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Úvod 
Prvé výročné stretnutie Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu 
2009 – 2014 sa uskutočnilo za účasti zástupcov Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho 
kráľovstva – Vibeke Rysst-Jensen a Berit Helene Pettersen, zástupcov veľvyslanectva NK v 
SR – Jej Excelencie Trine Skymoen, Úradu pre finančný mechanizmus v Bruseli, 
Ministerstva financií SR a zástupcov Úradu vlády SR v účelovom zariadení Úradu vlády SR – 
Hotel Bôrik.  
 
Zhrnutie  
V krátkej úvodnej reči privítala pani Martina Szabóová účastníkov výročného stretnutia – z 
Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva 
na Slovensku, Úradu pre finančný mechanizmus v Bruseli, Certifikačného orgánu, Orgánu 
auditu, Národného monitorovacieho výboru a Národného kontaktného bodu.  
 
Cieľom stretnutia bolo prediskutovať postup v procese prípravy jednotlivých programových 
návrhov, ktoré budú zaslané Úradu pre finančný mechanizmus v Bruseli koncom februára, 
prípadne začiatkom marca 2012. Zároveň boli účastníci stretnutia informovaní, že Národný 
kontaktný bod nestihne dokončiť prípravu Štipendijného programu včas, z dôvodu potreby 
verejného obstarávania. V rámci stretnutia tiež boli prediskutované iné otázky týkajúce sa 
súčasného stavu implementácie FM EHP a NFM 2009 – 2014 a plán na ďalšie obdobie. 
 
Následne vystúpila pani Rysst-Jensen, ktorá predstavila pracovný tím a vyjadrila očakávanie, 
že predmetné stretnutie pomôže objasniť problémy, ktoré nastali pri príprave jednotlivých 
programov. Zdôraznila, že partnerstvo a spolupráca s donorskými štátmi je veľmi dôležité pre 
dosahovanie priaznivých výsledkov.   
 
V ďalšom bloku odzneli prezentácie k: 

1. všeobecným informáciám o stave implementácie; 
2. novom organizačnom členení a štruktúre NKB 

 
Následne, 

3. Certifikačný orgán stručne predstavil niektoré metodické dokumenty pripravené zo 
strany CO 

4. Orgán auditu priblížil vykonaný audit súladu. 
 
V ďalšej časti bol prezentovaný aktuálny stav prípravy návrhov programov, kde Národný 
kontaktný bod je zároveň Správcom programu.  



 
V poslednom bloku bol prezentovaný stav prípravy fondu pre bilaterálnu spoluprácu – tzv. 
bilaterálny fond na národnej úrovni. Pani Rysst- Jensen tiež označila spoluprácu Národného 
kontaktného bodu a Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva na Slovensku ako dobrú a vyzvala 
na pokračovanie tejto spolupráce. Záverom tohto bloku boli účastníkom priblížené vykonané 
opatrenia v oblasti publicity, stav prípravy komunikačnej stratégie a plán na najbližšie 
obdobie v tejto oblasti.  
Následne sa účastníci venovali otvoreným otázkam a diskusii. 
 
Záver: 
Pani Szabóová poďakovala všetkým účastníkom za účasť. Rovnako pani Rysst-Jensen 
poďakovala účastníkom a ocenila dobrú spoluprácu Slovenska a Nórska. Takisto vyjadrila 
očakávanie, že táto spolupráca bude pokračovať naďalej.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


