Informácia
s vyhodnotením úloh pre ministra vnútra SR a prijatých opatrení vyplývajúcich
z uznesenia vlády SR č. 218 z 28. apríla 2021 k návrhu Implementácia európskych
štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) k 31. 3. 2021
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej aj „Ministerstvo vnútra SR“, resp. „MV SR“)
ako riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa (ďalej aj „OP EVS“)
a sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej aj
„OP KŽP“) a sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (ďalej aj „OP
ĽZ“) predkladá vyhodnotenia plnenia úloh vyplývajúcich z bodu B.2 z uznesenia vlády SR
č. 218 z 28. apríla 2021 k návrhu Implementácia európskych štrukturálnych a investičných
fondov (EŠIF) k 31.03.2021. Vyhodnotenie plnenia týchto úloh predkladá Ministerstvo vnútra
SR samostatne pre každý operačný program v nasledovnej štruktúre:
I. Stav implementácie EŠIF v programovom období 2014 – 2020
pre Operačný program Kvalita životného prostredia
Riadiaci orgán (RO): Ministerstvo životného prostredia SR
Sprostredkovateľský orgán (SO): Ministerstvo vnútra SR
Financované EÚ z: Kohézny fond (KF) a Európsky fond regionálneho rozvoja
(EFRR)
Alokácia: 2,83 mld. EUR
II. Stav implementácie EŠIF v programovom období 2014 – 2020
pre Operačný program Ľudské zdroje
Riadiaci orgán (RO): Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán (SO): Ministerstvo vnútra SR
Financované EÚ z: Európsky sociálny fond (ESF), Európsky fond regionálneho
rozvoja (EFRR), Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (IZM)
Alokácia: 2,93 mld. EUR vrátane 1. tranže z REACT-EU
III. Stav implementácie EŠIF v programovom období 2014 – 2020
pre Operačný program Efektívna verejná správa
Riadiaci orgán (RO): Ministerstvo vnútra SR
Financované EÚ z: Európsky sociálny fond (ESF)
Alokácia: 336,76 mil. EUR vrátane 1. tranže na REACT-EU

I.

Stav implementácie EŠIF v programovom období 2014 – 2020 pre Operačný program Kvalita životného prostredia
Riadiaci orgán (RO): Ministerstvo životného prostredia SR
Sprostredkovateľský orgán (SO): Ministerstvo vnútra SR
Financované EÚ z: Kohézny fond (KF) a Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Alokácia: 2,83 mld. EUR
Aktuálny stav implementácie OP KŽP – PO3
Aktuálny stav implementácie OP KŽP je uvedený v tabuľkách kontrahovania a čerpania s údajmi k 31.08.2021, vrátane pokroku od 31.03.2021.
Tabuľka kontrahovania MV SR v rámci OP KŽP – PO3

Názov OP

OP KŽP – PO3

Alokácia na
celé PO v
EUR
218 656 034

Kontrahovanie k
31.8.2021
(od
zač. PO)
173 784 695

%
kontrahovani
a k 31.8.2021
79,47%

odporúčané
kontrahovanie
na r. 2021 v EUR
215 000 000

Zmena kontrahovania
od
1.1. 2021
do
31.8.2021 v EUR
15 555 510

%
plnenia
odporúčaného ročného
plánu kontrahovania
7,23% (celkové
kontrahovanie 79,47%)

Zostáva nakontrahovať
z ročného plánu
do
31.12.2021 v EUR
41 215 304

odporúčané
čerpanie na r.
2021 v EUR
69 679 859

Zmena čerpania od
1.1.2021 do 31.8.2021
v EUR
12 072 300

%
plnenia
odporúčaného ročného
plánu čerpania
17,32%

Zostáva
vyčerpať
z ročného plánu
do
31.12.2021 v EUR
57 607 559

Tabuľka čerpania MV SR v rámci OP KŽP – PO3
Názov OP

OP KŽP – PO3

Alokácia na
celé PO v
EUR
218 656 034

Čerpanie
k 31.8.2021 (od
zač. PO)
66 216 663

% čerpania
k 31.8.2021
30,28%

Aktuálny stav plnenia úloh:
ÚLOHY PRE MINISTRA VNÚTRA SR NA ROK 2021
P.č.

1

2

Úloha

Zabezpečiť čerpanie v roku 2021 v objeme stanovenom RO.

Zabezpečiť kontrahovanie alokácie v gescii SO na konci roku 2021 vo výške minimálne
90 % alokácie.

Termín

do 31.11.2021

do 31.12.2021

3

Zabezpečiť vyhlásenie výziev/vyzvaní tak, aby dosiahli 100 % alokácie v gescii SO na
konci roku 2021, so zohľadnením nevyužitých súm na uzatvorených výzvach/vyzvaniach.

31.12.2021

4

Zabezpečiť predloženie maximálneho objemu výdavkov na CO so 100 % financovaním v
7. účtovnom roku.

v závislosti od
termínu MF
SR

5

Doplniť štvrťročný plán čerpania strategických projektov.

6

Monitorovať pokrok v implementácii strategických projektov (t. j. odpočtovať plnenie
plánu čerpania), bezodkladne informovať RO, CKO a CO o rizikách, ktoré môžu mať
vplyv na ich implementáciu a zabezpečiť presun voľných disponibilných prostriedkov na
projekty s potenciálom ich využitia.

Odpočet
Stav plnenia: Úloha sa priebežne plní.
Zdôvodnenie: Kumulatívna výška čerpania do konca roka 2021 je stanovená
RO na 119 mil. EUR., aktuálna výška čerpania je 66 mil. EUR. Záväzok pre
rok 2021 je v zmysle odporúčania RO je vo výške 69 mil. EUR.
Splnenie záväzku ohrozujú viaceré projekty, ktoré nemajú vyhlásené verejné
obstarávanie. Jedným z takýchto projektov je aj projekt Úradu verejného
zdravotníctva SR – zmluva je účinná od 11/2019 a doteraz nebolo vyhlásené
verejné obstarávanie. MV SR zasielalo viaceré urgencie vedeniu Úradu
verejného zdravotníctva SR, ako aj Ministerstvu zdravotníctva SR
zriaďovateľovi ŠRo.
Stav plnenia: Úloha sa priebežne plní
Zdôvodnenie: Kumulatívna výška kontrahovania do konca roka 2021
stanovená na 215 mil. EUR., aktuálna výška kontrahovania je takmer 173 mil.
EUR. V schvaľovacom konaní sú ďalšie projekty, pravidelný pokrok a
plnenie záväzku bude dosahovaný priebežne.
Stav plnenia: Úloha sa priebežne plní
Zdôvodnenie: Nová výzva č. 66 so zameraním na vybudovanie systému
včasného varovania a vyrozumievania bola vyhlásená 13.04.2021 a výzva č.
70 so zameraním na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí,
monitorovanie a vyhodnocovanie rizík na zmenu klímy a jej dôsledkov bola
vyhlásená 19.8.2021. Touto vyhlásenou výzvou splní MV SR úlohu z
uznesenia vlády SR.
Stav plnenia: Úloha splnená
Zdôvodnenie: MF SR stanovilo termín na predloženie výdavkov so 100%
financovaním do 30.04.2021

31.5.2021

Stav plnenia: Úloha splnená
Zdôvodnenie: Plán čerpania strategických projektov bol riadiacemu orgánu
(MŽP SR) zaslaný dňa 05.05.2021

štvrťročne

Stav plnenia: Úloha sa priebežne plní
Zdôvodnenie: MV SR pravidelne monitoruje pokrok v implementácii
strategických projektov, komunikuje s prijímateľmi, nastavuje plány čerpania,
ako aj ich odpočet.

7

8

9

10

Analyzovať, v spolupráci s RO, možné riziká implementácie a pripraviť návrh vnútornej
realokácie, vrátane doplnenia alternatívnych aktivít programu.

Analyzovať, v spolupráci s RO, stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov
výkonnostného rámca pre rok 2023 a pripraviť prípadný návrh revízie cieľových hodnôt
týchto ukazovateľov, s cieľom zabezpečiť ich splnenie v roku 2023.
Vytvoriť a priebežne dopĺňať zásobník projektov a novými investíciami zabezpečiť
náhradu nefunkčných, problémových projektov a korekcií (za nezrovnalosti v stave
„Počiatočné preverovanie s finančným dopadom“, „Zistenie nezrovnalosti“, „Vymáhanie
nezrovnalosti“ a „Vysporiadaná nezrovnalosť“), čím sa zároveň pripravia projekty aj pre
nové programové obdobie.

Zabezpečiť zrýchlenú implementáciu COVID projektov s cieľom čo najviac odstraňovať
a eliminovať dôsledky pandémie v SR.

11

Prijať opatrenia na zrýchlenie implementácie projektov v gescii MV SR v rámci PO 3.

12

Dôsledne monitorovať pokrok v implementácii rizikového COVID projektu
„Zabezpečenie ochranných a zdravotníckych pomôcok na boj s pandémiou COVID-19 v
Správe štátnych hmotných rezerv SR“. Do 05/2021 predložiť výdavky za projekt
„Zabezpečenie ochranných a zdravotníckych pomôcok na boj s pandémiou COVID-19 v
Správe štátnych hmotných rezerv SR“.

30.9.2021

Stav plnenia: Úloha sa priebežne plní
Zdôvodnenie: MV SR pravidelne v dvojtýždňových intervaloch komunikuje s
RO (MŽP SR) na bilaterálnych stretnutiach, informuje a rieši možné riziká
implementácie PO3.

30.9.2021

Stav plnenia: Úloha sa priebežne plní
Zdôvodnenie: MV SR zatiaľ neidentifikovalo problém vo vzťahu k napĺňaniu
cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok
2023.

30.9.2021

Stav plnenia: Úloha sa priebežne plní
Zdôvodnenie: MV SR pravidelne vyhodnocuje pokrok v implementácii a
zabezpečuje náhradu za nefunkčné projekty.

priebežne

Stav plnenia: Úloha sa priebežne plní
Zdôvodnenie: Pri zazmluvnených projektoch prijímatelia predkladajú žiadosti
o platbu., Aktuálne schválené výdavky v žiadosti o platbu sú vo výške 5,1
mil. EUR. MV SR pravidelne a v úzkej súčinnosti s prijímateľmi rieši všetky
vzniknuté problémy.

priebežne

Stav plnenia: Úloha sa priebežne plní
Zdôvodnenie: MV SR realizuje pravidelné stretnutia s prijímateľmi na úrovni
štátneho tajomníka MV SR s cieľom zabezpečiť zrýchlenie implementácie
projektov. Na úrovni projektových manažérov sa vykonáva dennodenné
monitorovanie plnenia aktivít, plánov obstarávania a čerpania.

Do 5/2021

Stav plnenia: Úloha sa priebežne plní
Zdôvodnenie: Z dôvodu úspešnej realizácie projektu bol predĺžený
harmonogram realizácie hlavných aktivít projektu. Prijímateľ pravidelne
predkladá na kontrolu verejné obstarávania a po ich kontrole predkladá
žiadosti o platbu. MV SR v spolupráci so SŠHR monitoruje akčný plán
projektu s cieľom dosiahnuť úspešnú implementáciu projektu.

Ministerstvo vnútra SR má problémy s plnením záväzku v oblasti čerpania finančných prostriedkov, boli prijaté opatrenia na úrovni vedenia
ministerstva vnútra SR:
 zavedenie pravidelných stretnutí s prijímateľmi a prípravou akčných plánov s cieľom akcelerácie a navýšenia možného čerpania
 pravidelné monitorovanie aktivít, verejných obstarávaní a plánov čerpania na úrovni projektových manažérov na dennodennej báze

II.

Stav implementácie EŠIF v programovom období 2014 – 2020 pre Operačný program Ľudské zdroje
Riadiaci orgán (RO): Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán (SO): Ministerstvo vnútra SR
Financované EÚ z: Európsky sociálny fond (ESF), Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Iniciatíva na podporu
zamestnanosti mladých ľudí (IZM)
Alokácia: 2,93 mld. EUR vrátane 1. tranže z REACT-EU

Aktuálny stav implementácie OP ĽZ – PO5, PO6 a PO8
Aktuálny stav implementácie OP ĽZ je uvedený v tabuľkách kontrahovania a čerpania s údajmi k 23.08.2021, vrátane pokroku od 31.03.2021.
Tabuľka kontrahovania MV SR v rámci OP ĽZ – PO5, PO6 a PO8 (zdroj EÚ)
Prioritná os
PO 5 (ESF)
PO 6 (EFRR)
PO 8 (MVSR) REACT-EÚ

Alokácia
Suma
161 954 885
220 707 577
24 192 000

Stav k 23.08.2021
Suma
153 065 312
168 379 948

%
94,51%
76,29%

Plán na rok
2021
Suma
7 462 240
65 874 115

Zazmluvnené projekty v
roku 2021 k 23.08.2021
Suma
487 974
37 848 855

Plnenia plánu na
rok 2021
%
6,54%
57,46%

Potrebné zazmluvniť
do 31.12.2021
Suma
6 974 266
28 025 260

Tabuľka čerpania MV SR v rámci OP ĽZ – PO5, PO6 a PO8 (zdroj EÚ)

PO 5 (ESF)

Suma
161 954 885

Suma
82 149 154

%
50,72%

Suma
30 000 000

Schválené/uhradené SŽP
v roku 2021 k 23.08.2021
Suma
20 124 869

PO 6 (EFRR)
PO 8 (MVSR) REACT-EÚ

220 707 577
24 192 000

47 504 824

21,52%

36 000 000

8 223 692

Prioritná os

Alokácia

Stav k 23.08.2021

Plán na rok 2021

Plnenia plánu
na rok 2021
%
67,08%
22,84%

Potrebné vyčerpať
do 31.12.2021
Suma
9 875 131
27 776 308

RIZIKÁ OVPLYVŇUJÚCE IMPLEMENTÁCIU
Prioritná os 5




PO 5 je momentálne bez výraznejších problémov
nedočerpanie projektov zameraných na riešenie pandemickej situácie spôsobenej COVID najmä z dôvodu zdĺhavého procesu verejného obstarávania,
ako aj nižšieho záujmu obcí zapojiť sa do národných projektov v tejto oblasti.




audit č. EMPG314SK0738 – riziko finančnej korekcie na OP ĽZ z dôvodu nesprávne aplikovaného zjednodušeného vykazovania výdavkov
(štandardnej stupnice jednotkových nákladov - ŠSJN);
riziko prekrývania oblasti podpory s Plánom obnovy a odolnosti SR, čo spôsobí nedostatočný záujem potenciálnych žiadateľov a zníženie absorpčnej
schopnosti prioritnej osi 5 v niektorých malých výzvach (napr. intervencie v ranom detstve).

Prioritná os 6
 nevysporiadané pozemky a nedostatok vhodných pozemkov obmedzujú možnosti obcí zapájať sa do výziev;
 nižší záujem o realizáciu tzv. “rómskych projektov“, nesúhlas obecných zastupiteľstiev s realizáciou projektov;
 zdĺhavé stavebné konanie, získavanie povolení a majetkovo právne vysporiadanie pozemkov pre realizáciu projektu;
 extréme časté časové posuny v harmonograme realizácie aktivít projektov z dôvodu zdĺhavosti prípravy verejného obstarávania, jeho chybovosti






a nutnosti jeho opakovania, (ovplyvňuje aj oblasť finančných nástrojov);
pandemické opatrenia zdržali začatie niektorých stavieb, obmedzili dostupnosť materiálov a pracovnej sily s dopadom na predĺženie realizácie
projektov;
Prudký rast cien stavebných prác spôsobuje riziko, že niektoré mestá a obce od projektov budú odstupovať, nakoľko nebudú schopné zrealizovať
projekty v rámci sumy prideleného nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) a zároveň nebudú mať vlastné zdroje na hradenie
výdavkov nad rámec NFP. Pri nastavovaní ukazovateľov hospodárnosti vo vyhlásených výzvach ( benchmarkov a finančných limitov) sa nepočítalo s
tak výrazným nárastom cien stavebných prác (napr. zateplenie, železo, stavebné drevo a pod.).
riziko hroziaceho dekomitmentu;
pomalý nábeh kontrahovania.

Aktuálny stav plnenia úloh:

ÚLOHY PRE MINISTRA VNÚTRA SR NA ROK 2021
P.č.

1

Úloha
V rámci PO 6 zabezpečiť čerpanie v roku 2021 vo výške minimálne 36 mil.
EUR.

Termín

30.11.2021.

Odpočet
Stav plnenia: Úloha sa priebežne plní
Zdôvodnenie: Implementácia projektov v PO 6 sa nevyvíja ako sa predpokladalo na začiatku
roka 2021. Na základe analýzy projektov vykonanej v mesiaci máj 2021 sa predpokladá
čerpanie na konci roka 2021 okolo 26 mil. EUR. Opatreniam na zrýchlenie implementácie
v rámci PO 6 sa zaoberá vytvorený akčný plán.

Stav plnenia: Úloha sa priebežne plní
Zdôvodnenie: Kontrahovanie 90% alokácie bude zabezpečené využitím inštitútu zásobníka
projektov, ktorý bol vytvorený na vyhlásených výzvach, zintenzívnením schvaľovacieho
procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok (v priebehu 3. Q 2021 budú vyhodnotené
žiadosti o nenávratný finančný príspevok z 5 výziev) a do kontrahovania vstúpia tiež žiadosti
o nenávratný finančný príspevok, ktoré budú vyhodnotené v 4. Q 2021.
do
31.12.2021. Aktuálne sú schválené ŽoNFP za cca. 7,79 mil. EUR a v prebiehajúcom hodnotiacom
procese sú ŽoNFP za ďalších 42,02 mil. EUR.
Medzi možné účinné nástroje, ktoré by mohli napomôcť znížiť riziko prepadnutia zdrojov je
umožnenie nadkontrahovania – zazmluvnenia projektov nad rámec alokácie PO 6 OP ĽZ.
V tejto súvislosti SO pripravil analýzu, z ktorej vyplýva, že je žiadúce nadkontrahovanie
vo výške 7,5 % alokácie PO 6 t.j. cca 18,50 mil. EUR.

2

Zabezpečiť kontrahovanie prioritnej osi 6 na konci roku 2021 vo výške
minimálne 90 % alokácie.

3

Zabezpečiť vyhlásenie výziev/vyzvaní tak, aby dosiahli 100 % alokácie v
gescii SO na konci roku 2021, so zohľadnením nevyužitých súm na
uzatvorených výzvach/vyzvaniach.

31.12.2021.

4

Zabezpečiť predloženie maximálneho objemu výdavkov na certifikačný orgán
(ďalej len „CO“) so 100 % financovaním v 7. účtovnom roku.

v závislosti
od termínu
MF SR.

5

Doplniť štvrťročný plán čerpania strategických projektov.

6

Monitorovať pokrok v implementácii strategických projektov (t.j. odpočtovať
plnenie plánu čerpania), bezodkladne informovať RO, Centrálny koordinačný
orgán (ďalej len „CKO“) a CO o rizikách, ktoré môžu mať vplyv na ich
implementáciu a zabezpečiť presun voľných disponibilných prostriedkov na
projekty s potenciálom ich využitia.

7

Analyzovať, v spolupráci s RO, možné riziká implementácie (vrátane alokácie
na FN) a pripraviť návrh vnútornej realokácie, vrátane doplnenia
alternatívnych aktivít programu.

Stav plnenia: Úloha sa priebežne plní
Zdôvodnenie: V rámci PO 5 sa plánujú v roku 2021 vyhlásiť 2 výzvy, ktoré napomôžu
k dosiahnutiu cieľa 100 % alokácie prioritnej osi.
V rámci PO 6 už aktuálne vyhlásené výzvy dosahujú alokáciu PO 6, pričom v roku 2021
plánujeme vyhlásiť/navýšiť aktuálne výzvy nad rámec alokácie PO 6.
Stav plnenia: Úloha sa priebežne plní
Zdôvodnenie: Prebiehala aktívna komunikácia s prijímateľmi z dôvodu zabezpečenia
predloženia maximálnych súm v žiadostiach o platbu, ktoré boli následne spracované
a predložené v súhrnných žiadostiach o platbu na MF SR.

Stav plnenia: Úloha splnená
Zdôvodnenie: Štvrťročný plán čerpania strategických projektov bol vypracovaný 07.05.2021
a aktualizovaný k 31.05.2021.
Stav plnenia: Úloha sa priebežne plní
Zdôvodnenie: Plán strategických projektov je sledovaný a pravidelne aktualizovaný s
štvrťročne. ohľadom na vývoj implementácie strategických projektov, resp. schvaľovanie nových
projektov, ktoré majú potenciál stať sa strategickým projektom. SO pravidelne informuje o
rizikách s vplyvom na implementáciu PO6.
Stav plnenia: Úloha sa priebežne plní
Zdôvodnenie: Riziká sú uvedené vyššie a sú priebežne vyhodnocované. Vnútorná realokácia
PO 6 je obmedzená z dôvodu, že je financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja,
pričom ostatné osi operačného programu ĽZ sú financované z Európskeho sociálneho fondu.
Nakoľko vnútorná realokácia aktuálne nie je možná, zvažujeme využitie krížového
financovania v rámci PO 6 (EFRR) výhradne na aktivitu ESF. Sprostredkovateľský orgán
30.09.2021. taktiež požiadal MF SR o aktualizáciu Stratégie financovania a zníženia výšky
spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa z 5% na 0%. Uvedené bude uplatnené na
výzvu na zabezpečenie prístupu k pitnej vode a zabezpečenia čistenia/odvádzania
odpadových vôd. Sprostredkovateľský orgán aj analyzuje možnosť znovu vyhlásenie výziev
na aktivity, ktoré boli podporované v predchádzajúcich výzvach , ktoré majú potenciálne
absorpčnú schopnosť ďalších projektov. Uvedené reflektuje na závažné riziko odstupovania
prijímateľov od zmlúv o NFP z dôvodu prudkého rastu cien materiálov a stavebných prác.
do
31.05.2021

8

Analyzovať, v spolupráci s RO, stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov
výkonnostného rámca pre rok 2023 a pripraviť prípadný návrh revízie
cieľových hodnôt týchto ukazovateľov, s cieľom zabezpečiť ich splnenie v
roku 2023. T: 30.09.2021.

Stav plnenia: Úloha sa priebežne plní
Zdôvodnenie: Stav ukazovateľov výkonnostného rámca PO 5 je nasledovný:
• Plnenie O0101 - Počet zamestnancov vo výchovno-vzdelávacom procese a v oblasti
poskytovania sociálnych služieb je na úrovni 125%. Ďalšie plnenie bude minimálne, nakoľko
väčšina aktivít je už v štádiu realizácie druhých fáz národných projektov, kde plánovaný ako
aj dosahovaný počet nových zamestnancov nízky (väčšina zamestnancov je kontinuálne
zamestnaná z prvej fázy – títo zamestnanci sa do programovej úrovne nezapočítavajú z
dôvodu odstránenia duplicitného započítavania jednej osoby).
• Ukazovateľ O0104 - Počet zamestnancov v oblasti poskytovania zdravotno-výchovnej
osvety, prevencie a poradenstva bol do roku 2019 plnený na 96% (cieľová hodnota bola 260
30.09.2021. osôb; plnenie bolo zabezpečované národnými projektmi Zdravé komunity 2A a 2B). Po
naplánovaní projektov zameraných na odstránenie dôsledkov pandémie COVID-19 bola
cieľová hodnota O0104 navýšená o počty osôb, ktoré majú byť zamestnané v rámci
„kovidových“ národných projektov a to cca 25 osôb v projekte Zdravých regiónov n.o. a cca
360 osôb v projekte Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity (ďalej len
„ÚSVRK“). Aktuálne sa O0104 (30.08.2021) plní na 44%. Indikované plnenie dvoch
národných projektov by malo zabezpečiť plnenie cieľovej hodnoty O0104 v roku 2023 na
86%.
• Finančný ukazovateľ F0002 na základe doterajšieho vývoja implementácie PO 5
predpokladáme naplnenie finančného ukazovateľa na 100 %, aktuálne plnenie je na úrovni
50,72 %.
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Analyzovať, v spolupráci s RO, stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov
výkonnostného rámca pre rok 2023 a pripraviť prípadný návrh revízie
cieľových hodnôt týchto ukazovateľov, s cieľom zabezpečiť ich splnenie v
roku 2023. T: 30.09.2021.

Stav plnenia: Úloha sa priebežne plní
Zdôvodnenie: Stav ukazovateľov výkonnostného rámca PO 6 je nasledovný:
• Plnenie CO18 - Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou vody je aktuálne na
hodnote 11 837 osôb z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „ MRK“) (44,2% z
cieľovej hodnoty pre rok 2023).
Na základe zakontrahovanej cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa P0156, ktorý sa
agreguje do CO18 je súčasná hodnota (zazmluvnené projekty výzvy 2016 + zazmluvnené
projekty výzvy 2020 je 24 807 osôb MRK (92,64% z cieľovej hodnoty pre rok 2023). Po
pripočítaní hodnôt ukazovateľa P0156 zo 7 schválených žiadostí o nenávratný finančný
príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) (2200 osôb) bude hodnota ukazovateľa 27007 osôb z MRK
(100,86% z cieľovej hodnoty pre rok 2023).
V súčasnosti máme naďalej otvorenú výzvu na zabezpečenie pitnej vody v prostredí MRK
ako aj výzvu na zabezpečenie odvádzania odpadových vôd, ktorej súčasťou je aj oblasť
zabezpečenia pitnej vody, v rámci ktorej očakávame projekty s príspevkom k napĺňaniu
hodnoty P0156 s následnou agregáciou do CO18. Na základe uvedenej analýzy
neočakávame nenaplnenie cieľovej hodnoty CO18.
30.09.2021.
• Plnenie O0194 - Počet osôb z MRK využívajúcich zlepšené formy bývania je v súčasnosti
na úrovni 117%, pričom celková zazmluvnená hodnota je aktuálne 73 668 (179% z cieľovej
hodnoty pre rok 2023). Na základe uvedeného neočakávame nenaplnenie cieľovej hodnoty
O0194
• Plnenie O0195 - Počet postavených predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou
MRK je v súčasnosti na úrovni 21,74%. Zazmluvnená hodnota je 84 čo predstavuje
121,74%z cieľovej hodnoty pre rok 2023. Napĺňanie cieľovej hodnoty je postupné podľa
ukončovania stavebných prác. Pomalšie napĺňanie ukazovateľa je spôsobené zdĺhavým
procesom verejného obstarávania (ďalej len „VO“). Na základe uvedeného očakávame
naplnenie cieľovej hodnoty O0195.
• Naplnenie finančného ukazovateľa F0002, ktorého cieľová hodnota je viazaná na alokáciu
PO6 sa viaže na ciele súčasného akčného plánu pre PO6.
• Revízia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2023 v súčasnosti
nie je potrebná.

Stav plnenia: Úloha sa priebežne plní
Zdôvodnenie: Vo výzvach PO 6 vyhlásených od roku 2019 je vytvorený inštitút zásobníka
projektov. Inštitút zásobníka projektov bol využitý pri výzve zameranej na miestne pozemné
komunikácie a súvisiace prvky s cieľom zlepšenia dostupnosti služieb pre obyvateľov MRK s
č. OPLZ-PO6-SC611-2019-1 a bude využitý aj v nasledujúcom období z dôvodu
maximalizácie kontrahovania.
V rámci PO 5 je vytvorený inštitút zásobníka projektov vo výzve Podpora vysporiadania
majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK postupom
jednoduchých pozemkových úprav s č. OPLZ-PO5-2020-4. Väčšina alokácie PO 5 je použitá
na financovanie národných projektov, kde inštitút zásobníka projektov nemá opodstatnenie.
Riziko z nedočerpania národných projektov bude znížené predĺžením harmonogramu
realizácie aktivít.

9

Vytvoriť a priebežne dopĺňať zásobník projektov a novými investíciami
zabezpečiť náhradu nefunkčných, problémových projektov a korekcií (za
nezrovnalosti v stave „Počiatočné preverovanie s finančným dopadom“,
„Zistenie nezrovnalosti“, „Vymáhanie nezrovnalosti“ a „Vysporiadaná
nezrovnalosť“), čím sa zároveň pripravia projekty aj pre nové programové
obdobie.

30.09.2021.

10

Zabezpečiť zrýchlenú implementáciu COVID projektov s cieľom čo najviac
odstraňovať a eliminovať dôsledky pandémie v SR

priebežne.

11

Pripraviť v spolupráci s RO, CKO a Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej
len „ÚVO“) vzorové súťažné podmienky pre podlimitné stavebné práce pre
konečných prijímateľov.

30.4.2021

12

Vykonať školenia v spolupráci s RO a ÚVO školenie pre používateľov
vzorových súťažných podmienok.

31.05.2021.

SO vytvorí podmienky a aktívnu podporu pre pracovnú skupinu pre podporu
kontroly VO, ktorú vytvorí RO OP ĽZ.

Stav plnenia: Úloha splnená
Zdôvodnenie: Dňa 14.05.2021 bola podpísaná „Dohoda o pravidlách činnosti pracovnej
15.05.2021 skupiny pre podporu kontroly verejného obstarávania medzi MV SR ako SO pre OP ĽZ pre
a priebežne. PO 5, 6 a MPSVaR SR ako RO pre OP ĽZ. Cieľom dohody je zrýchlenie a zvýšenie
efektivity kontroly VO, ktorá prispeje k akcelerácii implementácie a čerpania v rámci PO 6
OP ĽZ.

13

Vypracovať Akčný plán implementácie na zabezpečenie čerpania PO 6 v roku
2021, v zmysle stanovených úloh, s výhľadom na roky 2022 a 2023.
14

Stav plnenia: Úloha sa priebežne plní
Zdôvodnenie: Prijímateľom projektov zameraných na riešenie pandemickej situácie
spôsobenej COVID boli schválené žiadosti o predĺženie harmonogramov realizácie.
Stav plnenia: Úloha splnená
Zdôvodnenie: V priebehu apríla bola vypracovaná vzorová dokumentácia k podlimitnej
zákazke na stavebné práce a zákazke s nízkou hodnotou na stavebné práce, ktoré sú
najčastejšie využívané a sú kľúčové pre čerpanie PO 6. Súčasťou vzorovej dokumentácie je
najmä výzva na predloženie ponuky, súťažné podklady a Zmluva o dielo.
Stav plnenia: Úloha splnená
Zdôvodnenie: Dňa 28.05.2021 sa konal webinár k vzorovým materiálom VO za účelom
oboznámenia sa s novovytvorenou pomocnou vzorovou dokumentáciou k vyhlasovaniu
zákaziek s nízkou hodnotou a podlimitných zákaziek na stavebné práce a bol určený pre
prijímateľov, ktorí uzavreli zmluvy o poskytnutie NFP v roku 2020 a 2021 a nachádzajú sa
v procese prípravy VO projektov. Predmetom online stretnutia boli aj najčastejšie pochybenia
v procese zadávania a vyhodnocovania zákaziek vyhlasovaných vyššie uvedenými postupmi
a upozornenie prijímateľov na problematické okruhy taktiež v nadväznosti na zistenia iných
kontrolných orgánov. Stretnutie zorganizovalo MV SR v spolupráci s ÚVO.

Stav plnenia: Úloha splnená
Zdôvodnenie: Akčný plán bol vypracovaný k 31.05.2021. Akčný plán sa zameriava na päť
31.05.2021.
kľúčových oblastí – výzvy, kontrahovanie, čerpanie, verejné obstarávanie a finančné nástroje.
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Analyzovať stav zúčtovávania tranží a zabezpečiť pokrok v implementácii
finančných nástrojov vložených do SIH. Následne v prípade potreby prijať
rozhodnutie k prerozdeleniu prostriedkov za finančné nástroje, ktoré zostanú v
SIH a budú pokračovať v úspešnej implementácii. Rovnako v prípade potreby
prijať rozhodnutia k doposiaľ nevyužitým finančným prostriedkom, ktoré
budú vrátené späť do operačného programu na nenávratnú formu pomoci,
pripravovať náhradné projekty a po vrátení prostriedkov zo SIH-u ešte danom
roku (bezodkladne) zabezpečiť nové oprávnené výdavky pre splnenie pravidla
N+3

priebežne.

Stav plnenia: Úloha sa priebežne plní
Zdôvodnenie: Dňa 18.05.2021 bol zaslaný list na Slovak Investment Holding a.s (ďalej len
„SIH“) ohľadom vyžiadania stavu implementácie finančných nástrojov, kde sme žiadali o
predloženie plánu čerpania do konca roka 2021 a tiež do konca programového obdobia 20142020 (jednotlivé tranže), predloženie informácií ohľadom identifikovaných potenciálnych
rizík nedočerpania projektu a v prípade ich identifikácii vyčíslenie nedočerpania projektu. •
SIH bol oslovený s požiadavkou na prípravu plánu na čerpanie. Plán čerpania s
alternatívnym vývojom čerpania bol doručený 8.6.2021. SIH v ňom deklaruje vyčerpanie
alokácie vo všetkých vyriantných scenároch. SO bude priebežne tento plán konfrontovať s
realitou a operatívne komunikovať s prijímateľom ohľadom ďalšieho postupu.

III.

Stav implementácie EŠIF v programovom období 2014 – 2020 pre Operačný program Efektívna verejná správa
Riadiaci orgán (RO): Ministerstvo vnútra SR
Financované EÚ z: Európsky sociálny fond (ESF)
Alokácia: 336,76 mil. EUR vrátane 1. tranže na REACT-EU

Aktuálny stav implementácie OP EVS
Aktuálny stav implementácie OP EVS je uvedený v tabuľkách kontrahovania a čerpania s údajmi k 31.08.2021, vrátane pokroku od 31.03.2021.
Tabuľka kontrahovania MV SR (RO OP EVS)

Názov OP/SO
v gescii rezortu

Alokácia na celé PO
v EUR

Kontrahovanie
k 31.8.2021 (od
zač. PO)

%
kontrahovani
a k 31.8.2021

OP EVS (PO1)
OP EVS (PO2)
OP EVS (PO3)
OP EVS (PO4)
Spolu

200 892 184,00
37 446 341,00
13 137 972,00
85 288 928,00
336 765 425,00

170 076 849,75
24 783 716,98
12 559 635,74
0,00
207 420 202,47

84,66%
66,18%
95,60%
0,00%
61,59%

MIRRI SR
odporúča
kontrahovanie
na r. 2021 v
EUR
28 394 672,63
1 043 801,74
-25 529,68
85 288 927,85
114 701 872,55

Zmena
kontrahovania
od 1.1. 2021 do
31.8.2021 v
EUR
852 324,82
-135 775,78
-25 529,69
0,00
691 019,35

Zmena čerpania
% plnenia
od 1.1.2021
odporúčaného ročn
do 31.8.2021 v
ého plánu čerpania
EUR

% plnenia
odporúčaného ročné
ho plánu
kontrahovania

Zostáva nakontrahovať
z ročného plánu do
31.12.2021 v EUR

3,00%
-13,01%
100,00%
0,00%
0,60%

27 542 347,81
1 179 577,52
0,01
85 288 927,85
114 010 853,20

Tabuľka čerpania MV SR (RO OP EVS)

Názov OP/SO
v gescii rezortu

Alokácia na celé PO
v EUR

Čerpanie
k 31.8.2021 (od
zač. PO)

% čerpania
k 31.8.2021

MIRRI SR
odporúča
čerpanie na r.
2021 v EUR

OP EVS (PO1)
OP EVS (PO2)
OP EVS (PO3)
OP EVS (PO4)
Spolu

200 892 184,00
37 446 341,00
13 137 972,00
85 288 928,00
336 765 425,00

95 860 421,73
17 337 475,01
8 475 994,91
0,00
121 673 891,65

47,72%
46,30%
64,52%
0,00%
36,13%

25 966 773,60
5 216 942,70
1 662 993,00
50 000 000,00
82 846 709,30

11 131 515,12
3 512 316,93
1 271 952,30
0,00
15 915 784,35

42,87%
67,33%
76,49%
0,00%
19,21%

Zostáva vyčerpať
z ročného plánu do
31.12.2021 v EUR
14 835 258,48
1 704 625,77
391 040,70
50 000 000,00
66 930 924,95

Aktuálny stav plnenia úloh:
ÚLOHY PRE MINISTRA VNÚTRA SR NA ROK 2021
P.č.
1
2
3

Úloha
Zabezpečiť čerpanie v roku 2021 minimálne v objeme 82,85 mil. EUR (EU zdroj zo
schválených záväzných plánov).
Zabezpečiť kontrahovanie celého OP a jednotlivých prioritných osí na konci roku 2021 vo
výške minimálne 90 % alokácie (vrátane 1. tranže REACT-EU).
Zabezpečiť vyhlásenie výziev/vyzvaní tak, aby dosiahli 100 % alokácie na konci roku 2021
(aj v rámci jednotlivých prioritných osí), so zohľadnením nevyužitých súm na uzatvorených
výzvach/vyzvaniach.

Termín

Odpočet

30.11.2021

Stav plnenia: Úloha sa plní priebežne.

31.12.2021

Stav plnenia: Úloha sa plní priebežne.

31.12.2021

Stav plnenia: Úloha sa plní priebežne.

V závislosti
od termínu
MF SR

Stav plnenia: Úloha splnená ku dňu 31.3.2021 v zmysle termínov CO.

4

Zabezpečiť predloženie maximálneho objemu výdavkov na CO so 100 % financovaním v 7.
účtovnom roku.

5

Doplniť štvrťročný plán čerpania strategických projektov.

31.5.2021

6

Monitorovať pokrok v implementácii strategických projektov (t.j. odpočtovať plnenie plánu
čerpania), bezodkladne informovať CKO a CO o rizikách, ktoré môžu mať vplyv na ich
implementáciu a zabezpečiť presun voľných disponibilných prostriedkov na projekty s
potenciálom ich využitia.

štvrťročne

Stav plnenia: Úloha splnená
Zdôvodnenie: Plán čerpania strategických projektov bol na CKO zaslaný dňa
27.5.2021.
Stav plnenia: Úloha sa plní sa priebežne.
Zdôvodnenie: Pokrok v implementácii strategických projektov je
monitorovaný štvrťročne.
RO pre OP EVS priebežne komunikuje s prijímateľmi uvedených NP. Ďalší
termín odpočtu plnenia opatrenia je stanovený na 30.09.2021.

7

Analyzovať možné riziká implementácie a pripraviť návrh vnútornej realokácie, vrátane
doplnenia alternatívnych aktivít programu.

30.9.2021

Stav plnenia: Úloha sa plní priebežne
Zdôvodnenie: RO pre OP EVS vykonal v spolupráci s rezortom spravodlivosti
analýzu stavu implementácie PO2 a na jej základe konštatuje, že dôjde
k úplnému vyčerpaniu alokácie danej prioritnej osi. Realokácia do PO1 OP
EVS preto nebude v budúcnosti potrebná.

8

Analyzovať stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok
2023 a pripraviť prípadný návrh revízie cieľových hodnôt týchto ukazovateľov, s cieľom
zabezpečiť ich splnenie v roku 2023.

30.9.2021

Stav plnenia: Úloha sa plní priebežne
Zdôvodnenie: RO pre OP EVS priebežne monitoruje plnenie výstupových
ukazovateľov VR a v prípade potreby bude iniciovať revíziu OP.

9

Vytvoriť a priebežne dopĺňať zásobník projektov na každej prioritnej osi a novými
investíciami zabezpečiť náhradu nefunkčných, problémových projektov a korekcií (za
nezrovnalosti v stave „Počiatočné preverovanie s finančným dopadom“, „Zistenie
nezrovnalosti“, „Vymáhanie nezrovnalosti“ a „Vysporiadaná nezrovnalosť“).

30.9.2021

10

Predložiť na EK revíziu OP EVS v súvislosti s iniciatívou REACT-EU.

14.5.2021

Stav plnenia: Úloha sa plní priebežne
Zdôvodnenie: RO pre OP EVS disponuje zámermi národných projektov
schválených monitorovacím výborom pre OP EVS, ktoré výrazne prevyšujú
alokáciu OP. V súčasnosti sa RO pre OP EVS snaží o využitie voľných
zdrojov tak, aby boli aspoň v minimálnej miere zabezpečené priority, ktoré
boli stanovené z úrovne jednotlivých rezortov (žiadateľov).
Stav plnenia: Úloha splnená
Zdôvodnenie: RO pre OP EVS vypracoval návrh revízie OP (4 revízia) a tento

predložil na posúdenie EK dňa 29.03.2021. Po zapracovaní pripomienok EK
bol dňa 08.04.2021 zaslaný návrh revízie na pripomienkovanie členom
monitorovacieho výboru pre OP EVS. Dňa 12.05.2021 bola revízia OP EVS
verzia 5 schválená Monitorovacím výborom pre OP EVS a v nadväznosti na
stanovený termín predloženia revízie na EK v zmysle uznesenia vlády č.
218/2021 bola dňa 14.05.2021 odoslaná prostredníctvom systému SFC2014 na
EK.
Stav plnenia: Úloha sa plní priebežne
Zdôvodnenie: Vyzvania v rámci REACT-EÚ bude možné vyhlásiť až po
schválení revízie OP EVS zo strany EK a presnej špecifikácii požiadaviek na
refundáciu zo strany vecných gestorov.
Vzhľadom na výsledky negociácií vlády SR a EK ohľadom dodatočných
zdrojov na elimináciu negatívnych dôsledkov pandémie COVID-19 v rámci
iniciatívy REACT-EU RO pre OP EVS vypracoval návrh revízie OP (4 revízia
OP EVS) a tento predložil na posúdenie EK dňa 29.03.2021. Po zapracovaní
pripomienok EK bol dňa 08.04.2021 zaslaný návrh revízie na
pripomienkovanie členom monitorovacieho výboru pre OP EVS. Dňa
12.05.2021 bola revízia OP EVS schválená Monitorovacím výborom pre OP
EVS a v nadväznosti na stanovený termín predloženia revízie na EK v zmysle
uznesenia vlády č. 218/2021 bola dňa 14.05.2021 odoslaná prostredníctvom
systému SFC na EK a táto bola následne zo strany EK dňa 8.6.2021 schválená.
RO pre OP EVS v súlade s platným Systémom riadenia EŠIF odoslal dňa
27.08.2021 na posúdenie CKO finálny návrh vyzvania na REACT EU. Dňa
06.09.2021 bolo RO pre OP EVS doručené stanovisko CKO k návrhu
vyzvania na REACT EU. RO pre OP EVS zabezpečí vyhlásenie predmetného
vyzvania do 15.09.2021.

11

Vyhlásiť vyzvanie na REACT-EU.

15.9.2021

12

Zabezpečiť monitorovanie dodržiavania plnenia harmonogramu implementácie národných
projektov pre rok 2021.

priebežne

Stav plnenia: Úloha sa plní priebežne.

30.6.2021

Stav plnenia: Úloha sa plní sa priebežne
Zdôvodnenie: V súvislosti s doterajším nízkym čerpaním 14 problémových
projektov, RO pre OP EVS požiadal jednotlivých prijímateľov o zváženie
možnosti vrátenia časti pridelenej alokácie s prihliadnutím na naplnenie cieľov
projektu. Zároveň RO pre OP EVS upozornil prijímateľov rizikových
projektov na fakt, že operačný program Efektívna verejná správa je na začiatku
ôsmeho roka implementácie a v zostávajúcich troch rokoch nebude možné
automaticky predlžovať projekty z dôvodu efektívneho zabezpečenia
minimálnych súm čerpania záväzkov jednotlivých rokov. Na základe vyššie
uvedenej požiadavky zo strany RO pristúpili vybraní prijímatelia
"problémových" NP k vráteniu časti NFP. V súčasnosti títo prijímatelia
pripravujú žiadosti o zmenu zmluvy o NFP, ktorých predmetom bude zníženie
prideleného NFP na projekt, ako aj zmeny, ktoré majú viesť k akcelerácii ich
finančnej implementácie.
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Prijať opatrenia na zrýchlenie implementácie 14 „problémových“ NP identifikovaných v
rámci analýzy MV SR.

RO pre OP EVS konštatuje, že MIRRI SR ako prijímateľ pomoci zaostáva v
prípade dvoch NP a to konkrétne pri príprave a riešení žiadosti o zmenu
projektu (Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe) a to podľa
dostupných informácií od prijímateľa hlavne z dôvodu nastavenia verejných
obstarávaní na projekte. Žiadosť o zmenu je v riešení 4 mesiace, čím
nedochádza k predkladaniu žiadostí o platbu zo strany prijímateľa v súlade
s plánom čerpania na rok 2021 a zároveň dochádza ku kráteniu času
využiteľného pre implementáciu iných opatrení OP EVS z dôvodu
avizovaného vrátenia nevyčerpaného NFP na tomto projekte.
Pri ďalšom projekte (Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre
podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov „Smart cities“) je vysoké
riziko nevyčerpania prideleného NFP v nadväznosti na začiatok a koniec
realizácie projektu – 12/2020 - 11/2023, doterajšie čerpanie a výšku
schváleného NFP na projekt, pričom však možno konštatovať, že v poslednom
období zaznamenáva pokrok v implementácii v porovnaní s predloženými
žiadosťami o platbu a plánom čerpania na rok 2021; čerpanie (predložené
žiadosti o platbu na RO pre OP EVS) v rámci projektu Metodicko-hodnotiaca
jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a
regiónov „Smart cities“ predstavuje len 0,06% na celkovej alokácii projektu.
Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť akceleráciu čerpania projektu
v nadväznosti na dosiahnutie cieľov projektu v stanovenom implementačnom
časovom rámci a to tak, aby bolo zabezpečené 100% čerpanie prideleného
NFP na konci roka 2023.
V prípade, ak nedôjde k urýchlenému predloženiu finálneho znenia žiadosti
o zmenu projektu „Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe“ a
k akcelerácii čerpania vyššie uvedených projektov, môže hroziť prepadnutie
alokovaných finančných prostriedkov.
RO pre OP EVS má obavy z nečerpania v prípade projektov, ktorých aktivity
sú zamerané na zahraničné odborné vzdelávanie a stáže, ktoré sa vzhľadom na
epidemiologickú situáciu nemohli realizovať (projekt „Rozvoj systému
špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“) a existuje
predpoklad, že v tomto roku sa tiež nebude môcť v aktivitách pokračovať
(jedná sa o 1 mil. EUR); RO pre OP EVS bude zvažovať ďalšie alternatívy
v rámci tohto projektu po konzultácii s prijímateľom.
RO pre OP EVS má špecifický problém v prípade projektu „Špičkové
vzdelávanie zamestnancov analytických útvarov“, ktorý splnil ciele a hodnoty
ukazovateľov, ale prijímateľ nechce ukončiť projekt. V nadväznosti na
naplnenie cieľov projektu a merateľných ukazovateľov na viac ako 100%,
bude RO pre OP EVS žiadať MF SR o riadne ukončenie projektu v tomto
roku.

ÚLOHY PRE RO/MV SR NA ROKY 2022 a 2023
P.č.
1
2
3

Úloha
Zabezpečiť kontrahovanie celého OP EVS a jednotlivých
prioritných osí na konci roku 2022 vo výške 100 % alokácie
(vrátane 1. tranže REACT-EU).
Zabezpečiť čerpanie v roku 2022 za celý OP EVS minimálne v
objeme 69,69 mil. EUR za EU zdroj.
Zabezpečiť čerpanie zostávajúcej alokácie v roku 2023 za celý
O EVS, t.j. v objeme 78,48 mil. EUR za EU zdroj.

Termín

Odpočet

31.12.2022

Úloha sa plní sa priebežne.

30.11.2022

Úloha sa plní sa priebežne.

31.12.2023

Úloha sa plní sa priebežne.

