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V súlade s uznesením vlády SR č. 678/2002, ktorým bol schválený materiál „Správa 
o zabezpečení  uzavretia  kapitoly  č.  21  –  Regionálna  politika  a koordinácia 
štrukturálnych nástrojov“, vyplynula pre MH SR úloha do 31. augusta 2002 zriadiť 
samostatný Monitorovací výbor (MV) pre SOP PS. Povinnosť monitorovať pomoc, 
ktorú  poskytuje  Európska  únia  prostredníctvom  štrukturálnych  fondov  vyplýva 
z nariadenia Rady č.  99/1260/ES. Podľa článku 35 tohoto nariadenia je potrebné 
zriadiť  monitorovacie  výbory  najneskôr  3  mesiace  po  rozhodnutí  o  príspevku 
z fondov. 

V externej štruktúre MH SR sa zriadil podľa pravidiel Rady (ES) č. 1260 a v súlade 
s uznesením vlády SR č. 678/2002 MV ako dozorujúci orgán nad celou prípravou a 
implementáciou SOP PS. Sekretariát pre MV zabezpečuje Odbor riadenia SOP PS. 
V porade vedenia dňa 24.4.2003 bol prerokovaný a schválený štatút Monitorovaceho 
výboru pre SOP PS. Počet  členov monitorovacieho výboru je 23 a je zložený zo 
zástupcov MH SR, zástupcov ministerstiev naväzujúcich na SOP PS (MVRR SR, MD 
SR,  MF SR,  MŽP SR,  MP SR,  MPSVR SR)  a v súlade  s princípom partnerstva 
zástupcovia  mimovládnych  organizácii  (ZPZ  SR,  ZMOS,  SOPK,  Úrad  Slovenskej 
živnostenskej komory, Úrad pre verejné obstarávanie, Úrad pre štátnu pomoc SR, 
Asociácia  bánk)  a samosprávnych  krajov  spadajúcich  pod  cieľ  1  štrukturálnych 
fondov EÚ. 

Hlavnou úlohou MV je pravidelné sledovanie a vyhodnocovanie realizácie SOP PS.
Medzi ďalšie úlohy MV  predovšetkým patrí:

• potvrdenie  alebo  úprava  programového doplnku,  vrátane materiálnych a 
finančných ukazovateľov, ktoré sa používajú na monitorovanie pomoci. Pred 
každou ďalšou úpravou sa musí získať jeho súhlas;

• prerokovanie a schvaľovanie kritérií pre výber činností, financovaných v rámci 
každého opatrenia do šiestich mesiacov po schválení pomoci;

• periodické skúmanie pokroku smerujúceho k dosiahnutiu špecifických cieľov 
pomoci;

• skúmanie  výsledkov  vykonávania  pomoci,  najmä  dosiahnutia  cieľov 
stanovených v rámci priebežného hodnotenia pre rôzne opatrenia;

• prerokovanie a schvaľovanie výročných a záverečných správ o vykonávaní, 
ktoré sú odosielané EK;

• prerokovanie a schvaľovanie každého návrhu na zmenu obsahu rozhodnutia 
EK o príspevku z fondov;

• navrhovanie  Riadiacemu  orgánu  pre  SOP  PS  akékoľvek  úpravy  alebo 
preskúmanie pomoci;

• schvaľovať  realokáciu  finančnej  pomoci  medzi  opatreniami  v rámci 
operačného  programu  a predkladať  ju  Platobnému  orgánu  (MF  SR)  na 
schválenie a následne informovať EK o úprave 

• podieľa sa na harmonizácii činností orgánov štátnej správy, územných celkov 
a samosprávy, hospodárskych a sociálnych partnerov a ostatných organizácií 



smerujúcich na podporu regionálneho rozvoja.


