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Zoznam použitých skratiek :
CKO
CO
EK
EÚ
HP TUR
KF
NFP
NSRR
OP
OKPVS
OP TP
PIP
PS
RO
SORO
SR
ŠF
TUR
VÚC
ÚV SR

centrálny koordinačný orgán
certifikačný orgán
Európska komisia
Európska únia
horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj
kohézny fond
nenávratný finančný príspevok
Národný strategický referenčný rámec
operačný program
odbor koordinácie priorít vedomostnej spoločnosti
operačný program Technická pomoc
plán informovania a publicity
pracovná skupina
riadiaci orgán
sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom
Slovenská republika
štrukturálne fondy
trvalo udržateľný rozvoj
vyšší územný celok
Úrad vlády Slovenskej republiky
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1.

Stratégia plánu informovania a publicity

V súlade s článkom 69 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 (nariadenie Rady) má členský štát
zabezpečovať poskytovanie informácií o projektoch a programoch spolufinancovaných
z fondov EÚ a ich publicitu. Tieto informácie majú byť adresované občanom Európskej únie
a prijímateľom s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť pomoci
z fondov realizovanú v súlade s pravidlami tohto nariadenia prijatými EK.
Predpokladom úspešnej realizácie politiky hospodárskej a sociálnej súdržnosti v SR je
poskytovanie kvalitných informácií o možnostiach využitia finančných prostriedkov zo
štrukturálnych fondov (ďalej len „ŠF“) a kohézneho fondu (ďalej len „KF“).
Len správne a včas podané informácie môžu prispieť k maximálnemu a efektívnemu využitiu
finančných prostriedkov zo ŠF a KF na ďalší rozvoj SR. Z tohto hľadiska je vypracovanie
informačnej stratégie a zabezpečenie informovania a publicity nezastupiteľnou časťou v
celom procese implementácie a čerpania ŠF a KF.
Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj (ďalej len „HP TUR”) bola zadefinovaná
v programovom období 2007 – 2013 v rámci Národného strategického referenčného rámca
(ďalej len „NSRR”).
Hlavný cieľ HP TUR
Zabezpečenie environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti ekonomického rastu.
Koordinácia HP TUR
Na politickej úrovni koordinačnú úlohu pri implementácii HP TUR plní podpredseda vlády
pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny. Túto úlohu
celkovo vo vzťahu k trvalo udržateľnému rozvoju (ďalej len „TUR”) plní prostredníctvom
Rady vlády SR pre TUR z funkcie jej predsedu. Rada vlády SR pre TUR je poradným a
koordinačným orgánom vlády SR pre uplatňovanie zásad TUR. Spolupracujúcimi
a poradnými orgánmi sú odborníci vysokých škôl, vedeckých ústavov, zástupcov
samosprávnych orgánov, odborových a zamestnávateľských zväzov a zástupcov orgánov
štátnej správy pri posudzovaní riešenia niektorých problémov TUR. V oblasti energetickej
efektívnosti koordináciu podpory energetiky horizontálne zabezpečuje Ministerstvo
hospodárstva SR. Koordinátorom HP TUR na pracovnej úrovni je odbor koordinácie priorít
vedomostnej spoločnosti (ďalej len „OKPVS”).
Koordinátor horizontálnej priority prostredníctvom zasadaní pracovnej skupiny pre HP TUR,
sledovaním napĺňania merateľných ukazovateľov, monitorovaním realizácie projektov
relevantných pre HP TUR, vypracovávaním monitorovacích a výročných správ zabezpečuje,
aby bola horizontálna priorita efektívne riadená a implementovaná vo vzťahu ku všetkým
operačným programom (ďalej len „OP”), ich prioritným osiam. Koordinátor HP TUR
monitoruje a hodnotí napĺňanie cieľov horizontálnej priority na úrovni NSRR. Pre tento účel
bola na ÚV SR zriadená pracovná skupina (ďalej len „PS”) pre HP TUR, v ktorej majú
zastúpenie všetky relevantné riadiace orgány (ďalej len „RO”) a centrálny koordinačný orgán
(ďalej len „CKO”). V prípade potreby budú na zasadnutia prizývaní aj zástupcovia sociálnoekonomických partnerov (zástupcovia regionálnych a miestnych samospráv, akademickej
obce, výskumných inštitúcií, podnikateľských a odborových zväzov, záujmových združení
a občianskej spoločnosti).
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Ciele a procesy horizontálnej priority sú zadefinované v Systéme koordinácie a
implementácie HP TUR na roky 2007-2013 (dokument je prístupný na stránke
http://sepavs.vlada.gov.sk/).
Stratégia plánu informovania a publicity (ďalej len „PIP”) vychádza z úloh koordinátora
horizontálnej priority, medzi ktoré patrí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

informovanie CKO, RO, CO, širokej odbornej verejnosti o úlohách OKPVS a jeho
relevantných partnerov,
zabezpečenie všeobecnej informovanosti o cieľoch, obsahu, monitorovaní a hodnotení
HP TUR a o pokroku dosiahnutom pri napĺňaní cieľov tejto HP,
zabezpečenie odborných seminárov a workshopov o HP TUR pre širšiu odbornú
verejnosť,
vypracovanie, koordinácia a realizácia PIP HP TUR v súlade s pokynmi CKO,
v súlade so Systémom riadenia ŠF a KF v programovom období 2007 - 2013,
pripravovanie podkladov o aktivitách OKPVS a ostatných zainteresovaných orgánov
v oblasti informovania a publicity pre jednotlivé RO, CKO, CO a NSRR,
priebežné hodnotenie efektívnosti komunikačných aktivít OKPVS v rámci
hodnotiacich správ,
menovanie kontaktnej osoby pre HP TUR, ktorá je členom pracovnej skupiny pre
publicitu,
spolupráca s kontaktnými osobami regionálnych informačných centier,
príprava a aktualizácia informácií zverejnených na internetovej stránke
http://sepavs.vlada.gov.sk/.

V nadväznosti na to stratégia PIP HP TUR pozostáva z týchto na seba nadväzujúcich etáp:
¾ vytvorenie technických a administratívnych podmienok pre informovanie
a publicitu,
¾ zabezpečenie finančných prostriedkov prostredníctvom operačného programu
Technická pomoc (ďalej len „OP TP“) pre informovanie a publicitu, opatrenie
1.3.3.,
¾ realizácia publicity a informovania cieľových skupín,
¾ monitorovanie a hodnotenie PIP.

2.

Ciele plánu informovania a publicity

Globálnym cieľom je dosiahnutie kvalitnej, komplexnej a odbornej úrovne informovanosti
verejnosti, RO a ďalších cieľových skupín o problematike HP TUR s dôrazom na úlohy EÚ
v oblasti informačnej spoločnosti a príspevok fondov EÚ k ich plneniu. Nakoľko HP TUR je
prierezovou problematikou, ktorá prechádza všetkými OP, musí byť uplatňovaná a sledovaná
u všetkých OP. Dosiahnutie patričnej úrovne informovanosti a povedomia cieľových skupín
o cieľoch trvalo udržateľného rozvoja je dôležitým prvkom pri zabezpečovaní implementácie
HP TUR.

Pre naplnenie globálneho cieľa je potrebné:
 dosiahnuť maximálnu dostupnosť informácií o HP TUR,
 prehlbovať informovanosť o stanovených cieľoch HP TUR,
 vytvoriť podmienky pre úspešnú implementáciu HP TUR v jednotlivých OP
prostredníctvom programových dokumentov,
 vytvoriť podmienky na zvyšovanie kvality predkladaných projektov prispievajúcich
k HP TUR.
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Špecifické ciele:







informovanie verejnosti (formou informačných publikácií, internetu, printových médií
atď.),
zvýšenie povedomia a informovanosti o oblasti TUR u zamestnancov RO,
sprostredkovateľských orgánov pod riadiacimi orgánmi (ďalej len „SORO“),
odborných hodnotiteľov, VÚC, obcí, koordinátorov HP TUR, podieľajúcich sa na
riadení, hodnotení a monitorovaní implementácie HP TUR, a to formou seminárov,
školení, workshopov, médií atď.,
zvýšenie povedomia a informovanosti o príspevku k TUR u žiadateľov
a prijímateľov pomoci zo ŠF, ktorí sa budú podieľať (resp. budú mať záujem sa
podieľať) na implementovaní HP TUR prostredníctvom svojich projektov,
upriamenie pozornosti cieľových skupín na sledovanie problematiky TUR, objasnenie
terminológie a cieľov HP TUR tak, aby boli správne chápané a následne realizované,
informovanie o pozitívnom prínose OP a celkovo NSRR k dosiahnutiu cieľov HP
TUR.

Dosahovaním cieľov informačných a komunikačných aktivít sa vytvára reálny predpoklad
efektívneho využívania zdrojov NSRR a štátneho rozpočtu na dosahovanie cieľov HP TUR.
Koordinátor HP TUR pri plnení cieľov PIP spolupracuje s RO jednotlivých OP a CKO.

3.

Cieľové skupiny plánu informovania a publicity

Na naplnenie procesu komunikácie je nutné, aby jednotlivým cieľovým skupinám boli
poskytnuté adekvátne informácie (rozsah, obsah, hĺbka informácie, a pod.) vhodným a čo
najefektívnejším spôsobom (forma informácie, zvolený komunikačný nástroj, časovanie,
predpokladaná životnosť informácií, a pod.).
PIP HP TUR vymedzuje tieto cieľové skupiny:
RO – osoby zodpovedné za implementáciu HP TUR v danom OP, ktorých pracovná náplň
súvisí s touto problematikou vo fázach prípravy a implementácie OP, monitorovania,
hodnotenia a publicity (členovia PS pre TUR).
SORO - osoby zodpovedné za implementáciu HP TUR v danom OP, ktorých pracovná náplň
súvisí s touto problematikou vo fázach prípravy a implementácie OP, monitorovania,
hodnotenia a publicity.
CO - osoby zodpovedné za koordináciu finančného riadenia ŠF a KF v programovom období
2007 - 2013
Odborní hodnotitelia – osoby zodpovedné za výkon odborného, objektívneho, nezávislého
a transparentného posúdenia súladu žiadostí o NFP a relevantných príloh s hodnotiacimi
kritériami, medzi ktoré je zaradené aj kritérium TUR.
VÚC – kontaktné osoby pôsobiace na tejto úrovni, ktoré sa venujú horizontálnym prioritám.
Ide o osoby (refundované z OP TP) prichádzajúce do kontaktu so žiadateľmi a prijímateľmi
pomoci zo štrukturálnych fondov.
Obce – kontaktné osoby (starostovia, zamestnanci obce). Ide o osoby prichádzajúce do
kontaktu so žiadateľmi a prijímateľmi pomoci zo ŠF.
Žiadatelia a prijímatelia pomoci – povinnosťou žiadateľov a prijímateľov pomoci zo ŠF je
zhodnotiť príspevok projektu k HP TUR v žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej
len „NFP“) - časť 15. Súlad s horizontálnymi prioritami.
6

Koordinátori HP TUR – zamestnanci OKPVS ÚV SR, ktorí sú zodpovední za
implementáciu, monitorovanie a hodnotenie HP TUR v jednotlivých OP.
Verejnosť – laická a odborná verejnosť (občania, podnikatelia, médiá...).

4.

Realizácia plánu informovania a publicity

Za tvorbu a realizáciu PIP HP TUR je zodpovedný koordinátor HP TUR, ktorým je Úrad
vlády SR, OKPVS.
Koordinátor HP TUR má zabezpečiť informovanie cieľových skupín minimálne o:
• úlohách koordinátora HP TUR,
• pomoci z EÚ a SR vo vzťahu k cieľom HP TUR,
• príspevku a cieľoch HP TUR definovaných v Systéme koordinácie a implementácie
HP TUR na roky 2007 - 2013,
• monitorovaní a hodnotení HP TUR v žiadostiach o NFP, OP a na úrovni NSRR,
• problematike trvalo udržateľného rozvoja vo všeobecnosti,
• aktuálnom stave napĺňania cieľov HP TUR.
Túto povinnosť si koordinátor HP TUR bude plniť najmä informáciami zverejnenými na
webovej stránke http://sepavs.vlada.gov.sk/.
Komunikácia s cieľovými skupinami bude zameraná najmä na:
1. poskytovanie odborných informácií zamestnancom, ktorí implementujú štrukturálnu
pomoc o:
• cieľoch HP TUR,
• programovaní, monitorovaní a hodnotení HP TUR v danom OP,
• problematike trvalo udržateľného rozvoja v európskom kontexte a kontexte
SR,
• základných pojmoch, oblastiach, ktorým sa problematika venuje,
2. poskytovanie informácií pre odborných hodnotiteľov v rámci príručky pre
hodnotiteľa pri hodnotení žiadosti o NFP o:
• cieľoch HP TUR,
• postupe pri odbornom hodnotení hodnotiacich kritérií zameraných na HP TUR
v danom OP,
3. poskytovanie komplexných odborných informácií potenciálnym žiadateľom
a prijímateľom o:
• cieľoch HP TUR v programovom období 2007 – 2013,
• postupoch pri ich vlastnom hodnotení príspevku projektu k cieľom HP TUR
počas projektového cyklu,
• monitorovaní a hodnotení HP TUR počas realizácie projektu,
• základných pojmoch, oblastiach, ktorým sa problematika venuje,
• pozitívnych príspevkoch NSRR k HP TUR,
4. poskytovanie informácií laickej a odbornej verejnosti, médiám o:
• úlohách a cieľoch HP TUR,
• priebežnej implementácii HP TUR,
• pozitívnych príspevkoch NSRR a OP k HP TUR.

7

Realizácia PIP HP TUR so zameraním na definované cieľové skupiny sa vykonáva
prostredníctvom týchto nástrojov:
•

Internet
o O cieľoch a implementácii HP TUR, ako aj o stave napĺňania cieľov HP TUR
bude OKPVS informovať na stránke Sekcie európskych politík a vedomostnej
spoločnosti ÚV SR http://sepavs.vlada.gov.sk/, ktorá sa priebežne podľa
potreby aktualizuje a dopĺňa.
o Na základe vzájomnej spolupráce využitie informačného portálu CKO pre
NSRR, webstránok RO/SORO jednotlivých OP, prípadne ďalších relevantných
partnerov na krátke informovanie o HP TUR a tiež využitie odkazov formou
bannerou na internetovú stránku koordinátora HP TUR.

•

e-mailový kontakt
o Pre účely rozšírenia poradenskej činnosti pri implementácii HP TUR ide o emailový kontakt zverejnený na stránke http://sepavs.vlada.gov.sk/, ktorý
umožní posielanie otázok, príspevkov a postrehov cieľových skupín.

•

Printové a elektronické médiá
o V spolupráci s CKO, RO/SORO a ďalšími relevantnými partnermi využitie ich
informačných publikácií (informačné spravodaje, letáky, brožúry a pod.) na
propagáciu a informovanie o problematike TUR prostredníctvom článkov
a stručných informácií.

•

Odborné publikácie
o Príručky pre RO/SORO, VÚC, žiadateľov a prijímateľov pomoci zo ŠF a KF
a ďalšie cieľové skupiny s cieľom poskytnúť kvalifikovanú odbornú pomoc pri
implementovaní HP TUR, jej monitorovaní a hodnotení za účelom prispenia
k zvýšeniu povedomia a informovanosti o problematike.
o Monitorovacie správy HP TUR na ročnej báze, ktoré tvoria podklad pre
výročné správy NSRR – podávajú informácie o stave implementácie HP TUR
na úrovni NSRR, ako aj jednotlivých OP a zároveň analyzujú príspevok NSRR
a OP k cieľom HP TUR.
o Hodnotiace správy a analýzy – zamerané na dosahovanie pokroku v plnení
cieľov HP TUR.

Materiály môžu byť vydané v tlačenej podobe, alebo v elektronickej podobe (na CD,
webstránke).
•

Podujatia
o Školenia – zabezpečenie školení a konzultácii pre RO/SORO, VÚC,
hodnotiteľov, ako aj pre ďalšie cieľové skupiny.
o Odborné stáže – zabezpečenie odborných stáží pre zamestnancov OKPVS,
ako koordinátora HP TUR.
o Semináre, informačné aktivity pre odbornú a laickú verejnosť –
prezentácia informácií o problematike HP TUR na podujatiach venovaných
tejto problematike.
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5.

Indikatívny rozpočet plánu informovania a publicity

Finančné čiastky vyčlenené pre účely realizácie PIP HP TUR sú z OP TP vo výške 3 777,EUR (113 786,- Sk).
Celková finančná alokácia na informovanie a publicitu HP TUR v EUR (Sk) v bežných
cenách:
Tabuľka č.1: Finančná alokácia na informovanie a publicitu HP TUR
Zdroje EÚ (ERDF)
Verejné zdroje SR
Súkromné zdroje
Spolu
3 210,45 EUR
(96 718,- Sk)

566,55 EUR
(17 067,90 Sk)

0

3 777,- EUR
(113 786,- Sk)

Indikatívne rozdelenie finančných prostriedkov na roky:
Tabuľka č.2: Indikatívne rozdelenie finančných prostriedkov
2008
2009
2010
2011
2012
630 EUR
630 EUR
630 EUR
630 EUR
630 EUR
(18 979,40 Sk) (18 979,40 Sk) (18 979,40 Sk) (18 979,40 Sk) (18 979,40 Sk)

6.

2013
627 EUR
(18 889,- Sk)

Indikatívny harmonogram aktivít plánu informovania a publicity

Počas programového obdobia 2007-2013 OKPVS pre účely implementácie PIP HP TUR
plánuje súbor nasledovných aktivít:
Tabuľka č.3: Plán aktivít počas programového obdobia 2007-2013
Rok
2008
Aktivity Monitorovacia správa za HP TUR
Aktualizácia webovej stránky http://sepavs.vlada.gov.sk/
Príprava informácií o HP TUR na webové stránky relevantných partnerov (CKO,
RO/SORO atď.)
Príprava informácií o HP TUR do spravodajov a iných tlačených materiálov
CKO alebo RO/SORO
Realizácia zasadnutí PS pre HP TUR
Vypracovanie PIP HP TUR na roky 2007 - 2013
Rok
Aktivity

2009
Aktualizácia webovej stránky http://sepavs.vlada.gov.sk/
Spolupráca s relevantnými partnermi pri príprave článkov do informačných
publikácií (CKO, RO/SORO atď.)
Vypracovanie časti príručky pre hodnotiteľa pre RO/SORO, odborných
hodnotiteľov a žiadateľov
Poradenstvo pre zamestnancov RO/SORO, VÚC v problematike HP TUR
Monitorovacia správa za HP TUR
Prezentácia HP TUR
na relevantných konferenciách, seminároch a
workshopoch
Príprava a realizácia zasadnutí PS pre HP TUR
Príprava informácií o HP TUR do spravodajov a iných tlačených materiálov
CKO alebo RO/SORO
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Rok
Aktivity

2010
Aktualizácia webovej stránky http://sepavs.vlada.gov.sk/
Spolupráca s relevantnými partnermi pri príprave článkov do informačných
publikácií (CKO, RO/SORO atď.)
Poradenstvo pre zamestnancov RO/SORO, VÚC v problematike HP TUR
Monitorovacia správa za HP TUR
Prezentácia HP TUR
na relevantných konferenciách, seminároch a
workshopoch
Príprava a realizácia zasadnutí PS pre HP TUR
Koncepčná štúdia a hodnotiaca analýza nastavenia mechanizmov implementácie
HP TUR

Rok
Aktivity

2011
Aktualizácia webovej stránky http://sepavs.vlada.gov.sk/
Spolupráca s relevantnými partnermi pri príprave článkov do informačných
publikácií (CKO, RO/SORO atď.)
Poradenstvo pre zamestnancov RO/SORO, VÚC v problematike HP TUR
Aktualizácia časti príručky pre hodnotiteľa pre RO/SORO,
odborných
hodnotiteľov a žiadateľov
Príprava informácií o HP TUR do spravodajov a iných tlačených materiálov
CKO alebo RO/SORO
Monitorovacia správa za HP TUR
Prezentácia HP TUR
na relevantných konferenciách, seminároch a
workshopoch
Príprava a realizácia zasadnutí PS pre HP TUR

Rok
Aktivity

2012
Aktualizácia webovej stránky http://sepavs.vlada.gov.sk/
Spolupráca s relevantnými partnermi pri príprave článkov do informačných
publikácií (CKO, RO/SORO atď.)
Poradenstvo pre zamestnancov RO/SORO, VÚC v problematike HP TUR
Monitorovacia správa za HP TUR
Prezentácia HP TUR
na relevantných konferenciách, seminároch a
workshopoch
Príprava a realizácia zasadnutí PS pre HP TUR

Rok
Aktivity

2013
Aktualizácia webovej stránky http://sepavs.vlada.gov.sk/
Spolupráca s relevantnými partnermi pri príprave článkov do informačných
publikácií (CKO, RO/SORO atď.)
Monitorovacia správa za HP TUR
Prezentácia HP TUR
na relevantných konferenciách, seminároch a
workshopoch
Príprava a realizácia zasadnutí PS pre HP TUR
Koncepčná štúdia a hodnotiaca analýza nastavenia mechanizmov implementácie
HP TUR

Rok
Aktivity

2014
Aktualizácia webovej stránky http://sepavs.vlada.gov.sk/
Spolupráca s relevantnými partnermi pri príprave článkov do informačných
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publikácií (CKO, RO/SORO atď.)
Monitorovacia správa za HP TUR
Prezentácia HP TUR
na relevantných
workshopoch
Príprava a realizácia zasadnutí PS pre HP TUR

konferenciách,

seminároch a

Rok
Aktivity

2015
Aktualizácia webovej stránky http://sepavs.vlada.gov.sk/
Spolupráca s relevantnými partnermi pri príprave článkov do informačných
publikácií (CKO, RO/SORO atď.)
Monitorovacia správa za HP TUR
Prezentácia HP TUR
na relevantných konferenciách, seminároch a
workshopoch
Príprava a realizácia zasadnutí PS pre HP TUR
Vypracovanie podkladov do príručky dobrej praxe a odporúčaní pre nasledujúce
obdobie

Rok
Aktivity

2016
Záverečná monitorovacia správa za HP TUR
Záverečná hodnotiaca správa

7.

Monitorovanie a hodnotenie plánu informovania a publicity

Vyhodnotenie PIP HP TUR sa realizuje v Monitorovacej správe HP TUR za príslušný rok,
ktorá je podkladom pre výročnú správu NSRR. Monitorovacia správa za HP TUR sa
pripravuje najneskôr do 30. 6. nasledujúceho roka za obdobie predchádzajúceho roka.
Monitorovanie PIP sa realizuje prostredníctvom systému merateľných ukazovateľov.
Tabuľka č. 4: Súbor merateľných ukazovateľov
Typ
Názov
ukazovateľa ukazovateľa

Ukazovateľ
výsledku

Počet
uskutočnených
informačných
akcií

Ukazovateľ
výsledku

Ukazovateľ
dopadu

Východisk Cieľová
Informačný Merná ová
hodnota
zdroj
jednotka hodnota
Rok 2007 Rok 2013

Definícia

Počet seminárov,
konferencií, školení

ÚV SR

počet

0

5

Počet účastníkov
Počet účastníkov školení,
akcií určených
seminárov a workshopov
na informovanie
atď.
verejnosti

ÚV SR

počet

0

300

Počet prístupov
na oficiálnu
internetovú
stránku

ÚV SR

počet

0

5 000

Počet návštevníkov
internetovej stránky

http://sepavs.vlada.gov.sk/
11

Monitorovacia správa HP TUR za príslušný rok v časti publicita a informovanie obsahuje
najmä:
•

aktivity informovania a publicity realizované v danom roku,

•

vykonané kroky na zabezpečenie informovania a publicity v danom roku,

•

obsah hlavných zmien a doplnení PIP HP TUR.

Na monitorovaní a hodnotení aktivít publicity HP TUR sa podieľa aj PS pre HP TUR, ktorej
členmi sú RO jednotlivých OP a CKO, ktorí pripomienkujú PIP HP TUR a môžu predkladať
návrhy na jeho doplnenie alebo aktualizáciu.

8.

Administratívne zabezpečenie plánu informovania a publicity

Koordinátor HP TUR OKPVS sa podieľa na napĺňaní úlohy publicity a informovanosti vo
vzťahu ku koordinačnej úlohe v oblasti napĺňania cieľov HP TUR.
Pri zabezpečovaní publicity a informovania a pri plnení úloh s tým súvisiacich OKPVS
spolupracuje s :
•
•
•
•

RO – zabezpečuje spoluprácu s RO jednotlivých OP prostredníctvom uverejňovania
článkov v printových a internetových médiách RO, pri organizovaní seminárov
a vydávaní publikácií,
SORO – zabezpečuje spoluprácu so SORO jednotlivých OP prostredníctvom
uverejňovania článkov v printových a internetových médiách SORO, pri organizovaní
seminárov a vydávaní publikácií,
CKO – zabezpečuje spoluprácu s CKO pri vydávaní príručiek a informovaní o HP
TUR,
VÚC – zabezpečuje spoluprácu s VÚC a obcami pri informovaní o HP TUR.

Zodpovednosť za implementáciu publicity a informovania HP TUR má riaditeľ OKPVS ÚV SR a
zodpovednosť za realizáciu koordinátor 4 (pozri rozdelenie koordinátorov v kontaktoch nižšie),
ktorí pri jeho implementácii a realizácii spolupracujú s koordinátormi HP TUR, ktorí zabezpečujú
podľa pridelených OP komunikáciu s RO jednotlivých OP. PIP pripomienkuje pracovná skupina
pre HP TUR, odsúhlasuje podpisom riaditeľ OKPVS a schvaľuje generálny riaditeľ sekcie
európskej politiky a vedomostnej spoločnosti ÚV SR.

Riaditeľ OKPVS:
¾ je zodpovedný za implementáciu PIP HP TUR,
¾ odsúhlasuje PIP HP TUR,
¾ schvaľuje materiály, ktoré budú publikované v printových a internetových médiách,
ako aj podklady pre školenia, workshopy a pod.,
¾ schvaľuje vzdelávacie aktivity v súvislosti s HP TUR.
Koordinátor zodpovedný za informovanie a publicitu (koordinátor 4) okrem aktivít
prislúchajúcich koordinátorom podľa pridelených OP:
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¾ vypracúva PIP HP TUR a koordinuje jeho aktivity,
¾ je členom pracovnej skupiny pre publicitu,
¾ zabezpečuje vzdelávacie aktivity v súvislosti s HP TUR.
Koordinátori podľa pridelených OP:
¾ spolupracujú s relevantnými partnermi pri zabezpečovaní informovanosti a publicity
v oblasti implementácie HP TUR v pridelených OP,
¾ plnia ďalšie úlohy súvisiace s implementáciou HP TUR podľa pokynov riaditeľa
OKPVS,
¾ zabezpečujú metodickú podporu pri zabezpečovaní informovanosti a publicity (tvorba
príručiek pre RO a žiadateľov) a poskytujú poradenstvo a konzultácie relevantným
partnerom – kontaktným osobám na jednotlivých pridelených OP najmä pri tvorbe
príručky pre žiadateľov, inštrukcie pre odborných hodnotiteľov,
¾ pripravujú podklady k vypracovaniu a realizácii PIP,
¾ pripravujú a pripomienkujú materiály, ktoré budú publikované v printových
a internetových médiách,
¾ pripravujú podklady pre školenia, workshopy a pod.,
¾ zabezpečujú aktuálnosť údajov zverejnených na stránke http://sepavs.vlada.gov.sk/,
¾ komunikujú s externými partnermi pri realizácii PIP HP TUR.
V čase neprítomnosti riaditeľa OKPVS je zastupiteľnosť zabezpečená koordinátorom 1
(v súlade s označením koordinátorov uvedených v časti „Kontakty“). V prípade
neprítomnosti koordinátora 1, zastupovanie je zabezpečené koordinátorom 2 a v prípade
neprítomnosti uvedených koordinátorov je zastupovanie zabezpečené v zmysle Interného
manuálu procedúr koordinátora HP IS a TUR na roky 2007-2013, verzia 4.0.
Kontakty:
Ing. Ladislav Šimko
riaditeľ odboru koordinácie priorít vedomostnej spoločnosti
+421 2 57295597
ladislav.simko@vlada.gov.sk
Ing. Silvia Mániková
kontaktná osoba PIP, koordinátor 4 pre OP ZaSI
+421 2 57295578
silvia.manikova@vlada.gov.sk
Ing. Beatrix Kormančíková
koordinátor 1 pre OP IS a OP TP
+421 2 57295554
beatrix.kormancikova@vlada.gov.sk
Ing. Milada Mišicová
koordinátor 2 pre ROP a OP BK
+421 2 57295598
milada.misicova@vlada.gov.sk
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Mgr. Daniel Straka
koordinátor 3 pre OP VaV a OP KaHR
+421 2 57295509
daniel.straka@vlada.gov.sk
PhDr. Mária Józsová
koordinátor 5 pre OP V
+421 2 57295543
maria.jozova@vlada.gov.sk
RNDr. František Koločány
koordinátor 6 pre OP ŽP a OP D
+421 2 57295591
frantisek.kolocany@vlada.gov.sk
koordinátor 7 pre OP Z
Adresa koordinátora HP TUR:
Úrad vlády SR
Odbor koordinácie priorít vedomostnej spoločnosti
Námestie Slobody 1
813 70 Bratislava
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