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OR SOP PS pre SOP PS ako autonómny útvar zabezpečuje riadenie SOP PS voči 
EK,  Delegácii  Európskej  komisie  na  Slovensku a Riadiacemu orgánu pre  Rámec 
podpory Spoločenstva (MVRR SR), Platobnému orgánu (MF SR)  za všetky odborné 
útvary MH SR. Tento odbor má za úlohu integrovať a harmonizovať jednotlivé oblasti 
SOP  PS,  t.j.  energetika,  priemyselná  politika,  obchod  a investície,  ochrana 
spotrebiteľa a cestovný ruch do jednej spoločnej SOP PS. Neutralita odboru spočíva 
v tom, že v organizačnom usporiadaní MH SR sa zabezpečí nestranný a odborný 
prístup k jednotlivým odborným útvarom s presadzovaním základných stratégií ES do 
slovenského ekonomického prostredia a to z dôvodu zmien pri  príprave a následnej 
implementácii Národného rozvojového plánu SR (NRP SR),  ktoré vyplynú vždy z 
novej   stratégie  ES  a priorít  ekonomického  rozvoja  Slovenska.  Na  základe 
uvedeného,  činnosť  OR  SOP  PS  ako  Odboru  riadenia  sektorového  operačného 
programu Priemysel a služby  je potrebné rozdeliť do 4 základných oblastí:

1. Riadenie implementácie SOP PS s príslušnými vecne zodpovednými útvarmi 
MH SR

• V jednotlivých  sprostredkovateľských orgánoch pod Riadiacim orgánom pre 
SOP PS pravidelne organizuje mesačné kontrolné dni za účasti relevantných 
inštitúcii.

• Výstupy  z kontrolných  dní  operatívne  konzultuje  z cieľom  uzatvorenia 
problému  s ostatnými  riadiacimi  jednotkami  príslušných  ministerstiev,  ktoré 
zodpovedajú za SOP a ROP  naväzujúcich na SOP PS.

• Výstupy  z kontrolných  dní  operatívne  konzultuje  z cieľom  uzatvorenia 
problému s príslušným Generálnym Direktoriátom EK.

• Návrhy zmien na plán  SOP PS odovzdáva na riešenie Sekcii priemyslu, ktorá 
v spolupráci  s  príslušnými  vecne  zodpovednými  útvarmi  MH  SR  pripraví 
zmeny v Pláne SOP PS.

• V systéme  riadenia, OR SOP PS je sekretariátom pre Interný dozorný výbor 
pre SOP PS a pre Monitorovací výbor SOP PS.

2. Koordinovanie implementácie SOP PS v rámci MH SR a s ostatnými 3 SOP 
naväzujúcou bilaterálnou pomocou a INTERREG III A, III B, a III C, kde MH SR je 
pre III C určené za SR ako kontaktné miesto.

• S príslušnými vecne zodpovednými útvarmi MH SR koordinuje implementáciu 
jednotlivých oblastí s cieľom ich vzájomnej harmonizácie.

• Zabezpečuje  vzájomnú  koordináciu  implementácie  SOP  PS  s ostatnými 
ministerstvami, ktoré zodpovedajú za SOP naväzujúci na SOP PS

• Zabezpečuje koordináciu implementácie SOP PS s INTERREG-om IIIA, IIIB 
a IIIC.

• Zabezpečuje koordináciu implementácie SOP PS s Kohéznym fondom.

3.  Monitorovanie  SOP  PS  -  sekretariát  pre  Interný  dozorný  výbor  a  
Monitorovací výbor pre SOP PS

• Ako sekretariát pre Interný dozorný výbor a Monitorovací výbor pre SOP PS 
spracováva kvartálne harmonizovanú Monitorovaciu správu za celý SOP PS.

• Zabezpečuje  zhromažďovanie  finančných  a štatistických  informácií 
o vykonávaní pomoci v oblasti SOP PS, pre ukazovatele monitorovania a pre 



hodnotenie, pre odovzdávanie údajov v súlade s mechanizmami dohodnutými 
v rámci EK.

• V polovici  implementačného  obdobia   v spolupráci  s EK  zabezpečuje 
vypracovanie tzv. Interrim reportu. 

• Zabezpečuje  vypracovanie  výročnej  správy  za  príslušné  implementačné 
obdobie a po jej  schválení  Interný dozorný výbor a Monitorovací výbor pre 
SOP PS ju predkladá EK.

• Pri monitorovaní a vyhodnocovaní implementačného procesu SOP PS úzko 
spolupracuje s Odborom kontroly MH SR a  Odborom vnútorného auditu.  

• Pri monitorovaní a vyhodnocovaní implementačného procesu SOP PS úzko 
spolupracuje s Externým auditorom na MF SR.

• Dohliada  na  to,  aby  prostriedky  ES určené  pre  SOP PS mali  samostatný 
účtovný systém zúčtovania  pre riadenie a vykonávanie pomoci.

4) Ostatná činnosť  
• Zabezpečuje podklady pre informovanie verejnosti.
• Priamo  spolupracuje  s Odborom  informatiky  pri  príprave  zadaní  pre 

monitorovací systém a logistiku.

Priamo spolupracuje s Odborom organizácie a riadenia pri organizačných zmenách, 
ktoré si vyžiada implementačný proces SOP PS.


