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Štatút a rokovací poriadok pracovnej skupiny  

Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

na prípravu právneho rámca na poskytovanie príspevku z fondov 

Európskej únie v programovom období 2021-2027 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Tento štatút a rokovací poriadok upravuje postavenie, pôsobnosť, zloženie a ďalšie 

súvisiace činnosti Pracovnej skupiny na prípravu právneho rámca na poskytovanie 

príspevku z fondov Európskej únie v programovom období 2021-2027 (ďalej len 

„pracovná skupina“), zriadenej rozhodnutím vedúceho Úradu podpredsedu vlády 

Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 3/2019 zo dňa 14. augusta 

2019.  

 

Článok 2 

Postavenie a pôsobnosť pracovnej skupiny 

 

(1) Pracovná skupina bola zriadená v zmysle čl. 4 ods. 3 písm. g)  Organizačného 

poriadku Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície 

a informatizáciu (ďalej len „úrad“) ako poradný, odborný a iniciačný orgán vedúceho 

úradu pre oblasť prípravy právneho rámca na poskytovanie príspevku z fondov 

Európskej únie v programovom období 2021-2027. 

 

(2) Hlavnou úlohou pracovnej skupiny je využiť dlhodobé a rozsiahle odborné 

skúsenosti jej členov pri analýze právneho prostredia poskytovania príspevku 

z európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014-

2020 a prípravu nového právneho rámca na programové obdobie 2021-2027.  

 

(3) Štatút a rokovací poriadok je záväzný pre členov pracovnej skupiny a osoby prizvané 

na zasadnutie.  

 

Článok 3   

 Zloženie pracovnej skupiny 

 

(1) Pracovná skupina má  30 členov. Tvoria ju stáli a nestáli členovia pracovnej skupiny. 

Predsedom pracovnej skupiny je riaditeľ odboru metodiky a koordinácie subjektov 

sekcie centrálny koordinačný orgán úradu.  

 

(2) Stálymi členmi pracovnej skupiny sú: 

a) predseda pracovnej skupiny  

b) piati ďalší zástupcovia úradu  
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(3) Nestálymi členmi pracovnej skupiny sú zástupcovia:  

 

a) Ministerstva dopravy a výstavby SR  

b) Ministerstva financií SR  

c) Ministerstva hospodárstva SR 

d) Ministerstva kultúry SR 

e) Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  

f) Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  

g) Ministerstva spravodlivosti SR 

h) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

i) Ministerstva vnútra SR 

j) Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

k) Ministerstva zdravotníctva SR 

l) Ministerstva životného prostredia SR 

m) Úradu vlády SR 

n) Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 

o) Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

p) Úradu pre verejné obstarávanie 

q) Protimonopolného úradu SR 

r) Konfederácie odborových zväzov SR 

s) Republikovej únie zamestnávateľov 

t) Združenia miest a obcí Slovenska 

u) Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR 

v) Asociácie priemyselných zväzov 

w) Združenia samosprávnych krajov SK8 

x) Únie miest Slovenska 

 

Článok 4 

Predseda pracovnej skupiny 

 

Predseda pracovnej skupiny: 

a) zastupuje pracovnú skupinu navonok a zodpovedá za jej činnosť, 

b) riadi činnosť pracovnej skupiny,  

c) zvoláva a vedie zasadnutia pracovnej skupiny, 

d) navrhuje program zasadnutia, 

e) predkladá návrhy vo vzťahu k analyzovaniu skúseností z programového 

obdobia 2014-2020 a k príprave legislatívneho nastavenia pravidiel, procesov 

a činností v programovom období 2021-2027, ďalej predkladá návrhy 

materiálov na vypracovanie kvalitného a efektívneho právneho rámca na 

programové obdobie 2021-2027, prípadne ich jednotlivých častí vypracovaných 

Úradom alebo členmi pracovnej skupiny a vedie k nim diskusiu,    

f) schvaľuje záznamy zo zasadnutia pracovnej skupiny. 

 

Článok 5 

Sekretariát pracovnej skupiny 
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(1)Funkciu sekretariátu pracovnej skupiny vykonáva odbor metodiky a koordinácie 

subjektov sekcie centrálny koordinačný orgán úradu.  

 

(2) Sekretariát pracovnej skupiny zabezpečuje administratívne úlohy spojené s činnosťou 

pracovnej skupiny. Medzi jeho hlavné úlohy patrí najmä: 

a) zabezpečovať zasadnutie pracovnej skupiny po organizačno-technickej stránke, 

b) pripravovať materiály na zasadnutie pracovnej skupiny, zasielať pozvánky 

a materiály spravidla aspoň 5 pracovných dní pred zasadnutím pracovnej skupiny; 

v prípade naliehavosti termínu aspoň 2 pracovné dni pred zasadnutím pracovnej 

skupiny elektronickou poštou, 

c) vyhotovovať a distribuovať záznamy zo zasadnutí pracovnej skupiny členom 

pracovnej skupiny, 

d) zasielať materiály a dokumenty elektronickou formou na vyjadrenie členom 

pracovnej skupiny, 

e) zabezpečovať komunikáciu s členmi pracovnej skupiny, tok informácií 

a dokumentov pre efektívnu činnosť pracovnej skupiny, 

f) vykonávať ďalšie činnosti podľa pokynov predsedu pracovnej skupiny. 

 

Článok 6 

Členovia pracovnej skupiny 

 

(1)Medzi hlavné úlohy členov pracovnej skupiny patrí najmä: 

 

a) v rámci svojej pôsobnosti a kompetencie, zabezpečovať predloženie svojich 

podkladových materiálov, stanovísk a vyjadrení nevyhnutných pre diskusiu 

k návrhom materiálov, prípadne ich jednotlivých častí alebo zámerov 

vypracovaných úradom alebo členmi pracovnej skupiny v súvislosti 

s analyzovaním a prípravou právneho rámca na programové obdobie 2021-2027,  

b) zúčastňovať sa na zasadnutiach pracovnej skupiny,  

c) poskytovať súčinnosť a zabezpečovať plnenie ďalších úloh podľa pokynov 

predsedu pracovnej skupiny, 

d) na zasadnutí pracovnej skupiny hlasovať o záveroch k prerokovaným bodom 

programu (ak relevantné).  

 

(2) Členstvo v pracovnej skupine zaniká: 

 

a) zánikom člena pracovnej skupiny uvedenej v článku 3, ods. 2, písm. b), 

b) ukončením činnosti pracovnej skupiny, 

c) odvolaním člena; ak sa člen pracovnej skupiny bez písomného zdôvodnenia 

nezúčastňuje na jej zasadnutiach dlhšie ako dve zasadnutia alebo dlhodobo neplní 

úlohy vyplývajúce z členstva v pracovnej skupine,                                                                                                          

d) písomným vzdaním sa členstva v pracovnej skupine, 

e) smrťou člena alebo vyhlásením za mŕtveho, 

f) ukončením štátnozamestnaneckého alebo pracovného pomeru člena pracovnej 

skupiny.     
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Článok 7 

Zasadnutia pracovnej skupiny  

 

(1) Predseda pracovnej skupiny zvoláva zasadnutia pracovnej skupiny podľa potreby.  

 

(2) Pracovná skupina je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 

všetkých členov pracovnej skupiny.  

 

(3) Pri hlasovaní má každý člen pracovnej skupiny jeden hlas.  

 

(4) Pozvánka na zasadnutie spoločne s podkladmi na pripomienkovanie (ak 

relevantné) sa odosiela najneskôr 5 pracovných dní pred zasadnutím. 

 

(5) Na zasadnutia môžu byť prizývané aj iné osoby, prípadne externí poradcovia 

zastupujúci odbornú oblasť relevantnú pre program konkrétneho zasadnutia.  

 

(6) Zasadnutia pracovnej skupiny zvoláva predseda pracovnej skupiny 

prostredníctvom sekretariátu formou elektronickej pozvánky podľa potreby tak, 

aby optimálne plnila všetky svoje úlohy a funkcie.  

 

(7) Zasadnutia pracovnej skupiny sa uskutočňujú ako: 

 

a)  zasadnutia všetkých členov pracovnej skupiny alebo 

b) zasadnutia stálych členov pracovnej skupiny a minimálne jedného nestáleho člena 

pracovnej skupiny, v nadväznosti na prerokované témy. 

 

(8) Zasadnutie pracovnej skupiny riadi jej predseda, v jeho neprítomnosti ho zastupuje 

poverený zástupca.  

 

(9) Zasadnutia pracovnej skupiny sú neverejné.  

 

(10) Člen pracovnej skupiny požiada predsedu pracovnej skupiny prostredníctvom 

sekretariátu o možnosť prizvať osoby uvedené ods. 5 tohto článku elektronickou 

poštou minimálne 3 pracovné dni pred zasadnutím pracovnej skupiny.  

 

(11) Na prijatie predloženého návrhu záverov je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov 

prítomných členov pracovnej skupiny. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas 

predsedu pracovnej skupiny.  

 

(12) V naliehavých prípadoch alebo prípadoch, ktoré si nevyžadujú osobitné zasadnutie 

pracovnej skupiny, je predseda pracovnej skupiny oprávnený využiť formu 

hlasovania per rollam na prijatie záverov k predkladaným materiálom pracovnej 

skupiny. 
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(13) Predseda pracovnej skupiny môže zvolať ad hoc zasadnutie, na ktorom sa 

zúčastnia stáli členovia a minimálne jeden nestály člen pracovnej skupiny, ktorí sa 

danou problematikou zaoberajú.  

 

(14) Závery prijaté členmi pracovnej skupiny majú pre vedúceho úradu odporúčací 

charakter pri príprave návrhov právneho rámca na poskytovanie príspevku 

z fondov Európskej únie na programové obdobie 2021-2027. 

 

Článok 8 

Záznam o zasadnutí 

 

(1) Záznam zo zasadnutia členov pracovnej skupiny, ako aj záznam o výsledku 

hlasovania formou „per rollam“, vypracúva a zasiela členom pracovnej  skupiny 

sekretariát.  

 

(2) Návrh záznamu zo zasadnutia členov pracovnej skupiny musí byť doručený 

elektronickou poštou všetkým členom pracovnej skupiny, ktorí sa zúčastnili na 

zasadnutí, a to najneskôr do 7 pracovných dní od uskutočnenia zasadnutia 

pracovnej skupiny. 

 

(3) Záznam podpisuje predseda pracovnej skupiny, alebo ním poverená osoba.  

 

Článok 9 

Zánik pracovnej skupiny 

 

Pracovná skupina zaniká splnením účelu, na ktorý bola pracovná skupina 

zriadená. Za splnenie účelu sa považuje deň nadobudnutia účinnosti všeobecne 

záväzného právneho predpisu, ktorý bude základným právnym rámcom pre 

poskytovanie príspevku z  fondov Európskej únie na programové obdobie 2021-

2027.  

 

Článok 10 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Zmeny štatútu a rokovacieho poriadku pracovnej skupiny sa vykonajú formou 

dodatku. Dodatky k štatútu a rokovaciemu poriadku pracovnej skupiny schvaľuje 

vedúci úradu. 

 

(2) Štatút a rokovací poriadok pracovnej skupiny nadobúda platnosť a účinnosť dňom 

jeho schválenia vedúcim úradu. 
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V Bratislave dňa 19. augusta 2019 

 

 

 

 

 

...............................................................                                                                                             

Mgr. Patrik Krauspe 

vedúci Úradu podpredsedu vlády 

Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 

                                                                                 

 


