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Prečo tento workshop?

 Tlak na zvyšovanie transparentnosti a uplatňovania zásad dobrého spravovania 
pri rozdeľovaní verejných zdrojov

 Hrozba: 
 penalizácií (finančných korekcií) pri nesprávnom postupe

 poškodenia dobrého mena organizácie

 Čo je správny postup v podmienkach štipendijných programov?

 Ako skĺbiť požiadavky na transparentnosť a dobré spravovanie s potrebou 
efektívneho a aj funkčného (fungujúceho) výberu?

 Čo je primerané?



Ciele workshopu

 výmena informácií o existujúcej praxi
 príklady dobrej praxe a identifikácia úskalí

 zmapovanie postupov (aká je realita?)

 do budúcna  nadefinovanie štandardov pre výbery štipendistov



Znovuobjavovanie kolesa?

 Príklady v praxi uplatňovaných princípov transparentnosti a dobrého spravovania:

 verejné obstarávanie (tovarov a služieb – zákon o VO a smernica EÚ)

 Európsky kódex dobrej správnej praxe 
(https://www.ombudsman.europa.eu/sk/resources/code.faces)

 Je to vhodné pre štipendijné programy? Existujú nejaké jasné pravidlá/minimálne 
štandardy? Príklady dobrej praxe ako vzory?

https://www.ombudsman.europa.eu/sk/resources/code.faces


Ako sú zvyčajne formulované požiadavky donorov
programov?

Granty EHP (Nariadenie o implementácii finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014, 
čl. 1.6 Principles of implementation):

„The highest degree of transparency, accountability and cost efficiency as well as 
the principles of good governance, sustainable development, gender equality and 
equal opportunities shall be applied in all implementation phases of the EEA 
Financial Mechanism 2009-2014. The Donor States exercise zero-tolerance towards 
corruption.“



Ako sú zvyčajne formulované požiadavky donorov
programov?

Erasmus+ (Administratívna príručka pre vysoké školy):

„Výber účastníkov mobility musí prebiehať transparentne a výsledky výberového 
konania musia byť zverejnené vysielajúcou inštitúciou (aj zamietnuté žiadosti). Pri 
výbere si vysoká škola môže nastaviť nižšiu prioritu pre:

 študentov z inej  krajiny  programu,  ako  je  Slovensko, ktorí chcú absolvovať 
mobilitu v krajine, z ktorej pochádzajú,

 študentov, ktorí už v minulosti mobilitu absolvovali.

Pri výbere zamestnancov by mala vysoká škola prihliadať na predložený program 
mobility. 

Všetky požiadavky a priority týkajúce sa výberu musia byť jasne stanovené, 
zdokumentované a dostupné všetkým záujemcom  o  mobilitu.  Výsledky
výberového  konania  musia obsahovať jasné dôvody schválenia, zamietnutia, ako 
aj výšku prideleného grantu. Z každého výberového konania je potrebné urobiť 
zápis, ktorý musí byť k dispozícii k nahliadnutiu pri kontrolách.



Výberový proces



Základné princípy transparentnosti a dobrého spravovania a 
vplyv na efektívny výber štipendistov

 Základné princípy:

 Vopred stanovené jasné podmienky
 Zabezpečenie objektívnosti konania

 Rovnaké zaobchádzanie
 Rozhodovanie v súlade so stanovenými a verejne dostupnými podmienkami a právnymi 

predpismi
 Zákaz diskriminácie
 Nestrannosť a nezávislosť osôb zapojených do rozhodovacích procesov

 Právo na zdôvodnenie rozhodnutia
 Možnosť odvolania/preskúmania, resp. nápravy,
 Vedenie záznamov a archivácia dokumentov tak, aby bolo možné v každom momente 

zrekonštruovať proces výberu
 Umožnenie verejnej kontroly
 (...)



Základné princípy transparentnosti a dobrého spravovania a 
vplyv na efektívny výber štipendistov

 Komplikácie:

 Čím prísnejšie a komplikovanejšie požiadavky na zabezpečenie 
transparentnosti a dobrého spravovania, tým:

 väčšie nároky na personál administratívny i odborný
 väčšie finančné nároky na administratívu („byrokratickosť“)
 väčší tlak na automatizovanie procesov, a teda potláčanie kritického myslenia a 

strata pozornosti z napĺňania účelu smerom k formalitám (obava z chýb, ktoré 
zablokujú celý proces; obava urobiť rozhodnutie)

 väčšie narastanie času potrebného na riadne uzavretie procesu (väčšinou v 
rozpore s očakávaním uchádzačov na čo najrýchlejší výsledok)

 väčšie nároky na dokumentáciu požadovanú od uchádzačov (väčšinou v rozpore s 
očakávaním uchádzačov na čo najjednoduchší proces prípravy žiadosti)

 ...



Základné princípy transparentnosti a dobrého spravovania a 
vplyv na efektívny výber štipendistov

 Ako vybalansovať?

 Mal by byť rozdiel medzi požadovanými štandardmi, ak :

 sa prideľuje 1 uchádzačovi 10 % alebo 0,05 % z prostriedkov alokovaných na 
výzvu?

 by si aplikovanie „najprísnejších štandardov“ vyžadovalo investíciu do 
administratívy rovnakú alebo väčšiu, než je alokácia na granty?



Práca v skupinách – aká je bežná prax na Slovensku?

 Čo je zverejňované v podmienkach? Čo by malo byť a čo nemusí?

 Poskytuje administrátor poradenstvo k príprave žiadosti počas obdobia podávania? 
Existujú obmedzenia?

 Môže sa administrátor rozhodnúť, že umožní opravu/doplnenie žiadosti? Za akých 
podmienok?

 Čo sú také formálne nedostatky, pre ktoré žiadosť má byť vylúčená? Rozhoduje o tom 
sám administrátor alebo komisie?

 Aké formy/spôsoby výberu sa u vás uplatňujú? (hodnotí komisia? extra hodnotitelia? 
prečo je zvolený daný spôsob? čo je v zápise?)

 Čo rozumiete pod zverejnením?
 individuálnu notifikáciu uchádzača alebo hromadné zverejnenie na verejne prístupnom mieste? 

Ako sa zverejňujú výsledky? (forma, miesto, rozsah informácie, možné komplikácie; prečo niečo 
určite nezverejňovať; ochrana osobných údajov a jej vplyv na zverejňovanie)

 Riešite konflikt záujmov? Ako ho definujete?

 Opravné prostriedky po výbere 
 ako detailnú informáciu o zamietnutí sa dozvie uchádzač?
 používajú sa u vás nejaké opravné prostriedky? aké? vie o nich uchádzač a v ktorej fáze sa o nich 

dozvie?



Výstupy z práce v skupinách

 Čo spoločné (už uplatňované) ste identifikovali vo svojich 
prístupoch/skúsenostiach?

 Aké aspekty považujete za užitočné a zhodli ste sa na nich, aj keď nie všetci ich 
máte aplikované?

 Na čom ste sa v skupine nezhodli? Prečo?
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