy a mestá:  

 Merané okresy a mestá TTSK, ktoré vďaka indexu mapujúcemu sociálny pokrok okresov 

v TTSK budú môcť identifikovať silné a slabé stránky poskytovaných služieb VS a skvalitniť ich s 

dôrazom na napĺňanie špecifických potrieb ich prijímateľov. 

 Právnické osoby a občania (prijímatelia služieb VS):  

 Občania TTSK - ak orgány verejnej správy budú tvoriť verejnej politiky v súlade s agendou 

vytvorenou na základe SPI, úroveň života v sociálnej oblasti sa pre občanov TTSK zvýši.  

Spôsob realizácie aktivít projektu* 

Projekt bude realizovaný prostredníctvom 1 hlavnej aktivity „Vytvorenie a výpočet Social Progress Index pre 

TTSK a okresy kraja“ a zo 4 podaktivít: 

 Stanovenie metodiky zberu dát a organizácia spolupráce, 

 Vytvorenie indexu a jeho validácia, 

 Finalizácia, diseminácia a zapojenie zainteresovaných strán, 

 Test politiky a aktualizácia. 

V rámci aktivity budú realizované základné kroky pre úspech zavedenia SPI do tvorby verejných politík. 

Obrázok 2: Postup pri návrhu Social Progress Index 

 

Podaktivity bude realizovať projektový tím, zložený z analytických odborníkov, podporený tímom organizácie 

Social Progress Imperative, ktorý sa bude podieľať na všetkých podaktivitách, vrátane prípravy, realizácie a 
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validácie výsledkov merania. 

Prvá fáza projektu bude zameraná na:  

 stanovenie metodiky zberu dát, identifikáciu vhodných a dostupných zdrojov dát pre jednotlivé 

ukazovatele komponentov, využiteľných pre kalkuláciu SPI. Zdroje dát možno rozdeliť do troch 

skupín:  

 takzvané tvrdé údaje (hard data); 

 dáta z odborných analýz; 

 dáta z prieskumov; 

 školenie zúčastnených strán v rámci workshopu k Social Progress Index, vrátane detailného plánovania 

výpočtu indexu. 

Na základe predchádzajúcej fázy bude projektový tím schopný vykonať zber potrebných dát na výpočet indexu a 

zhotovenie analytických dokumentov. Metodika výpočtu indexu bude v súlade s metodikou využitou na výpočet 

SPI pre 272 regiónov EÚ. Bližšie informácie o tejto metodike sú dostupné na internetovej stránke Európskej 

komisie.8 Výsledky meraní budú validované a budú vyvinuté nástroje na vizualizáciu údajov. 

V posledných fázach bude projektový tím v spolupráci s organizáciou Social Progress Imperative zodpovedať 

za: 

 Vyhotovenie koncepčného rámca, ktorý bude obsahovať okrem indexu aj stanovenie priorít pre akčnú 

agendu, meranie efektívnosti politík na základe zmeny SPI a plán ďalšieho merania. 

 Spracovanie výsledkov SPI vo forme „scorecards“ a ich súhrnná prezentácia. 

 Poskytnutie metodickej správy indexu. 

 Vytvorenie a implementácia komunikačnej stratégie vrátane tlačovej správy, grafických príkladov a 

propagácie indexu na sociálnych médiách. 

 Usporiadanie online seminára s cieľom rozvíjať kľúčové posolstvá pre rozvoj advokácie a strategického 

rozvoja. 

Súlad s horizontálnymi prioritami 

Realizácia projektu priamo prispieva k napĺňaniu horizontálneho princípu „Udržateľný rozvoj“, ktorý je 

definovaný v nariadení EÚ pre fondy EÚ č. 1303/2013. Konkrétne prispieva k napĺňaniu ekonomického a 

sociálneho piliera: 

 ekonomický aspekt – posilnenie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy, 

 sociálny aspekt – podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe. 

Zmyslom výpočtu indikátora je merať ekonomické a sociálne aspekty a priniesť presný obraz stavu sociálneho 

pokroku v jednotlivých oblastiach. Poznanie tohto indexu umožní zapojeným aktérom lepší návrh verejných 

politík spôsobom, že ich dopad na horizontálne priority bude čo najlepší. SPI je jedným z najlepších nástrojov 

ako merať stav horizontálnych priorít na mikroúrovni. 

Projekt je tiež v súlade s horizontálnym princípom “podpora rovnosti mužov a žien a podpora 

nediskriminácie” uvedeným v nariadení EÚ pre fondy EÚ č. 1303/2013.  Aktivity projektu budú realizované 

tak, aby nedochádzalo k diskriminácii v oblasti výberu odborných a administratívnych kapacít a bola zachovaná 

rovnosť pohlaví v oblasti mzdového ohodnotenia a poskytovanie informácií dostupne, nediskriminačne a 

prostredníctvom všetkých relevantných kanálov, aj vhodných pre osoby so zdravotným postihnutím.  

Projekt priamo prispeje k napĺňaniu prierezových tém operačného programu Efektívna verejná správa a to 

najmä prostredníctvom budovania kapacít a spolupráce verejnej správy so sociálnymi ekonomickými partnermi a 

subjektmi mimovládneho sektora. 

Zvyšovanie informovanosti verejnosti vo veciach verejných prispieva k prevencii pred korupčným správaním. V 

tomto zmysle projekt napomáha k napĺňaniu prierezovej témy „zamedzenie korupcie a podpora 

                                                           

8 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information/maps/methodological_note_eu_spi_2016.pdf 
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transparentnosti“. 

 

Časový harmonogram projektu: 
Tabuľka 1: Predpokladaná dĺžka trvania jednotlivých podaktivít projektu  

Hlavná aktivita (24 mesiacov) Začiatok Koniec  Mesiace  

Podaktivita 1.1  07/2019 09/2019 3 

Podaktivita 1.2 09/2019 08/2020 12 

Podaktivita 1.3 12/2019 06/2021 19 

Podaktivita 1.4 09/2020 06/2021 10 

Riadenie projektu 07/2019 06/2021 24 

 

Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu*9 

Realizáciou projektu dôjde k zmeraniu sociálneho pokroku Trnavského samosprávneho kraja (ďalej len TTSK) a 

k zmapovaniu potrieb silných a slabých stránok jednotlivých okresov v rámci TTSK. Hlavným prínosom 

projektu bude identifikácia ďalších možných krokov a riešení v oblastiach meraní s nízkou výkonnosťou 

sociálneho pokroku. SPI poskytuje konkrétny rámec pre porozumenie a následné stanovenie priorít pre akčnú 

agendu a uľahčuje tvorbu lepších verejných politík, čím sa adresne zlepší sociálna a aj hospodárska výkonnosť 

dotknutých okresov v rámci TTSK. 

 

Projekt je zároveň vhodné vnímať aj optikou pilotného, štartovacieho projektu, ktorý má potenciál pre svoj ďalší 

rozvoj. Skúsený tím expertov prispôsobí ukazovatele a informácie SPI na mieru, tak aby nástroj mohol byť 

využitý pre výpočet SPI akéhokoľvek menej rozvinutého kraja na území SR a zároveň bol relevantný pre 

miestne orgány, podnikanie a pre sociálnych inovátorov. Využitie potenciálu tohto nástroja pre zmapovanie 

všetkých 7 krajov menej rozvinutého regiónu umožní porovnať namerané údaje jednotlivých krajov a okresov, 

zdieľať osvedčené postupy a vybudovať tak sieť pre zúčastnené strany. 

 

Analytické dokumenty vypracované v rámci TTSK a prehľad indikátorov SPI budú po realizácií projektu verejne 

prístupné a môžu poslúžiť ako podklad pre nový projekt merania, alebo môžu poslúžiť ako východiskové dáta 

pre budúcu porovnávaciu analýzu sociálneho pokroku. Výsledky merania budú prístupné aj v rámci siete Social 

Progress Imperative na ich webovom sídle. Index bude možné použiť na hodnotenie dopadov politík v meranej 

správnej jednotke. Projekt má ambíciu nastaviť proces pravidelnej aktualizácie údajov (najmä zo sekundárnych 

zdrojov) aj po skončení projektu. Na základe skúseností a vytvorených metodík bude jednoduchšie zaviesť 

počítanie SPI aj v ďalších regiónoch menej rozvinutých regiónov. 

Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa* 

Cieľom združenia je rozvoj demokracie, právneho štátu a občianskej spoločnosti; zvyšovanie kvality života 

občanov v regiónoch; zveľaďovanie a propagovanie kultúrnych a spoločenských hodnôt. Pre dosiahnutie týchto 

cieľov združenie podporuje účasť občanov na rozhodovaní o veciach verejného záujmu. Občianske združenie 

vyvíja všetky aktivity v súlade s právnymi predpismi, morálnymi a etickými princípmi, za účelom naplnenia 

všeobecných cieľov zduženia. Ciele združenia sú riadne schválené Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. 

Občianske združenie má dostatočné administratívne a odborné kapacity nevyhnutné pre úspešnú implementáciu 

projektu. 

Pre účely realizácie projektu budú v zmysle Zákonníka práce uzatvorené pracovné úväzky v súlade 

s harmonogramom realizácie aktivít a projektové pozície budú obsadené osobami, ktoré zabezpečia špičkovú 

                                                           

9 Udržateľnosť v zmysle charakteru vyzvania, buď ako Udržateľnosť projektu podľa čl. 71 (pre štandardné 

projekty ESF irelevantné), alebo podľa  výzvy/vyzvania, ak určí zachovanie výsledkov realizovaného Projektu  

v Následnom monitorovaní Projektu. 
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kvalitu výstupov projektu a spĺňajú nasledovné kritériá: 

 

Personálna matica – administratívne kapacity 

Meno a 

priezvisko 

Zaradenie 

v projekte 

(funkcia) 

Činnosti vykonávané v rámci projektu  

 Projektový 

manažér 

Zadefinovanie a monitoring plnenia časového harmonogramu projektu, 

merateľných cieľov a výstupov projektu. Zabezpečenie riadneho 

financovania projektu a správu financií spolu s finančným manažérom. 

Zriadenie a vedenie projektovej knižnice. Komunikácia projektových 

náležitostí smerom k partnerom projektu a k správcovi programu. Eskalácia 

a riešenie vzniknutých problémov v projekte. Manažovanie procesu 

riadenia zmeny v projekte. 

Podávanie žiadostí o platbu a náležitých podkladov, priebežných a 

záverečnej monitorovacej správy o projekte. Zabezpečenie poskytnutia 

požadovaných podkladov a maximálnej súčinnosti pri kontrole projektu. 

Dodržiavanie postupov a podmienok uvedených v príručke pre prijímateľa 

a partnerov. Kontrola kvality výstupov projektu. 

 

Požiadavky na kvalifikáciu a dĺžku praxe: Vysokoškolské vzdelanie II. 

Stupňa. 

 Finančný 

manažér 

Finančné riadenie implementácie projektu - dodržiavanie rozpočtu projektu 

v súlade so Zmluvou o NFP a platnou legislatívou SR. Príprava podkladov 

a kontrola realizovaných platieb v projekte, kontrola dodržiavania cash-

flow. 

 

Požiadavky na kvalifikáciu a dĺžku praxe: Vysokoškolské vzdelanie II. 

Stupňa. 

 

 

Personálna matica – odborné kapacity 

Meno a 

priezvisko 

Zaradenie 

v projekte  

Názov aktivity  Činnosti vykonávané v rámci projektu 

 Napr. gestor, 

garant, tvorca.., 

Názov aktivity, 

na ktorej sa bude 

podieľať 

Stručný popis vykonávaných činností v aktivite 

 Dátový analytik Vytvorenie a 

výpočet Social 

Progress Index 

pre TTSK a 

okresy kraja 

Analytické zhodnotenie prehľadu vypočítaných 

ukazovateľov SPI a  meranie efektívnosti politík na 

základe zmeny SPI. Vytvorenie zoznamu odporúčaných 

priorít pre akčnú agendu. Návrh konkrétnych opatrení 

pre prepojenie merania efektívnosti politík a stanovenie 

efektivity konkrétnych politík realizovaných v rámci 

TTSK.  

 

Výstupy: Zoznam odporúčaných priorít pre akčnú 

agendu, Plán ďalšieho merania. Analytický dokument 

Skúmanie dopadov politík. 

 

Požiadavky na kvalifikáciu a dĺžku praxe: 
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vysokoškolské vzdelanie III. Stupňa a minimálne 5 

rokov praxe alebo vysokoškolské vzdelanie II. a 

minimálne 8 rokov praxe. 

 Metodologický 

vedúci 1 

Vytvorenie a 

výpočet Social 

Progress Index 

pre TTSK a 

okresy kraja 

Plánovanie na zmiernenie prípadných nedostatkov v 

údajoch a zacielenie na alternatívne zdroje údajov. 

Školenie zúčastnených strán v rámci workshopu k 

Social Progress Index. Plánovanie výpočtu indexu. 

Vyhotovenie dokumentu Koncepčný rámec SPI. 

Vytvorenie plánu ďalšieho merania.   

  

Výstupy: Workshop k Social Progress Indexu, 

Analytický dokument Koncepčný rámec SPI.  

 

Požiadavky na kvalifikáciu a dĺžku praxe: 

vysokoškolské vzdelanie III. Stupňa a minimálne 5 

rokov praxe alebo vysokoškolské vzdelanie II. a 

minimálne 8 rokov praxe. 

 Metodologický 

vedúci 2 

Vytvorenie a 

výpočet Social 

Progress Index 

pre TTSK a 

okresy kraja 

Plánovanie na zmiernenie prípadných nedostatkov v 

údajoch a zacielenie na alternatívne zdroje údajov. 

Školenie zúčastnených strán v rámci workshopu k 

Social Progress Index. Plánovanie výpočtu indexu. 

Vyhotovenie dokumentu Koncepčný rámec SPI. 

Vytvorenie plánu ďalšieho merania.  

 

Výstupy: Workshop k Social Progress Indexu, 

Analytický dokument Koncepčný rámec SPI. 

 

Požiadavky na kvalifikáciu a dĺžku praxe: 

vysokoškolské vzdelanie III. Stupňa a minimálne 5 

rokov praxe alebo vysokoškolské vzdelanie II. a 

minimálne 8 rokov praxe. 

 Odborný 

koordinátor  

Vytvorenie a 

výpočet Social 

Progress Index 

pre TTSK a 

okresy kraja 

 

Validácia vypočítaného SPI indexu. Súhrnná 

prezentácia výsledkov SPI. Komunikácia koncepčného 

rámca SPI. Vytvorenie a implementácia komunikačnej 

stratégie vrátane tlačovej správy, grafických príkladov a 

propagácie indexu na sociálnych médiách. 

Usporiadanie online seminára.  

 

Požiadavky na kvalifikáciu a dĺžku praxe: 

vysokoškolské vzdelanie III. Stupňa a minimálne 10 

rokov praxe alebo vysokoškolské vzdelanie II. a 

minimálne 15 rokov praxe. 

 Odborný 

analytik senior 

1 

Vytvorenie a 

výpočet Social 

Progress Index 

pre TTSK a 

okresy kraja 

Identifikácia a analýza vhodných zdrojov údajov. 

Asistencia pri vyhotovení Koncepčného rámca SPI a 

metodiky výpočtu SPI. 

 

Výstupy: Metodika výpočtu SPI. 

 

Požiadavky na kvalifikáciu a dĺžku praxe: minimálne 

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, 5 rokov. 
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 Odborný 

analytik senior 

2  

Vytvorenie a 

výpočet Social 

Progress Index 

pre TTSK a 

okresy kraja 

Identifikácia a analýza vhodných zdrojov údajov. 

Asistencia pri vyhotovenie Koncepčného rámca SPI a 

metodiky výpočtu SPI. 

 

Výstupy: Metodika výpočtu SPI. 

 

Požiadavky na kvalifikáciu a dĺžku praxe: minimálne 

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, 5 rokov. 

 Odborný 

analytik junior 

1  

Vytvorenie a 

výpočet Social 

Progress Index 

pre TTSK a 

okresy kraja 

 

Zber dát, výpočet indexu a zanesenie "raw-data" do 

prehľadu vypočítaných indikátorov SPI. Vývoj 

nástrojov pre vizualizáciu dát a spracovanie výsledkov 

SPI. Vývoj nástrojov pre vizualizáciu dát.  

 

Výstupy: Vizualizácie výsledkov SPI "Scorecards", 

Prehľad vypočítaných indikátorov SPI. 

 

Požiadavky na kvalifikáciu a dĺžku praxe: minimálne 

vysokoškolské vzdelanie I. stupňa. 

 Odborný 

analytik junior 

2  

Vytvorenie a 

výpočet Social 

Progress Index 

pre TTSK a 

okresy kraja 

 

Zber dát, výpočet indexu a zanesenie "raw-data" do 

prehľadu vypočítaných indikátorov SPI. Vývoj 

nástrojov pre vizualizáciu dát a spracovanie výsledkov 

SPI. Vývoj nástrojov pre vizualizáciu dát.  

 

Výstupy: Vizualizácie výsledkov SPI "Scorecards", 

Prehľad vypočítaných indikátorov SPI. 

 

Požiadavky na kvalifikáciu a dĺžku praxe: minimálne 

vysokoškolské vzdelanie I. stupňa. 
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Podrobný popis aktivity 

 

Názov aktivity Hlavná aktivita 1: Vytvorenie a výpočet Social Progress Index pre 

TTSK a okresy kraja. 
 Popis aktivity Hlavná aktivita 1 bude rozdelená na viaceré podaktivity: 

 Podaktivita 1.1: Stanovenie metodiky zberu dát a organizácia spolupráce 

 Podaktivita 1.2: Vytvorenie indexu a jeho validácia 

 Podaktivita 1.3: Finalizácia, diseminácia a zapojenie zainteresovaných strán 

 Podaktivita 1.4: Test politiky a aktualizácia 

Podaktivita 1.1: Stanovenie metodiky zberu dát a organizácie 

spolupráce. 

Účel:  
Účelom podaktivity je identifikácia a analýza vhodných zdrojov údajov využiteľných 

pre kalkuláciu indexu v súlade s metodikou SPI. Dôležité je tiež oboznámenie 

vybraných poskytovateľov dát (z radov zamestnancov kraja a iných inštitúcií) s teóriou, 

metodológiou, cieľmi a požiadavkami kladenými pri meraní SPI. Priebeh výpočtu 

indexu je tiež potrebné naplánovať pred začatím zberu dát, pretože sa jedná o 

komplexný výpočet s desiatkami vstupov s rôznymi dobami potrebnými pre zber. 

Dôležitým cieľom podaktivity je aj identifikácia jednotiek, pre ktoré sa bude index 

počítať. 

Činnosti:  
Obsahom činnosti je identifikácia zdrojov a určenie metódy zberu vhodných a 

dostupných dát pre jednotlivé ukazovatele komponentov. Výstupom podaktivity bude 

metodika zberu dát. 

Na základe zmapovania dostupnosti zdrojov prebehne v druhom kroku podaktivity 

plánovanie na zmiernenie prípadných nedostatkov v údajoch a zacielenie na alternatívne 

zdroje údajov. Zanalyzuje sa dostupnosť údajov v primárnych zdrojoch a navrhne sa 

vhodný zoznam jednotiek, pre ktoré sa bude index počítať (pre zmysluplný výpočet 

indexu je potrebných minimálne 30 jednotiek). 

V treťom kroku podaktivity prebehne školenie zúčastnených strán v rámci workshopu k 

Social Progress Index. Takisto prebehne detailné plánovanie výpočtu indexu. 

Previazanosť na iné aktivity: 
Výstupy tejto podaktivity budú slúžiť ako podkladová báza pre realizáciu ostatných 

podaktivít projektu a budú tiež slúžiť ako východisková databáza pre zber dát popísaný 

v podaktivite 1.2. 

Metóda:   
Index sociálneho pokroku by mal obsahovať najlepšie dostupné a platné ukazovatele, 

ktoré sú koncepčne spojené s meranými zložkami. Základný set ukazovateľov pre tento 

projekt vychádza z meraní PSI pre 272 regiónov EÚ, ukazovatele však môžu byť veľmi 

rozmanité a môžu sa meniť s každým opakovaním indexu. Napriek tomu, zoskupené 

podľa zložiek, definujú a merajú rovnaký aspekt sociálneho pokroku. Každý ukazovateľ 

musí spĺňať tri kritériá: 

 Musí byť vnútorne platný. Každý ukazovateľ je vyhodnotený aby bolo 

zabezpečené, že zachycuje to, čo má v úmysle merať. 

 Je verejne prístupný. V záujme transparentnosti musia byť údaje ukazovateľov 

verejne dostupné. Údaje pre každý ukazovateľ tohto projektu sú uverejnené v 

prehľade vypočítaných indikátorov SPI. 

 Jeho geografické pokrytie je rozsiahle. Nameraná hodnota každého 

ukazovateľa musí predstavovať väčšinu, ak nie celú, meranú oblasť. 
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Korelácia medzi ukazovateľmi sa vyhodnotí výpočtom Cronbachovej alfy pre každú 

zložku. Ide o jeden z najčastejšie používaných druhov zisťovania reliability, udávanej 

najčastejšie koeficientom Cronbachovo alfa. Táto reliabilita vychádza z predpokladu, že 

by všetky položky meracie jednu vlastnosť mali mať medzi sebou kladné, dostatočne 

vysoké korelácie.10 Cronbachovo alfa má nasledujúci vzorec: 

𝛼 =
𝑘

𝑘−1
(1 −

∑ 𝜎𝑖
2𝑘

𝑖=1

𝜎𝑡
2 ) kde je počet ukazovateľov, 𝜎𝑖

2 je rozptyl i-tého ukazovateľa a 𝜎𝑡
2 

je rozptyl celej zložky.  

Tým pádom je možné použiť alternatívne ukazovatele, ak je miera korelácie medzi 

ukazovateľmi danej zložky v prijateľných hodnotách (cca 0,7) a zároveň spĺňajú tri hore 

uvedené kritéria. 

Podaktivita 1.2: Vytvorenie indexu a jeho validácia. 

Účel: 
Cieľom aktivity je  výpočet Social Progress Index pre TTSK a merané jednotky na 

základe zberu dát. Validácia výsledného indexu je dôležitá spätná väzba od 

spolupracujúcej organizácie Social Progress Imperative a zároveň záruka správnosti 

výsledkov. 

Previazanosť na iné aktivity: 

Zber dát, ktorý vedie k vytvoreniu databázy je umožnený vďaka identifikácii zdrojov a 

metód zberu dát v aktivite 1.1. Výstupy tejto podaktivity priamo vedú k činnostiam 

podaktivity 1.3. 

Činnosti:  
Na základe výstupov podaktivity 1.1 prebehne zber dát, ktoré sa budú ukladať do 

databázy vytvorenej pre ukazovatele rozdelené podľa bežnej metodológie SPI do 

dvanástich zložiek a troch dimenzií. Zber dát prebehne na základe využitia dostupných 

zdrojov alebo v prípade ich nedostupnosti sa využije dotazníkový prieskum. Druhým 

krokom podaktivity je výpočet indexu a vývoj nástrojov pre vizualizáciu dát. Posledný 

krok tejto podaktivity je validácia vypočítaného SPI indexu pre TTSK a merané 

jednotky (napríklad okresy). 

Metóda:  
Zberom dát sa myslí, faktické zistenie a priradenie nominálnych hodnôt k jednotlivým 

ukazovateľom, získaným z dátového zdroja, ktorý je uvedený v analýze dostupnosti dát 

podaktivity 1.1. 

Metodika výpočtu a zberu dát SPI 272 regiónov EÚ taxatívne vymenúva set 64 

pôvodných ukazovateľov, ktoré boli navrhnuté pre výpočet SPI. Po zbere sa tento set 

podrobil dôkladnej Analýze hlavných komponentov - Principal Component Analysis 

(ďalej len PCA), ktorá sa používa na posúdenie tzv. „reliability“ alebo spoľahlivosti 

priradených hodnôt ukazovateľov. PCA odhalila abnormálnu mieru nespoľahlivosti u 11 

ukazovateľov, ktoré boli z analýzy vylúčené. Ukazovatele môžu byť ovplyvnené 

chybami merania, alebo otázky môžu byť nesprávne pochopené v ukazovateľoch 

založených na prieskume, alebo ukazovateľ jednoducho opisuje niečo iné, než sa 

očakávalo. V revidovanom rámci, ktorý vylučuje nekonzistentné ukazovatele, vykazujú 

všetky zložky vyvážený prínos každého ukazovateľa. V rámci merania  SPI pre TTSK a 

vybrané okresy kraja bude pôvodný set ukazovateľov tvorený 5011 nižšie uvedenými 

ukazovateľmi, ktoré sa javili pri meraní SPI 272 regiónov EÚ ako spoľahlivé, na 

základe vyššie uvedenej analýzy PCA. 

Meranie v TTSK bude obsahovať podobný set ukazovateľov, upravených podľa potrieb 

                                                           

10 URBÁNEK T., DENGLEROVÁ D., ŠIRŮČEK J. (2011) Psychometrika: měření v psychologii, Praha. 

11 PCA dovolil opomenúť 3 ukazovateľov z rôznych dôvodov. Viacej info v metodologickej analýze SPI EÚ 

2016: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information/maps/methodological_note_eu_spi_2016.pdf 
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a dostupnosti. 

Predčasné úmrtie (<65) Percento úmrtí pred dosiahnutím veku 65 rokov 

Novorodenecká úmrtnosť Pomer počtu úmrtí detí mladších ako jeden rok v 

priebehu roka na Počet živonarodených v danom roku. 

Hodnota je vyjadrená na 1000 živonarodených. 

Nesplnené zdravotné 

potreby 

Percento ľudí, ktorí vyhlásili, že majú nesplnené 

zdravotné potreby, z dôvodu: cenová dostupnosť / 

efektívnosť / dostupnosť... 

Nedostatok jedla Percento ľudí, ktorí vyhlásili svoju neschopnosť si 

dovoliť jedlo s mäsom (kuracie mäso, ryby,  

vegetariánsky ekvivalent) každý druhý deň. 

Spokojnosť s kvalitou 

vody 

Podiel ľudí, ktorí vyhlásili, že sú spokojní s kvalitou 

vody. 

Nedostatok toalety 

v bytovej jednotke 

Podiel z celkového počtu obyvateľov, ktorý nemá 

toalety na splachovanie vo vnútorných priestoroch 

v domácnosti. 

Nečistené odpadové vody Mestské odpadové vody, ktoré neboli zbierané 

zbernými systémami, ani neupravené jednotlivými 

alebo inými vhodnými systémami, vyjadrené ako 

percento. 

Čistenie odpadových vôd Mestské odpadové vody s prísnejšou úpravou ako 

percento zozbieranej odpadovej vody. 

Zaťažujúce náklady na 

bývanie 

Percento ľudí žijúcich v bytoch, kde náklady na 

bývanie (splácanie hypotéky alebo nájomné, poistenie 

a poplatky za služby) predstavujú finančné zaťaženie. 

Spokojnosť s bývaním Percento ľudí, ktorí sa cítia spokojní s obydlím, v 

ktorom žijú. 

Preľudnenosť Percento ľudí, ktorí žijú v preplnenom byte, 

definované počtom miestností, veľkosťou domácnosti, 

vekom členov a rodinnou situáciou. 

Nedostatočné vykurovanie Percento ľudí, ktorí sú neschopní udržať domov 

dostatočne teplý. 

Miera vrážd Miera vrážd na 100 tisíc obyvateľov 

Bezpečnosť v noci Podiel ľudí, ktorí vyhlásili, že sa cítia bezpečne pri 

chôdzi v noci osamote. 

Úmrtia v doprave Počet úmrtí pri cestných dopravných nehodách na 

milión obyvateľov. 

Účasť vo vyššom 

stredoškolskom vzdelávaní 

Účasť vekovej skupiny 12-18 rokov v stredoškolskom 

alebo postredoškolskom non-terciárnom vzdelávaní 

(ISCED 3-4) 

Osoby len s nižším 

sekundárnym vzdelaním 

Percento ľudí vo veku 25 až 64 rokov, ktorí úspešne 

ukončili len nižšie stredné vzdelanie (ISCED 0-2) 

Osoby, ktoré predčasne 

ukončili školskú 

dochádzku 

Percento ľudí vo veku 18-24 rokov s nižším stredným 

vzdelaním (ISCED 0-2) a ktorí neboli počas 

posledných štyroch týždňov predchádzajúcich 

prieskumu v ďalšom vzdelávaní alebo odbornej 

príprave. 

Internet v domácnosti Percento domácností s prístupom na internet doma. 
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Širokopásmové pripojenie Percento domácností so širokopásmovým pripojením. 

Online interakcie s 

verejnými orgánmi 

Percento jednotlivcov, ktorí používali internet na 

interakciu s verejnými orgánmi. 

Dĺžka života Priemerný počet rokov, ktoré môže novonarodené 

dieťa očakávať, ak bude počas celého života 

vystavené súčasným úmrtným podmienkam. 

Všeobecný zdravotný stav Podiel osôb, ktoré posudzujú svoje zdravie veľmi 

dobré alebo dobré. 

Úmrtnosť na rakovinu Úmrtnosť mladších ako 65 rokov v dôsledku rakoviny 

o 100 000 obyvateľov. 

Úmrtnosť na srdcové 

ochorenia 

Úmrtia starších ako 65 rokov v dôsledku 

ischemických ochorení srdca. 

Nesplnené stomatologické 

potreby 

Percento ľudí, ktorí vyhlásili, že majú nesplnené 

stomatologické potreby, z dôvodu: cenovej 

dostupnosti / efektívnosť / dostupnosť... 

Spokojnosť s kvalitou 

ovzdušia 

Podiel ľudí, ktorí vyhlásili spokojnosť s kvalitou 

ovzdušia 

Znečistenie vzduchu pm10 Koncentrácie veľkých častíc vo vzduchu. Limitovaný 

na 40 μg / m3 

Znečistenie vzduchu pm2.5 Koncentrácie malých častíc vo vzduchu. Limitovaný 

na 25 μg / m3 

Znečistenie vzduchu ozón Koncentrácie ozónu vo vzduchu. Limitovaný na 120 

μg / m3 

Iné znečistenie Percento ľudí, ktorí vyhlásili znečistenie alebo iné 

environmentálne problémy 

Natura2000 Podiel oblasti, na ktorú sa vzťahuje sieť Natura 2000, 

sieť na ochranu prírody v rámci celej Európskej únie 

vytvorená podľa smernice o biotopoch z roku 1992. 

Indikátory boli obmedzené na maximálnu hodnotu 

40%. 

Dôvera v politický systém Percento ľudí s nízkou dôverou v politický systém. 

Dôvera v právny systém Percento ľudí s nízkou dôverou v právny systém. 

Dôvera v políciu Percento ľudí s nízkou dôverou v políciu. 

Kvalita a zodpovednosť 

vládnych služieb 

Kvalita inštitúcií. Index sa meria v z-skóre. 

Sloboda rozhodovania Podiel respondentov, ktorí odpovedali, že sú spokojní 

so slobodou výberu toho, čo robia so svojím životom. 

Tehotenstvo mladistvých Pomer medzi narodením od matiek vo veku 15-19 

rokov a ženskou populáciou rovnakej vekovej skupiny 

Mladí ľudia mimo 

vzdelávanie, prácu alebo 

prípravu 

Mladí ľudia vo veku od 15 do 24 rokov - ani v 

zamestnaní ani vo vzdelávaní a odbornej príprave. 

Index korupcie Vnímaná úroveň korupcie. Index sa meria v z-skóre. 

Nestrannosť vládnych 

služieb 

Úroveň nestrannosti vládnych služieb. Index sa meria 

v z-skóre. 

Tolerancie voči 

imigrantom 

Podiel ľudí, ktorí vyhlásili, že žijú v dobrom mieste 

pre prisťahovalcov. 



  

15/19 

  

Tolerancie voči menšinám Podiel ľudí, ktorí vyhlásili, že žijú v dobrom mieste 

pre menšiny. 

Prístup k osobám s 

postihnutím 

Postoj k osobe so zdravotným postihnutím na 

najvyššej zvolenej politickej pozícii v krajine 

Tolerancia voči 

homosexualite 

Podiel ľudí, ktorí vyhlásili, že žijú v dobrom mieste 

pre homosexuálov. 

Zamestnanosť podľa 

pohlavia 

Rozdiel medzi mierami zamestnanosti žien a mužov 

Community Safety Net Community Safety Net 

Osoby s vysokoškolským 

vzdelaním 

Percento obyvateľov vo veku 25 - 64 rokov s 

terciárnym vzdelaním (ISCED 5-6). 

Študenti vysokých škôl Podiel terciárnych študentov (ISCED 5-6) na celkovej 

populácii. 

Celoživotné vzdelávanie Percento osôb vo veku 25 až 64 rokov, ktorí uviedli, 

že absolvovali vzdelávanie alebo odbornú prípravu v 

priebehu štyroch týždňov predchádzajúcich 

zisťovaniu 

 

Pri zbere dát budú najčastejšie využívané metódy analýza dokumentov a dotazník. 

Súčasťou môže byť aj realizácia interview s vybranými kompetentnými pracovníkmi 

poskytovateľov dát. Výpočet prebehne v súlade s metodológiou a pod dohľadom 

organizácie Social Progress Imperative. 

Podaktivita 1.3: Finalizácia, diseminácia a zapojenie 

zainteresovaných strán. 

Účel: 
Šírenie poznatkov zainteresovaným stranám, ktorí budú následne schopní samostatne 

využívať výstupy tohto projektu, ktoré môžu slúžiť ako podkladová báza pre tvorbu 

lepších verejných politík. Spracované výsledky pre okresy  tiež môžu slúžiť ako 

ukazovateľ súčasného stavu výkonnosti a kvality služieb VS v skúmanej oblasti. 

Výsledky SPI na úrovni okresov a miest budú interaktívne prezentované vo forme 

takzvaných "Scorecards", ktoré zvýrazňujú silné a slabé stránky v porovnaní s 

územnými celkami na rovnakej úrovni s podobným HDP na obyvateľa. Priaznivé 

výsledky môžu viesť k zvýšenej spokojnosti verejnosti už len vďaka vedomiu, že pre 

nich kraj či obec niečo robí a zaujíma sa o nich.  

Obrázok 3: Príklad vizualizácie Scorecards (obdobné bude v projekte vytvorené pre každú 

meranú obec) 
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Účelom online seminára a komunikácie indexu verejnosti je zviditeľnenie výsledkov 

kraja a propagácia samotného nástroja a príležitosti pre cieľové skupiny, ktoré so sebou 

nesie. 

Činnosti: 
V podaktivite 1.3 vyhotovíme, publikujeme a komunikujeme výsledky meraní spolu s 

metodickou správou indexu. 

Výsledky Diseminačné  činnosti podaktivity zahŕňajú: 

 Vytvorenie a implementácia komunikačnej stratégie vrátane tlačovej správy, 

grafických príkladov a propagácie indexu na sociálnych médiách. 

 Usporiadanie online seminára s cieľom rozvíjať kľúčové posolstvá pre rozvoj 

advokácie a strategického rozvoja. 

 Zabezpečenie prezentácie výsledkov na vlastnom webovom sídle a webovom 

sídle SPI (https://www.socialprogressindex.com/) 

Previazanosť na iné aktivity: 
Táto aktivita predvedie a komunikuje výsledky podaktivit 1.2. S výstupmi tejto 

podaktivity bude pracovať nasledujúca podaktivita 1.4. 

Metóda:  
Výsledky podaktivít budú publikované najmä elektronickou formou. Propagácia indexu 

bude sprostredkovaná spolupracujúcej organizácií Social Progress Imperative. 

Podaktivita 1.4: Test politiky a aktualizácia indexu 

Účel: 
Identifikácia ďalších možných krokov a riešení v oblastiach meraní s nízkou 

výkonnosťou SPI. Výstupy tejto podaktivity, najmä  zoznam odporúčaných priorít pre 

akčnú agendu uľahčí tvorbu lepších verejných politík, čím sa adresne zlepší sociálna a 

hospodárska výkonnosť verejnej správy. 

Činnosti: 
Posledná aktivita sa sústredí na analytické zhodnotenie výsledkov a odporúčania priorít 

pre kompetentné orgány verejnej správy. Na základe týchto výstupov bude vytvorený 

odporučený postup ďalšieho merania s dôrazom na zisťovanie efektivity verejných 

politík. Činnosti podaktivity zahŕňajú: 

 Meranie efektívnosti politík na základe zmeny SPI: 

 Určíme zoznam politík, ktoré sa realizujú v regióne, 

https://www.socialprogressindex.com/
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 Pre každú politiku stanovíme, ktorými indikátormi je možné sledovať jej 

úspešnosť, 

 Navrhneme postup, ako navrhovať nové politiky spôsobom, že už od začiatku 

rátajú s meraním úspešnosti na základe vhodných indikátorov. 

 Vytvorenie zoznamu odporúčaných priorít pre akčnú agendu: 

 Na základe diskusie s relevantnými inštitúciami identifikujeme politiky, ktoré 

sa budú meniť v danom čase, 

 Na základe výsledkov SPI identifikujeme problémové a prioritné oblasti, 

 Na základe výsledkov SPI identifikujeme kandidátov na najlepšie skúsenosti a 

prax (miestne jednotky, ktoré sú úspešné). 

 Vytvorenie plánu ďalšieho merania a aktualizácie: 

 Aby malo využívanie merania pri návrhu a realizácií politík zmysel, je 

potrebné indikátory systematicky aktualizovať, aby sme mali presné údaje. 

V rámci aktivity teda navrhneme vhodný mechanizmus aktualizácie 

v podmienkach TSSK, ktorý bude nákladovo efektívny. 

Previazanosť na iné aktivity: 
Táto aktivita vychádza z výstupov v podaktivite 1.3 a zberu dát v podaktivite 1.2. 

Metóda:  
 Efektívnosť politík možno stanoviť pomocou moderných analytických metód, 

práve vtedy keď porovnáme údaje namerané vo dvoch časových okamihoch 

merania. Na základe tejto porovnávacej analýzy navrhneme konkrétne 

opatrenia a stanovíme efektivitu konkrétnych politík realizovaných v rámci 

TTSK. Posledná časť podaktivity sa snaží preddefinovať rámec pre analýzu 

efektívnosti politík budúceho merania, tak aby zohľadňoval a overil zmenu v 

sociálnom pokroku vzhľadom k výstupom tohto projektu.  

 

Riziká projektu: 
 

Riziko 1. 

 

Názov rizika: Nesprávna identifikácia zdrojov alebo metódy zberu 

 

Popis rizika: Ako riziko vnímame možnú nesprávnu identifikáciu zdrojov alebo metód 

zberu vhodných a dostupných dát pre jednotlivé ukazovatele komponentov. 

 

Závažnosť: Nízka. 

 

Opatrenia na elimináciu rizika: Toto riziko pokladáme za nízke. Eliminovať ho 

budeme prostredníctvom personálnych kapacít združenia (kritériá pre výber odborníkov 

sme si zvolili veľmi ambiciózne avšak nie nereálne čoho dôkazom sú priložené 

životopisy) - proces implementácie bude pozostávať so špičkových odborníkov s viac 

ročnou praxou v predmetnom obore, ktorí by nemali mať problém vykonať správnu 

identifikáciu zdrojov a metódy zberu.  

 

 

Riziko 2. 

 



  

18/19 

  

Názov rizika: Neochota úradov spolupracovať 

 

Popis rizika: Ako riziko vnímame vyťaženosť úradov a kompetentných úradníkov pri 

poskytovaní dát. 

 

Závažnosť: Nízka. 

 

Opatrenia na elimináciu rizika: Toto riziko pokladáme za nízke. Úradom sa budeme 

snažiť vyjsť v ústrety hlavne z časového hľadiska.  

  

Riziko 3. 

 

Názov rizika: Fluktuácia odborných pracovníkov 

 

Popis rizika: Existuje možnosť fluktuácie odborných pracovníkov. Nie všetci 

pracovníci budú pracovať na plný pracovný úväzok, čo prináša riziko ukončenia 

pracovného pomeru z dôvodu pracovných povinností v inom zamestnaní.  

 

Závažnosť: Nízka 

 

Opatrenia na elimináciu rizika: Zameriame sa na podporu administratívnych a 

odborných pracovníkov v ich činnosti s cieľom zabezpečiť kvalitné odborné výsledky 

a sebarealizáciu. Preferovať budeme odborníkov, ktorí pracujú v danej problematike už 

dlhšiu dobu a projekt im umožní ich ďalší profesionálny rozvoj. Tým zamedzíme 

fluktuácii odborných pracovníkov. 

Míľniky projektu: 
Tabuľka 2: 

Názov míľnika Čas12 Výstup 

Metodiky sú pripravené 3 Metodika zberu dát 

Index SPI je vypočítaný 

 

14 Prehľad vypočítaných 

indikátorov SPI 

Scorecards sú vytvorené 19 Spracovanie výsledkov SPI 

Výsledky merania sú 

prezentované 

19 Súhrnná prezentácia 

výsledkov SPI 

Efektivita konkrétnych politík 

je stanovená 

24 Analytický dokument 

Skúmanie dopadov politík 

Zoznam odporúčaných priorít 

je vytvorený 

24 Koncepčný rámec SPI 

 

Cieľová skupina  Samosprávne kraje: Trnavský samosprávny kraj; 

 Okresy a mestá: Merané okresy a mestá TTSK; 

                                                           

12 Predpokladaná doba od začatia podaktivity, potrebná k dosiahnutie míľnika.  
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 Právnické osoby a občania (používatelia služieb VS): Občania TTSK 

 

Výstupy aktivity Žiadateľ o NFP špecifikuje a definuje konkrétne výstupy aktivity z hľadiska obsahu, 

formy a veľkosti. 

 Analytický dokument Koncepčný rámec SPI, ktorý bude stručne popisovať 

hlavné ciele, teóriu SPI, navrhne koncepčný rámec pre SPI TTSK, meranie 

efektívnosti politik na základe zmeny SPI, zoznam odporúčaných priorít pre 

akčnú agendu a plán ďalšieho merania. Predpokladaný rozsah: 20-30 strán. 

 Analytický dokument Metodika výpočtu SPI, ktorý popíše metodologický 

prístup k zberu, vyhodnotenie a využitie dát na spracovanie SPI TTSK 

a spôsob aktualizácie indikátora. Predpokladaný rozsah: 60 strán. 

 Súhrnná prezentácia výsledkov SPI (približne 40 strán): 2 časové okamihy 

merania. 

 Prehľad vypočítaných indikátorov SPI („raw data“, mapová dokumentácia 

pre každý komponent, správa a webová prezentácia – vlastná, aj ako súčasť 

https://www.socialprogressindex.com/) 

 Spracovanie výsledkov SPI: takzvané „Scorecards“ pre územné jednotky 

(napríklad okresy) v TSSK (prípadne v ďalších krajoch), vrátane odporúčaní 

pre jednotlivé okresy a stanovenie priorít ďalšieho rozvoja,  

 Analytický dokument Skúmanie dopadov politík: ktorý popíše ako na 

základe konkrétnych výsledkov SPI je možné zlepšiť verejné politiky 

a navrhne konkrétne opatrenia pre prepojenie merania efektívnosti politík a na 

základe dvoch časových okamihov merania stanoví efektivitu konkrétnych 

politík realizovaných v rámci TSSK. Predpokladaný rozsah: 20-30 strán. 

Minimálne očakávané merateľné ukazovatele projektu: 

 P0178  Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 3 (vo 

výstupe Analytický dokument Koncepčný rámec SPI; Analytický dokument 

Metodika výpočtu SPI; Analytický dokument Skúmanie dopadov politík). 

 P0587 Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií: 40 (pre každú zložku 

SPI bude vypracovaná štúdia pre jeho výpočet a analýza údajov, na základe 

ktorých bude vypočítaný – vo výstupe Analytický dokument Metodika výpočtu 

SPI). 

 P0589 Počet zrealizovaných informačných aktivít: 4 (informačné aktivity 

zahŕňajú workshop, online seminár, webovú prezentáciu a prezentáciu 

výsledkov merania SPI - vo výstupe Prehľad vypočítaných indikátorov SPI; 

Súhrnná prezentácia výsledkov SPI). 

 P0726 Počet zanalyzovaných legislatívnych noriem, metodických pokynov a 

usmernení: 40 (pre každý indikátor bude vypracovaná analýza, ktorá určí, ktoré 

relevantné politiky (normy, metodiky, legislatíva) súvisia, respektíve ich 

výkonnosť môže byť meraná daným indikátorom a ako – vo výstupe 

Analytický dokument Skúmanie dopadov politík). 

 P0889 Počet navrhnutých opatrení zameraných na zefektívnenie VS: 15 (na 

základe identifikácie problémových a prioritných oblastí bude vytvorený 

zoznam odporúčaných priorít pre akčnú agendu a návrh konkrétnych opatrení 

pre prepojenie merania efektívnosti politík – vo výstupe Analytický dokument 

Koncepčný rámec SPI; Analytický dokument Skúmanie dopadov politík). 

 

https://www.socialprogressindex.com/

