ZÁPISNICA
z 10. rokovania Monitorovacieho výboru pre
operačný program Ľudské zdroje

30. máj 2017

programové obdobie 2014 – 2020
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Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Ľudské zdroje
Termín konania: 30. máj 2017
Miesto konania: Hotel SOREA Regia, Bratislava
Zúčastnení:
podľa priloženej prezenčnej listiny
Program
1) Registrácia účastníkov
2) Otvorenie 10. rokovania Monitorovacieho výboru pre operačný program Ľudské zdroje
(ďalej aj „MV“ a „OP ĽZ“)
a) príhovor predsedu MV pre OP ĽZ a zástupcu EK
b) schvaľovanie programu
c) schvaľovanie návrhu overovateľa zápisnice
3) Schvaľovanie Výročnej správy o vykonávaní operačného programu Ľudské zdroje za rok
2016
4) Návrh dodatku č. 3 k Štatútu Komisie pri MV pre OP ĽZ pre prioritné osi 5 a 6
5) Schvaľovanie špecifických hodnotiacich kritérií pre výzvy realizované v rámci prioritnej
osi 1 OP ĽZ
6) Informácia o aktuálnom stave implementácie OP ĽZ
7) Informácia o aktuálnom stave finančnej implementácie OP ĽZ
8) Informácia o vybraných realizovaných projektoch OP ĽZ
9) Informácia a diskusia o plnení Akčného plánu na posilnenie integrácie dlhodobo
nezamestnaných na trh práce v SR
10) Hodnotenie OP ĽZ
11) Odpočet plnenia úloh z 9. rokovania MV pre OP ĽZ
12) Rôzne
13) Záver

2

1. a 2. bod programu: Registrácia účastníkov, otvorenie rokovania, príhovor predsedu
MV OP ĽZ a zástupcu EK, schvaľovanie programu a schvaľovanie návrhu overovateľa
zápisnice

Branislav Ondruš (MPSVR SR) na úvod privítal účastníkov 10. zasadnutia
Monitorovacieho výboru pre operačný program Ľudské zdroje (ďalej aj „MV pre OP ĽZ“).
Uviedol, že realizáciou aktivít vo všetkých šiestich prioritných osiach sa vytvára priestor na
osobnostný rozvoj ľudí, čim sú pripravovaní na život v rýchlo sa meniacich spoločenských a
ekonomických podmienkach 21. storočia. Uviedol, že od posledného zasadnutia
Monitorovacieho výboru v novembri 2016 sa v rámci operačného programu Ľudské zdroje
(ďalej aj „OP ĽZ“) vykonalo množstvo aktivít, ako napríklad projekty v spolupráci s
ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu (ďalej aj „MŠVVaŠ SR“), ktoré boli
zamerané na podporu inkluzívneho vzdelávania a prepojenia vzdelávacieho systému s praxou;
v rámci ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej aj „MPSVR SR“) to boli aktivity v
rámci politiky zamestnanosti zamerané na podporu nezamestnaných, hľadajúcich si
uplatnenie na pracovnom trhu, ale taktiež riešenia v oblasti sociálneho začlenenia, boja proti
chudobe a akejkoľvek diskriminácii. V neposlednom rade uviedol aktivity v spolupráci s
ministerstvom vnútra (ďalej aj „MV SR“) a úradom splnomocnenca vlády pre rómske
komunity, v rámci ktorých sa vytvoril priestor pre samosprávy na riešenie konkrétnych
problémov marginalizovaných rómskych komunít.
Taktiež ale poukázal na fakt, že OP ĽZ sa pripravoval v odlišných ekonomických a
spoločenských podmienkach, teda odlišných oproti tým, v ktorých žijeme v súčasnosti, keďže
v čase programovania sa preukazovali následky ekonomickej krízy, kedy celý európsky
kontinent zápasil s vážnymi
problémami v oblasti nezamestnanosti, predovšetkým
nezamestnanosti mladých ľudí. Z tohto dôvodu boli aj merateľné ukazovatele a finančné
zdroje nastavené na aktivity spojené s prioritnou osou (ďalej aj „PO“) 2, prostredníctvom
ktorej sa financuje iniciatíva zamestnanosti mladých ľudí (ďalej aj „IZM“). A práve v tejto
oblasti vidí priestor na modifikáciu programu, v dôsledku zmenených sociálno-ekonomických
podmienok, za účelom čo najefektívnejšieho využitia vyčlenených zdrojov a aby vytýčené
ciele čo najviac odpovedali aktuálnej situácii, ktorú máme v Slovenskej republike.
Uviedol, že v súčasnosti zaznamenávame pozitívne zmeny, kedy sa ekonomike na Slovensku
darí a v dôsledku čoho prichádzajú investori, ktorí hľadajú pracovnú silu s vysokou pridanou
hodnotou a taktiež zažívame historicky najnižšie úrovne evidovanej nezamestnanosti, ktoré sa
približujú k úrovni 7 %. Toto prináša nový typ doteraz nepoznanej výzvy na pracovnom trhu,
akým je riešenie nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. Uviedol, že optimistická prognóza
ekonomického vývoja Slovenska, prezentovaná Národnou bankou Slovenska v januári 2017 a
potvrdená jarnou ekonomickou prognózou Európskej komisie (ďalej aj „EK“), dnes posúva
ambície rezortu práce v otázkach zamestnanosti k nižším hodnotám, pokiaľ ide o evidovanú
nezamestnanosť. Vyjadril presvedčenie, že v spolupráci so všetkými zainteresovanými
partnermi koncom roka 2017 dosiahne hodnota nezamestnanosti úroveň 6 %. Tento pozitívny
vývoj nezamestnanosti, ale aj reálny nárast zamestnanosti ovplyvnil aj cieľovú skupinu
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nezamestnaných mladých ľudí, ktorá je cieľovou skupinou aktivít v rámci PO 2. Konkrétne
uviedol, že kým v decembri 2013, keď sa pripravoval OP ĽZ, bol celkový počet mladých
nezamestnaných na Slovensku 123 000 podľa evidencie Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny (ďalej aj „ÚPSVaR“), tak k dnešnému dňu táto cieľová skupina predstavuje počet
približne 61 000, a teda zníženie medzi rokmi 2013 a 2017 o 50 %.
Následne sa venoval PO 6, ktorej je dnes venovaná zvýšená pozornosť z dôvodu pomalšieho
nástupu implementácie už zazmluvnených projektov. Spolu s MV SR v pozícií
sprostredkovateľského orgánu (ďalej aj „SO“) sa k dnešnému dňu vytvoril reálny priestor pre
samosprávy prostredníctvom dopytovo orientovanej výzvy v objeme 36 % celkovej alokácie
pre túto PO. V procese prípravy sú ďalšie 2 výzvy, na ktoré by malo byť alokovaných
45 miliónov EUR, teda 55 % alokácie z prioritnej osi. Vyjadril presvedčenie, že tieto
prostriedky dokážu samosprávy čo najefektívnejšie a zároveň čo najrýchlejšie využiť.
Uviedol, že si je vedomý, že rok 2016 bol pre MŠVVaŠ SR rokom prehodnocovania priorít,
je však presvedčený, že rok 2017 prinesie konkrétne výsledky z doteraz pripravovaných
projektov, nakoľko k dnešnému dňu bol kolegami z MŠVVaŠ SR vytvorený priestor pre
napĺňanie prioritnej osi na úrovni takmer 138 miliónov EUR, čo tvorí približne 30 % z
celkovej alokácie prioritnej osi a z toho je 53 miliónov EUR k dnešnému dňu už
zakontrahovaných. Vyzdvihol fakt, že zdroje z fondov Európskej únie (ďalej aj „EÚ“) sú v
takejto podobe ako dnes neopakovateľné a je preto našou povinnosťou, aby sme ich v
maximálnej miere využili efektívne. Zdôraznil, že sme zameraní na dosahovanie takých
štandardov, ktoré potvrdia miesto Slovenskej republiky vo vyspelej Európe, a v tomto
kontexte taktiež ocenil konštruktívnu spoluprácu s EK, reprezentovanú tímom pána Michaela
Morassa, ktorý má snahu čo najefektívnejšie riešiť problémy pri implementácii.
Záverom vyjadril presvedčenie, že riadiaci orgán (ďalej aj „RO“) v spolupráci so SO budú
pokračovať v príprave kvalitných projektových zámerov s súlade s princípom “hodnota za
peniaze” a zároveň uviedol, že dnes pripravované projekty je potrebné vnímať ako istú formu
investície do budúcna. Za doteraz vykonanú prácu na implementácií OP ĽZ poďakoval
všetkým, ktorí sa na tom podieľali, ocenil taktiež snahu Úradu podpredsedu vlády pre
investície a informatizáciu, ktorý ako centrálny koordinačný orgán plní svoju úlohu v systéme
riadenia štrukturálnych a investičných fondov. V neposlednom rade poďakoval za spoluprácu
nie len všetkým členom a členkám MV, ale aj komisiám, ktoré fungujú pod MV.
Michael Morass (zástupca EK) zdôraznil ako je pre neho veľká česť byť na tomto rokovaní
spolu s kolegami z DG Employment, rovnako ako s kolegom Jaroslawom Hawryszom, ktorý
sa na začiatku roku 2017 tím líder pre Slovenskú republiku a podobného rokovania sa
zúčastňuje po prvý raz.
Následne nadviazal na slová pána štátneho tajomníka a vyjadril očakávanie, že rok 2017
môžeme z hľadiska programového obdobia vnímať ako stredový a vyjadril presvedčenie, že
prinesie hmatateľné výsledky ako aj fakt, že bude stimulom k ďalšiemu pozitívnemu
sociálnemu a ekonomickému rastu a rozvoju Slovenska. Zdôraznil a ocenil skutočnosť, že ide
o druhý program s najlepšou výkonnosťou v rámci Slovenska, no zároveň sa zmienil aj
o určitých problémoch pri detailnom pohľade. Podčiarkol zaangažovanosť pána štátneho
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tajomník Ondruša smerom k dlhodobému plánu. Zdôraznil, že nie je dôležitá iba kvantita, ale
aj kvalita a preto poukázal na dôležitosť tejto revízie implementácie OP ĽZ. Vyjadril isté
znepokojenie v súvislosti s prioritnými osami 2, 5 a 6, kde vidí reálnu možnosť nevyčerpania
všetkých finančných prostriedkov, pričom v týchto prípadoch neexistuje možnosť prostriedky
kompenzovať alebo presúvať. V tejto súvislosti sa zameral na IZM, kde je konečný termín
v roku 2018. Slovensko ako jeden zo štátov, ktorý využíva fondy EU, sa podieľa na
výsledkoch využívania týchto fondov, čo môže mať v konečnom dôsledku dopad na
rokovania na európskej úrovni o budúcnosti európskych fondov. Vyjadril pochopenie pre
argument, že v dôsledku lepších sociálnych a ekonomických podmienok je momentálne
náročnejšie naplno využiť prostriedky z fondov EÚ, no zároveň uviedol, že v tomto prípade
môžu prispievatelia dospieť k záveru, že tieto prostriedky Slovensko nepotrebuje. Na
porovnanie uviedol, že existujú ďalšie členské štáty, ktoré majú taktiež priaznivú sociálnu a
ekonomickú situáciu, no aj napriek tomu využívajú tieto finančné prostriedky na aktívne
nástroje a opatrenia na trhu práce viac ako na Slovensku. Preto je podľa neho dôležité ako na
takúto situáciu reagovať. Tiež poukázal, že išlo o postupný vývoj a nie zmenu zo dňa na deň
a preto nepostačuje len takéto zdôvodnenie. Rovnako zdôraznil, že by malo prísť k posunu od
národných projektov k dopytovo orientovaným projektom. Na záver vyjadril presvedčenie, že
dnešné rokovanie monitorovacieho výboru prispeje k vyriešeniu týchto zásadných otázok.
Boris Sloboda (MPSVR SR) sa poďakoval za úvodné slová a prešiel k samotnej organizácii
MV. Skonštatoval, že z celkového počtu 36 členov je prítomných 29 členov, čím sa výbor stal
uznášaniaschopným. Následne predstavil program, vyzval členov v prípade záujmu na
predloženie návrhov na doplnenie a potom pristúpil k hlasovaniu. Program 10. rokovania MV
OP ĽZ, bol jednohlasne schválený. Na záver dal hlasovať o návrhu overovateľa zápisnice.
Navrhovaný kandidát bol schválený, pričom generálny riaditeľ ŠF EÚ MŠVVaŠ SR Juraj
Gmiterko sa ako navrhnutý kandidát hlasovania zdržal.
Priebeh schvaľovania programu
Za: 29 členov
Proti: 0 členov
Zdržal sa: 0 členov
Priebeh schvaľovania overovateľa zápisnice z 10. rokovania MV OP ĽZ
Za: 28 členov
Proti: 0 členov
Zdržal sa: 1 člen

Záver k bodom 1 a 2:
Na MV OP ĽZ bolo prítomných 29 členov z celkového počtu 36 členov s hlasovacím právom.
10. rokovanie MV OP ĽZ bolo uznášaniaschopné a program MV bol všetkými prítomnými
členmi jednoznačne odsúhlasený.
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Za overovateľa zápisnice bol schválený zástupca MŠVVaŠ SR Juraj Gmiterko. .

3. Schvaľovanie Výročnej správy o vykonávaní operačného programu Ľudské zdroje za
rok 2016

Boris Sloboda (MPSVR SR) otvoril druhý bod programu, ktorým je schválenie výročnej
správy o vykonávaní OP ĽZ za rok 2016. Konštatoval, že rok 2016 nebol vybalansovaný
z hľadiska čerpania kontrahovania a počtu zazmluvnených projektov, pričom najpriaznivejší
bol vývoj v prioritnej osi 3, čo, ako uviedol, je pravdepodobne hlavným dôvodom, prečo
tomuto programu nehrozí dekommitment v roku 2017. Uviedol tiež, že úroveň kontrahovania
je na 50 %, takže aj pred prioritnou osou 3 je dostatočne dlhá cesta na to, aby bola úspešná
a taktiež vyjadril presvedčenie, že napredovanie v ostatných prioritných osiach bude rovnako
uspokojujúce. Následne prešiel k prezentovaniu naplnenosti výkonnostného rámca, nakoľko
tento sa bude prvý krát odpočítavať v roku 2018. Uviedol, že v súčasnosti prebieha snaha
s kolegami z MŠVVaŠ SR a MV SR o naplnenie merateľných ukazovateľov prostredníctvom
národných projektov, a následne vyzval zúčastnených, aby v budúcnosti venovali zvýšenú
pozornosť napĺňaniu merateľných ukazovateľov, nakoľko to je jedna z najdôležitejších
povinností pri implementácii OP. K oblasti procedúry uviedol, že výročná správa bola
predložená členom MV na pripomienkovanie dňa 4. mája 2017. Pripomienkovanie trvalo do
12. mája 2017, pričom niektoré pripomienky, ktoré prišli po tomto termíne, boli taktiež
zapracované do návrhu výročnej správy dňa 16. mája 2017. Európska komisia si vyhradila čas
na pripomienkovanie do 20. mája 2017. Veľká časť pripomienok bola formálneho charakteru,
no napriek tomu bola snaha všetky tieto pripomienky akceptovať a zaradiť do výsledného
návrhu výročnej správy. Uviedol, že z celkového počtu 96 pripomienok bolo 17 zásadných,
ktoré boli v plnom rozsahu prijaté. Dodatočne boli zaslané 3 pripomienky z centrálneho
koordinačného orgánu a ďalšie pripomienky zo strany EK dňa 23. mája 2017, ktoré boli
predbežne zapracované. Na záver otvoril diskusiu k téme návrhu výročnej správy.
Helena Woleková (SOCIA) podotkla, že aj keď väčšina pripomienok z ich strany bola
akceptovaná, s istou časťou nie sú spokojní, konkrétne pasáž o spolupráci partnerov počas
roku 2016, kde je uvedené, že spolupráca je v medziach zákona o využívaní štrukturálnych
fondov. Podľa názoru pani Wolekovej, oblasť v ktorej vidí priestor na zlepšenie je hlavne
každodenná drobná práca pri príprave a implementácii projektov. Ako príklad uviedla fakt, že
v programe 10. zasadnutia MV OP ĽZ nebolo žiadne schvaľovanie projektu, pretože komisie,
podľa jej názoru, pracujú na schvaľovaní programových zámerov, ale v realite nie je vidno
žiadny ďalší vývoj. Uviedla, že by privítali, keby mohli byť prítomní pri pripomienkovaní
projektových zámerov v komisii a taktiež vidí priestor na zlepšovanie v oblasti prípravy
výziev, národných projektov ale aj pri monitorovaní implementácie. Tieto nedostatky má
podľa jej názoru vykryť projekt s pracovným názvom „Partnerstvo“ (plný názov projektu je
„Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF
zavádzaním participatívnych postupov“), v rámci ktorého by Úrad splnomocnenca vlády
6

vystupoval ako gestor tohto projektu a zhromaždil by ľudí z MV a zástupov organizácií, za
účelom získania viac poznatkov o skutočnom fungovaní a akceptovaní návrhov.
Boris Sloboda (MPSVR SR) v rámci odpovede na príspevok pani Wolekovej uviedol, že na
úrovni MV sa neschvaľujú žiadne projekty, čo neprináleží ani komisiám pri MV, nakoľko
tieto schvaľujú zámery, ale naopak sa snaží prezentovať už existujúce, zrealizované projekty.
K pripomienke v oblasti partnerstva zdôraznil, že fungujú nad rámec zákona, nakoľko okrem
priestoru komisií pri MV a MV sa za účelom stretávania partnerov organizujú taktiež
parlamentné stretnutia so zástupcami zamestnávateľov, minimálne v rámci PO 2, 3 a 4;
v rámci PO 1 zvoláva MŠVVaŠ SR okrúhle stoly, ktoré sú nad rámec zasadnutí komisie pri
MV a podobné aktivity prebiehajú aj pri PO 5 a 6, kde sa komunikujú iniciatívy na úrovni
Úradu splnomocnenca vlády. Na základe týchto aktivít si dovolil nesúhlasiť s tvrdením, že by
partneri neboli zahŕňaní do schvaľovacích procesov mimo MV a uistil zúčastnených, že
komunikácia s partnermi je na takej úrovni, ktorú je možné efektívne zladiť s priradenými
úlohami.
Branislav Ondruš (MPSVR SR) na túto tému navrhol, aby v prípadoch kedy si partneri
želajú mať bližšie informácie, prípadne konzultovať prípravu samotného projektu po
schválení zámeru, aby takéto želanie bolo avizované na zasadaní komisie. Uviedol, že keďže
sú všetky projektové zámery schvaľované na zasadnutí komisie, partneri majú informáciu
o tom, s akým zámerom ministerstvo alebo akýkoľvek iný prijímateľ prichádza. Zdôraznil, že
projekty, v ktorých sú partnermi pri implementácií mimovládne organizácie, prípadne
projekty so zameraním na podporu sociálnej ekonomiky, nemôžu byť úspešné bez toho, aby
už v čase prípravy boli konzultované so subjektmi, ktoré sa v tejto oblasti pohybujú. Z tohto
dôvodu považuje takúto spoluprácu za automatickú a prirodzenú a zopakoval, že v prípade
potreby informácie k určitým projektom po schválení projektového zámeru v komisii, aby táto
potreba bola avizovaná.
Helena Woleková (SOCIA) odpovedala uvedením dvoch konkrétnych projektov, a to projekt
o zapojení neštátnych agentúr podporovaného zamestnávania do riešenia problematiky
dlhodobo nezamestnaných, ktorý bol schválený v roku 2015 a v rámci ktorého sa vypracovala
metodika aj prípravné kroky, no k realizácií nedošlo. Ako druhý uviedla projekt na podporu
deinštitucionalizácie, ktorý je už vyše roka bez vývoja, nakoľko sa nevie vyriešiť otázka 5
percentného spolufinancovania.
Branislav Ondruš (MPSVR SR) odpovedal, že projekt deinštitucionalizácie stojí na tom, že
mimovládne organizácie odmietajú prijať povinnosť spolufinancovania nákladov na projekt
vo výške 5 %, ktorá im vyplýva zo Stratégie financovania Európskych štrukturálnych a
investičných fondov pre programové obdobie 2014 - 2020, čo je záväzný dokument. Keďže
v čase výberu partnerov na tento projekt ešte stratégia nebola schválená, vybraní partneri
neboli informovaní o povinnosti spolufinancovania a v súčasnosti avizujú, že v prípade
takejto povinnosti odstúpia od partnerstva. Uviedol, že už trištvrte roka sa hľadá spôsob ako
zmeniť stratégiu, aby k tomuto nedošlo, no to nie je jednoduché, pretože stratégia je záväzná
pre všetkých a MF SR nesúhlasí s takouto zmenou, pretože to nie je korektné voči ostatným
partnerom. Informoval ale, že sa podarilo nájsť riešenie, a to také, že MPSVR SR na seba
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prevezme túto povinnosť, pričom MF SR vyčlení prostriedky na toto financovanie. K príkladu
zahrňujúcemu agentúry podporovaného zamestnávania sa vyjadril, že pri schvaľovaní zámeru
národného projektu, prostredníctvom ktorého prebieha spolupráca s agentúrami dočasného
zamestnania, zástupcovia postihnutých osôb avizovali, že by si takýto projekt vedeli
predstaviť, ale aby partnermi v ňom boli agentúry podporovaného zamestnávania. Uviedol, že
alokácia PO 3 dovoľuje prípravu ďalšieho projektu, a preto sa na zasadaní dohodli so
zástupcom národnej rady pre osoby so zdravotným postihnutím, že tento, spoločne s pani
Záhorcovou z asociácie podporovaného zamestnávania predložia zámer takéhoto projektu, no
dodnes sa tak neudialo. Na záver zdôraznil, že je v súčasnosti pripravená dopytová výzva
v rámci PO 2, ktorá je špecificky zameraná na neregistrovaných mladých nezamestnaných,
v rámci ktorej vidí priestor pre agentúry podporovaného zamestnávania, nakoľko činnosť
ktorú vykonávajú je práve to, čo sa v rámci tejto dopytovej výzvy očakáva.
Jarosław Hawrysz (zástupca EK) úvodom poďakoval za pozornosť venovanú
pripomienkam zaslaným v mene EK, nakoľko táto výročná správa bude prvá, ktorá sa bude
formálne prezentovať komisii a pri ktorej sa očakáva dostatok informácií o kvalite
implementácie. Uviedol, že na technickej úrovni vidí stále isté prvky, o ktorých by sa malo
diskutovať. Pokiaľ ide o ukazovatele, nevidela komisia žiadne chyby, no v rámci samotného
obsahu správy by uvítali, keby bol dokument v budúcnosti viac analytický a strategický, za
účelom získania prehľadu o prekážkach pri implementácii a riešeniach, ktoré sa zrealizovali,
prípadne sú v procese plánovania. Ako príklad uviedol pripomienky v časti, ktorá sa týka
znižovania chudoby a diskriminácie, kde by analýza mala byť viac strategická, aby bolo
zjavné do akej miery európske štrukturálne fondy prispievajú k zmenám v týchto oblastiach.
Taktiež zdôraznil, že Slovensko by malo byť viac otvorené nadnárodnej spolupráci pokiaľ ide
o riešenie rómskej otázky, sociálnej inklúzie alebo diskriminácie. V súvislosti s otázkou
ohľadom princípu partnerstva podotkol, že existuje etický kódex, ktorý bol schválený aj
Slovenskom a ktorý je potrebné rešpektovať a dodržiavať. Poďakoval za úprimnosť
a otvorenosť, a taktiež za vyhlásenie pána štátneho tajomníka ohľadom riešenia dlhodobo
pretrvávajúcich problémov. Zopakoval potrebu viac kvalitatívnejšej analýzy a informácií
o tom, ako dané opatrenia fungujú v praxi. V tomto ohľade uviedol, že vyhlásenie na
najvyššej politickej úrovni by pomohlo zlepšiť túto situáciu a vyjadril presvedčenie, že
v nadchádzajúcej výročnej správe budú ohlasy partnerov len pozitívne. V súvislosti s otázkou
spolufinancovania vo výške 5 % zdôraznil, že v nariadení je stanovené, že takéto
spolufinancovanie môže byť aj vo forme nepeňažného plnenia. Na záver zdôraznil, že ak
nariadenie umožňuje podobné opatrenia, národné orgány by nemali vytvárať situácie,
v ktorých národne požiadavky sú prísnejšie než regulácie, a v tomto ohľade očakáva Európska
komisia stále riešenie.
Boris Sloboda (MPSVR SR) udelil slovo pani generálnej riaditeľke Zubriczkej.
Marcela Zubriczká (MF SR) zdôraznila, že v stratégií financovania je ošetrená aj časť
in-kind financovania a teda za predpokladu, že riadiaci orgán chce tento typ financovania
využiť, je to v jeho zodpovednosti a právomoci.
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Boris Sloboda (MPSVR SR) uviedol v súvislosti s problematikou in-kind financovania, že
v súčasnosti je v procese prípravy metodika na tzv. nefinančnú spoluúčasť, prostredníctvom
ktorej by radi ponúkli neziskovému sektoru možnosť vstupovať do výziev.
K hodnoteniu pána Hawrysza vyzdvihol fakt, že od 1. januára má MPSVR SR vo svojej
štruktúre inštitút sociálnej politiky, ktorý by mal byť jedným z pilierov tvorenia analýz,
pričom sekcia fondov EÚ sa na tejto aktivite bude podieľať. V neposlednom rade uviedol, že
v oblasti sociálnej inovácie a medzinárodnej spolupráce boli uskutočnené aktivity, ktoré už vo
výročnej správe za rok 2017 bude možné odpočítavať, a taktiež vyslovil súhlas s potrebou
posunutia výročnej správy viac do kvalitatívnej oblasti, než do kvantitatívnej.
Následne prešiel k hlasovaniu o prijatí návrhu výročnej správy o vykonávanie OP ĽZ, ktorý
bol jednohlasne prijatý. Na záver poďakoval za hlasovanie aj za diskusiu, a taktiež poďakoval
kolegom, ktorý sa podieľali na vypracovaní tejto správy.
Priebeh schvaľovania návrhu Výročnej správy o vykonávaní operačného programu
Ľudské zdroje za rok 2016
Za: 27 členov
Proti: 0 členov
Zdržal sa: 1 člen
Záver k bodu č. 3:
Výročná správa o vykonávaní OP ĽZ za rok 2016 bola jednohlasne schválená v počte
27 členov prítomných v čase hlasovania v rokovacej miestnosti.

4. bod programu: Návrh dodatku č. 3 k Štatútu Komisie pri MV pre OP ĽZ pre
prioritné osi 5 a 6

Boris Sloboda (MPSVR SR) otvoril štvrtý bod programu, ktorým bol návrh dodatku č. 3
k Štatútu Komisie pri monitorovacom výbore pre OP ĽZ a následne prenechal slovo
predkladateľovi návrhu - pani generálnej riaditeľke Adele Daniškovej.
Adela Danišková (MV SR) objasnila dôvod zmeny štatútu komisie, ktorý spočíva v rozšírení
počtu členov komisie o dvoch, za účelom čo najefektívnejšieho využitia princípu partnerstva.
Uviedla, že novými členmi sú mimovládne organizácie odsúhlasené komorou mimovládnych
organizácii a taktiež samotnou komisiou pri MV: „Človek v ohrození“ a „ETP Slovensko –
centrum pre udržateľný rozvoj“. Zároveň informovala o zvýšení počtu pozorovateľov
komisie; konkrétne o zástupcu Centrálneho koordinačného orgánu a taktiež o gestora
horizontálnych princípov rovnosť mužov a žien a nediskriminácie.
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Boris Sloboda (MPSVR SR) poďakoval za prezentovanie tohto bodu programu a pristúpil
k hlasovaniu.

Priebeh schvaľovania návrhu dodatku č. 3 k Štatútu Komisie pri MV pre OP ĽZ pre
prioritné osi 5 a 6
Za: 27 členov
Proti: 0 členov
Zdržal sa: 1 členov
Záver k bodu č. 4:
Dodatok č. 3 k Štatútu Komisie pri MV pre OP ĽZ pre prioritné osi 5 a 6 bol jednohlasne
schválený v počte 27 z 28 prítomných členov v čase hlasovania. Zdržal sa predkladateľ
návrhu.
5. bod programu: Schvaľovanie špecifických hodnotiacich kritérií pre výzvy realizované
v rámci prioritnej osi 1 OP ĽZ
Boris Sloboda (MPSVR SR) uviedol nasledovný bod programu 10. rokovania MV OP ĽZ
Špecifické hodnotiace kritériá pre výzvy realizované v rámci PO 1, ktoré boli vypracované na
základe podnetu EK.
Juraj Lucák (MPSVR SR) na doplnenie informácie generálneho riaditeľa Slobodu uviedol,
že v rámci pripomienkového konania k doplňujúcim hodnotiacim kritériám MŠVVaŠ SR pre
PO 1 zo strany EK a Certifikačného orgánu (ďalej aj „CO“) boli vznesené pripomienky, ktoré
sa netýkali iba doplňujúcich kritérií (mimo rozsah pripomienkovaného materiálu) a tým
zásadne vstupovali do nastaveného systému. Z časového hľadiska nebolo možné uvedené
pripomienky prerokovať a vyhodnotiť s autormi pripomienok a predložiť členom MV v
dostatočnom predstihu. Ubezpečil, že sa RO a SO budú týmito pripomienkami zaoberať a pri
najbližšom zasadnutí MV alebo prostredníctvom schvaľovania per rollam budú predložené na
schválenie prípadné zmeny kritérií.
Jaroslav Hawrysz (zástupca EK) ocenil ako bola spracovaná výzva z EK na vytvorenie
špecifických výberových kritérií. Za EK vyjadril súhlas s dôkladnou diskusiou so všetkými
zúčastnenými stranami, aby každý porozumel, ako špecifické hodnotiace kritériá fungujú, aký
je ich potenciálny dopad a čo sa môže zmeniť v budúcnosti.
Michael Morass (zástupca EK) uviedol, že špecifické výberové kritériá umožňujú MV
usmerniť postupy projektov tak, aby viedli k zvýšeniu ich kvality. Poukázal, že záležitosť
výberových kritérií je dôležitá a preto by takéto rozhodovanie nemalo prebiehať procedúrou
per rollam. Zároveň sa opýtal, či je možné schvaľovať výberové kritériá na Komisii pri MV
pre OP ĽZ, resp. počkať na najbližšie rokovanie MV OP ĽZ.
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Boris Sloboda (MPSVR SR) uviedol, že špecifické hodnotiace kritériá za PO 1sú pripravené
na schvaľovanie už na tomto zasadnutí MV.
Juraj Lucák (MPSVR SR) potvrdil slová generálneho riaditeľa Slobodu a zhrnul, že
hodnotiace kritériá už prešli pripomienkovým procesom na úrovni Komisie pri MV pre OP
ĽZ pre PO1. Komisia ich však nemôže schvaľovať, tú právomoc má len MV.
Branislav Ondruš (MPSVR SR) ocenil, že navrhované hodnotiace kritériá zvýhodňujú
projekty, ktoré budú predkladané z prostredia menej rozvinutých okresov. Sú tak v súlade
s uznesením vlády SR číslo 153 z 05. 04. 2017, za ktoré hlasovali všetci členovia vlády a sú
taktiež v súlade s cieľom EŠIF. Vyjadril presvedčenie, že takáto tzv. „pozitívna
diskriminácia“ je nie len oprávnená ale aj správna a potrebná a vyzval členov MV, aby
podporili zvýhodňovanie projektov, ktoré buď budú implementované alebo ich budú
predkladať subjekty z najmenej rozvinutých okresov.
Juraj Lucák (MPSVR SR) potvrdil slová pána Ondruša a zdôraznil, že toto kritérium bude
prierezové na úrovni celého OP .
Zuzana Rybanová (zástupkyňa EK) položila otázku smerom k pánovi Lucákovi, či je
povinnosťou konzultovať tieto kritéria s členmi komisií pri MV, alebo postačuje ich len
informovať. Pretože, ako uviedla ďalej, informáciu o tom, že to bolo konzultované na úrovni
komisií - nemajú.
Juraj Lucák (MPSVR SR) odpovedal, že povinnosť konzultovať s členmi komisií je
zovšeobecnená ako riešenie otázok v rámci prioritných osí. Právomoc schvaľovania je však
len na úrovni MV.
Veronika Paľková (MŠVVaŠ SR) spresnila genézu doplňujúcich kritérií. Na zasadnutí
Komisie pri MV pre OP ĽZ pre PO 1 bolo s EK dohodnuté vypracovanie doplňujúcich
hodnotiacich kritérií. Po ich vypracovaní a zaslaní všetkým členom a pozorovateľom MV bol
určený čas na pripomienky od 10. do 17. 05. 2017. Prehľad pripomienok a spätná väzbu k nim
boli zaslané všetkým členom a pozorovateľom MV pre OP ĽZ, ale aj členom
a pozorovateľom Komisie pri MV pre OP ĽZ pre PO 1.
Boris Sloboda (MPSVR SR) zhrnul, že pri schvaľovaní kritérií sa ide nad rámec toho, čo
ukladá systém. Kritériá boli odkonzultované na úrovni Komisie pri MV pre OP ĽZ PO 1, aby
aj oni mali možnosť identifikovať nové hodnotiace kritériá. Kritériá sa ale schvaľujú len na
úrovni MV.
Tomáš Kobela (CKO) uvítal iniciatívu zapojiť hodnotiace kritérium „Prínos k podpore
najmenej rozvinutých okresov“, pretože ako uviedol ďalej, bude posudzované aj v rámci
procesu posudzovania a schvaľovania jednotlivých výziev z úrovne CKO.
Michael Morass (zástupca EK) vysvetlil situáciu OP ĽZ, ktorá je špecifická v tom, že na
rozdiel od mnohých iných OP sú okrem MV prítomné aj komisie pri MV. Uviedol, že
v štatúte MV pre OP ĽZ boli niektoré funkcie MV delegované na Komisie. Poprosil
o overenie postupov v Štatúte MV pre OP ĽZ.
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Juraj Lucák (MPSVR SR) v reakcii na výzvu pána Morassa reagoval potvrdením
skutočnosti, že schvaľovanie kritérií v súčasnosti nie je delegované na komisie.
Boris Sloboda (MPSVR SR) poprosil zástupkyňu ministerstva školstva o prezentáciu
špecifických hodnotiacich kritérií pre PO 1.
Petra Rosinčinová (MŠVVaŠ SR) poďakovala za slovo a začala predstavovanie už
spomínaným kritériom, ktoré je plánované pre všetky PO „Prínos k podpore najmenej
rozvinutých okresov“. Cieľom a zámerom kritéria je podporiť projekty, ktorých aktivity sa
zameriavajú na podporu cieľovej skupiny z najmenej rozvinutých okresov, a ktoré bude
uplatňované v rámci všetkých relevantných výziev pre dopytovo orientované projekty
v bodovom hodnotení 0 – 3, podľa toho do akej miery aktivity projektu prispievajú
k potrebám cieľovej skupiny pochádzajúcej z najmenej rozvinutých okresov.
MŠVVaŠ SR pripravilo širší zoznam doplňujúcich kritérií a vytvorilo tak akýsi „zásobník
kritérií“, ktoré môžu byť využité pri budúcich výzvach. Jednotlivé kritériá boli vždy
navrhované pre konkrétny špecifický cieľ z OP. Z dôvodu objasnenia procedurálneho
hľadiska zhrnula postup predkladania materiálu členom MV. Podnetom na doplnenie týchto
špecifických kritérií bolo rokovanie Komisie pre PO 1 ako aj výzva EK na adresnejšie
dopytovo orientované projekty. Vypracovaný materiál bol predložený členom komisie pre
PO 1 na pripomienkovanie. Následne bol predmetný dokument zaslaný na pripomienkovanie
členom MV spolu so znením a vyhodnotením pripomienok členov a pozorovateľov Komisie
pre PO 1.
Prvým navrhovaným kritériom pre špecifický cieľ 1.1.1, zameraným na regionálne školstvo,
je „kritérium zamerané na cieľovú skupinu žiaci základných škôl vrátane žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“). Uviedla, že úspešnosť
školy v rámci tohto kritéria bude vyhodnocovaná na základe výsledkov žiakov v testovaní
žiakov 9 ročníka základných škôl v predmete matematika (Testovanie 9). Cieľom kritéria je
podporiť školy (žiakov) so slabšími výsledkami a prispieť tak k zlepšeniu výsledkov
vzdelávania a následnému uplatneniu sa na trhu práce. Prostredníctvom kritéria bude
vyhodnotený príspevok projektu k výsledkom špecifického cieľa - zvýšenie matematických,
prírodovedných, jazykových zručností, finančnej gramotnosti, zlepšenie študijných výsledkov
žiakov ohrozených školským neúspechom a zvýšenie profesijných kompetencií
pedagogických a odborných zamestnancov. Toto kritérium bude aktuálne využité pre výzvu
zameranú na zvýšenie kvality vzdelávania na základných školách (ďalej len „ZŠ“), ktorá je
plánovaná na august 2017.
Druhé kritérium plánované pre cieľ 1.1.1, „kritérium zamerané na cieľovú skupinu žiaci
základných škôl a stredných škôl (ďalej SŠ) vrátane žiakov so ŠVVP“, bude posudzovať
podiel žiakov zo ŠVVP z celkového počtu žiakov školy. Zavedením tohto kritéria bude
podporený inkluzívny a rovný prístup k vzdelávaniu. Cieľom kritéria je podporiť tie školy,
ktoré majú vyšší počet žiakov so ŠVVP. Týmto kritériom bude vyhodnotený príspevok
projektu k výsledkom špecifického cieľa: zvýšené uplatnenie modelu inkluzívneho
vzdelávania, zlepšenie študijných výsledkov žiakov ohrozených školským neúspechom
a vytváranie vhodných podmienok pre vzdelávanie s dôrazom na uplatnenie rovnakého
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prístupu ku vzdelaniu. Momentálne nie sú plánované žiadne výzvy, v ktorej by mohlo byť
toto kritérium využité.
Tretie kritérium, taktiež týkajúce sa špecifického cieľa 1.1.1, je „kritérium zamerané na
cieľovú skupinu žiaci SŠ“. Účelom hodnotenia kritéria je posúdiť počet z projektu
podporených kľúčových vzdelávacích oblastí a podporiť tak stredné školy, ktoré sa v rámci
projektu zamerajú na podporu zvýšenia kvality vzdelávania investovaním do väčšieho počtu
vzdelávacích oblastí a zamerajú sa tak na komplexnú podporu zvýšenia kvality vzdelávania
na danej škole. V zmysle štátneho vzdelávacieho programu sú všetky predmety vyučované na
SŠ zaradené do tzv. vzdelávacích oblasti: jazyk a komunikácia, matematika a práca
s informáciami, človek a príroda, človek a spoločnosť. Prostredníctvom kritéria bude
vyhodnotený príspevok projektu k výsledkom špecifického cieľa: zvýšenie matematických,
prírodovedných, jazykových, IKT zručností, finančnej gramotnosti, zlepšenie študijných
výsledkov žiakov ohrozených školským neúspechom a zvýšenie profesijných kompetencii
pedagogických a odborných zamestnancov. Kritérium bude využité vo výzve pre SŠ,
zamerané na zvýšenie kvality vzdelávania, vrátane prepojenia s praxou. SO plánuje kritérium
použiť vo výzve, ktorá je aktuálne v indikatívnom harmonograme plánovaná na máj, avšak jej
vyhlásenie bude posunuté na jún 2017.
Štvrté špecifické kritérium v rámci špecifického cieľa 1.1.1 je „kritérium zamerané na
podporu implementácie štátnej politiky vládnych a rezortných úloh v oblasti reformy školstva
a realizácie programov rozvoja výchovy a vzdelávania“. Kritérium bude vyhodnocovať podiel
ZŠ a/alebo SŠ, ktoré budú zapojené do realizácie aktivít projektu z celkového počtu ZŠ
a/alebo SŠ. Kritérium bude vyhodnocované v kontexte zamerania projektu (napr. iba ZŠ pri
projekte zameranom na ZŠ, školy z iba jedného regiónu v prípade regionálneho projektu
a pod.) Dôvodom vytvorenia kritéria je podpora projektov, ktoré zapojením vyššieho počtu
škôl vo svojej pôsobnosti zvýšia systémový význam aktivít projektu. Prostredníctvom kritéria
bude vyhodnotený príspevok projektu k výsledkom špecifického cieľa: od zvyšovania
jednotlivých typov gramotností a zlepšovania študijných výsledkov, až po podporu
inkluzívnych opatrení, ako aj zvyšovanie kompetencii pedagogických a odborných
zamestnancov. Kritérium bude použité vo výzve zameranej na podporu implementácie štátnej
politiky vládnych a rezortných úloh v oblasti reformy školstva, ktorá je aktuálne
v indikatívnom harmonograme plánovaná na máj, avšak jej vyhlásenie bude posunuté na jún.
Cieľom „kritéria zameraného na prepojenie odborného vzdelávania s potrebami trhu práce“
pre špecifický cieľ 1.2.1, je podporiť projekty, zvyšujúce kvalitu vzdelávania v takých
odboroch, ktoré poskytujú absolventov uplatniteľných a potrebných na trhu práce v súlade s
požiadavkami zamestnávateľov. Prostredníctvom kritéria bude vyhodnotené ako projekt
prispieva k výsledkom špecifického cieľa: zavedenie prvkov duálneho školstva,
zvyšovanie atraktivity odborného vzdelávania, zvyšovanie kompetencií pedagogických
a odborných zamestnancov, zvyšovanie matematických, prírodovedných, technických,
jazykových a IKT zručností žiakov SŠ a stredných odborných škôl. Kritérium bude použité vo
výzve, ktorá je aktuálne v indikatívnom harmonograme plánovaná na máj, avšak jej
vyhlásenie bude posunuté na jún. Výzva je určená pre SŠ a zameraná na zvýšenie kvality
stredoškolského vzdelávania vrátane prepojenia s praxou.
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Dôvodom vytvorenia „kritéria zameraného na podporu profesijne orientovaných bakalárskych
programov“ pre špecifický cieľ 1.3.1. je motivovať vysoké školy (ďalej len VŠ), aby pristúpili
k vytváraniu profesijne orientovaných bakalárskych programov. V aktuálnych podmienkach
slovenského vysokého školstva nie sú zavedené typicky profesijne orientované bakalárske
programy. Kritériom sa bude vyhodnocovať príspevok projektu k výsledkom špecifického
cieľa: zvýšenie počtu a kvality bakalárskych profesijne orientovaných študijných programov
a zvýšenie záujmu o štúdium STEM a IT. Kritérium bude využité vo výzve určenej pre VŠ,
ktorá je aktuálne v indikatívnom harmonograme plánovaná na apríl, avšak jej vyhlásenie bude
posunuté na jún.
Druhé kritérium v rámci špecifického cieľa 1.3.1 je „kritérium zamerané na podporu zvýšenia
kvality vzdelávania budúcich pedagogických a odborných zamestnancov vrátane posilnenia
praktickej výučby učiteľských študijných programov“. Cieľom je podporenie VŠ v čo
najväčšom posilňovaní praktickej výučby budúcich učiteľov z komplexného hľadiska.
V rámci kritéria bude posudzovaný podiel predmetov, v ktorých bude zavedená inovácia
pedagogickej praxe a overenie existujúcich druhov pedagogických praxí a/alebo zvýšený
počet pedagogických praxí nad rámec pedagogických praxí. Kritérium bude využité vo výzve
určenej pre VŠ, ktorá je aktuálne v indikatívnom harmonograme plánovaná na apríl, avšak jej
vyhlásenie bude posunuté na jún 2017.
Tretím kritériom pre špecifický cieľ 1.3.1 je „kritérium zamerané na podporu prepojenia VŠ
vzdelávania s potrebami trhu práce“. Kritérium bude vyhodnocovať mieru príspevku projektu
k prioritným oblastiam špecializácie v zmysle Stratégie výskumu a inovácii pre inteligentnú
špecializáciu SR, skrátene RIS3. Cieľom vytvorenia kritéria je podporiť projekty, ktoré v
rámci aktivít podporia oblasti špecializácie s vysokým potenciálom rozvoja pre slovenskú
ekonomiku v súlade s RIS3. Kritériom sa bude vyhodnocovať príspevok projektu
k výsledkom špecifického cieľa: zvýšenie spolupráce centier prepájajúcich VŠ a podnikovú
sféru, zvýšenie záujmu o štúdium STEM a IT, zlepšenie podpory ľudského kapitálu na VŠ
a vo výskume. Toto kritérium bude použité vo výzve zameranej na podporu implementácie
štátnej politiky vládnych a rezortných úloh v oblasti reformy školstva a realizácie programov
rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorá je aktuálne v indikatívnom harmonograme plánovaná na
máj, avšak jej vyhlásenie bude posunuté na jún 2017.
Špecifický cieľ 1.4.1, zameraný na celoživotné resp. ďalšie vzdelávanie, je posledným
špecifickým cieľom pre PO 1. Cieľom „kritéria zameraného na podporu ďalšieho
vzdelávania“ je podporenie prepojenia ďalšieho vzdelávania s potrebami trhu práce
a vyhodnotenia miery realizácie aktivít projektu v spolupráci so zástupcami zamestnávateľov.
Cieľom je podporiť projekty, ktoré v rámci aktivít zapoja zástupcov zamestnávateľov do
vzdelávania dospelých v širšom rozsahu a v súlade s ich požiadavkami. Prostredníctvom
kritéria sa bude vyhodnocovať príspevok projektu k výsledkom špecifického cieľa, ako sú
zvýšenie účasti dospelých na celoživotnom vzdelávaní s osobitným dôrazom na ľudí, ktorí si
potrebujú zvýšiť a obnoviť kvalifikáciu, ľudí s nízkym vzdelaním alebo s nízkou
kvalifikáciou v súlade s požiadavkami trhu práce alebo prepojenie systému vzdelávania
s trhom práce. Kritérium bude využité vo výzve zameranej na podporu implementácie štátnej
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politiky vládnych a rezortných úloh v oblasti reformy školstva a realizácie programov rozvoja
výchovy a vzdelávania, ktorej vyhlásenie SO plánuje v júni 2017.
Druhé kritérium v rámci špecifického cieľa 1.4.1 je taktiež zamerané na podporu ďalšieho
vzdelávania. Prostredníctvom kritéria bude vyhodnocovaný rozsah zapojenia cieľovej skupiny
osôb s nízkym vzdelaním alebo nízkou kvalifikáciou do aktivít projektu oproti ostatnej
cieľovej skupine oprávnenej v podmienkach výzvy. Dôvodom vytvorenia kritéria je podpora
projektov v zapájaní tejto znevýhodnenej cieľovej skupiny. Kritériom bude vyhodnotený
príspevok k zvýšeniu účasti dospelých na celoživotnom vzdelávaní s osobitným dôrazom na
ľudí s nízkym vzdelaním a nízkou kvalifikáciou a k prepojeniu systému vzdelávania s trhom
práce. Kritérium je schvaľované do zásobníka kritérií.
Koncom prezentácie spresnila, že v rámci výzvy budú vždy uvedené špecifické informácie
pre žiadateľov, aby vedeli ako majú pristupovať k vytváraniu svojho projektu. Čo sa od nich
bude požadovať, čo majú splniť aby bolo konkrétne kritérium možné vyhodnotiť. Zároveň je
pripravovaná aj aktualizácia príručky pre odborných hodnotiteľov, aby vedeli ako postupovať
v rámci vyhodnocovania týchto kritérií. Školenia hodnotiteľov, ktoré sa budú konať pred
samotným hodnotením budú ešte detailnejšie ako dokumenty, ktoré budú mať hodnotitelia
k dispozícii.
Boris Sloboda (MPSVR SR) poďakoval za prezentáciu a ocenil jej detailnosť. Následne
vyzval na diskusiu a predal slovo riaditeľke Pietruchovej.
Oľga Pietruchová (MPSVR SR) uvítala zahrnutie kritéria na podporu inklúzie žiakov so
ŠVVP, vyjadrila však aj znepokojenie nad úmyslom zaradenia tohto kritéria do zásobníka
kritérií, a že sa zatiaľ nepripravuje jeho použitie. Upozornila, že medzi deti so ŠVVP patria aj
nadané deti a ponúkla spoluprácu pri nastavovaní tohto kritéria, aby školy s vysokým počtom
nadaných detí neboli týmto kritériom zvýhodnené pred školami vytvárajúce inkluzíve
prostredie.
Daniela Drobná (ÚMS) uvítala rozsah, ktorému sa pripravené kritériá venovali a navrhla aby
sa v rámci špecifického cieľa 1.1.1 zahrnuli pre žiakov základných škôl aj technické
zručnosti. Vyjadrila presvedčenie, že zahrnutie technických zručností až v systéme odborného
vzdelávania je neskoro a môže byť vnímané za diskriminačné. Ako druhú pripomienku
uviedla popri finančnej gramotnosti nezabudnúť aj na spotrebiteľskú výchovu
a spotrebiteľskú gramotnosť. Nakoniec upozornila na potrebu globálneho vzdelávania, ktoré
chýba na všetkých úrovniach vzdelávania. Tento aspekt úzko súvisí s trvalou udržateľnosťou
a pre kvalitatívne a moderné napredovanie Slovenska by sa naň nemalo zabudnúť. Záverom
podporila riaditeľku Pietruchovú ohľadne detí so ŠVVP. Vyjadrila potrebu podpory asistentov
a iných kompetentných pracovníkov na pomoc sociálnej a vzdelanostnej integrácie mladých.
Marcela Zubriczká (MF SR) potvrdila súhlas MF SR s úpravami kritérií v pripomienkovom
procese vo všeobecnej rovine. Uviedla však, že MF malo dve pripomienky k tabuľke číslo 5.
Avizovala, že po plánovaných konzultáciách s RO môže dôjsť ku zmenám znení niektorých
kritérií.
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Boris Sloboda (MPSVR SR) zdôraznil, že išlo kritéria nad rozsah materiálu určeného na
pripomienkovanie.
Jaroslaw Hawrysz (zástupca EK) upozornil na potrebu inštruovania hodnotiteľov projektov
ohľadne klasifikácie nie len žiakov s problémami ale aj talentovaných žiakov pod pojmom
deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej aj „ŠVVP“).
Petra Rosinčinová (MŠVVaŠ SR) v reakcii na pripomienky uviedla, že pod pojmom deti so
ŠVVP sa rozumejú aj talentovaní žiaci a potvrdila, že existuje dopyt po výzvach aj pre nich.
Kritérium je samozrejme zamerané na všetky tieto cieľové skupiny a to na ktorú konkrétnu
cieľovú skupinu bude špecifikované priamo vo výzve. Následne uviedla, že aktuálne je
otvorená dopytovo-orientovaná výzva zameraná na podporu vytvárania miest asistentov
učiteľov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, pedagogických asistentov, resp. členov
inkluzívneho tímu. Kritérium na podporu inklúzie žiakov so ŠVVP nemôže byť v tomto
prípade použité, nakoľko nemôže byť uplatnené spätne.
Ďalej ubezpečila, že výchova spotrebiteľa je zahrnutá pod finančnou gramotnosťou a určite
budú aj výzvy, ktoré sa budú sústreďovať na globálne vzdelávanie, nakoľko táto téma bola
podrobne diskutovaná so zástupcami partnerov – členov Komisie pri MV pre PO 1.
Ubezpečila členov MV, že sú plánované výzvy, v ktorých bude možné podporu zamerať aj na
globálne vzdelávanie. Na záver dodala, že ak prax ukáže, že sú nutné ďalšie doplňujúce
kritériá, bude možné ich vytvoriť a zaradiť do výziev.
Veronika Paľková (MŠVVaŠ SR) doplnila, že prezentované kritériá primárne slúžia pre
výzvy z harmonogramu pre rok 2017. Ak sa ukáže, že tieto kritériá nezodpovedajú zameraniu
budúcich výziev, s členmi Komisie pri MV pre PO 1 budú konzultované nové kritériá, ktoré
budú následne predložené členom MV na schválenie.
Daniela Drobná (ÚMS) navrhla doplnenie technických zručností do kritéria zameraného na
cieľovú skupinu žiaci základných škôl vrátane žiakov so ŠVVP pre špecifický cieľ 1.1.1 už na
tomto rokovaní a nečakať ďalší rok. Následne špecifikovala požiadavku, že k existujúcim
zručnostiam doplniť aj technické zručnosti na ZŠ.
Veronika Paľková (MŠVVaŠ SR) spresnila, že samotné kritérium znie: „Počet vzdelávacích
oblastí podporených v rámci projektu z nasledovných oblastí: jazyk a komunikácia,
matematika a práca s informáciami, človek a príroda, človek a spoločnosť“ a vychádza
priamo z OP ĽZ. Súčasne vysvetlila, že môže byť žiadosť posudzovaná len jedným
doplňujúcim kritériom, pričom vychádza z metodiky k hodnotiacim kritériám. Konkrétne
detaily budú vždy uvedené vo výzve, kde môže byť zahrnuté aj technické vzdelanie, ako
jeden z typov aktivít oprávnených vo výzve.
Daniela Drobná (ÚMS) spresnila, že nemá v úmysle doplniť nové kritérium len rozšíriť
znenie predloženého.
Veronika Paľková (MŠVVaŠ SR) sa odvolala na znenie OP.
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Juraj Gmiterko (MŠVVaŠ SR) upozornil, že nie je nutné takým spôsobom upraviť
kritérium, nakoľko zamýšľaný efekt je možné dosiahnuť zameraním samotnej výzvy.
Boris Sloboda (MPSVR SR) vstúpil do diskusie s poznámkou, že v prípade vznesenia
pozmeňovacieho návrhu zo strany člena MV je v zmysle rokovacieho poriadku potreba
posúdiť relevantnosť tohto návrhu a následne dať o ňom hlasovať. Vzhľadom na skutočnosť,
že obsahovo ide o rozšírenie interpretácie OP obrátil sa na pani Drobnú o jasnú formuláciu
znenia tohto kritéria.
Daniela Drobná (ÚMS) uviedla, že kritérium je zamerané na cieľovú skupinu žiaci ZŠ
vrátane žiakov so ŠVVP v štvrtej odrážke sa hovorí, že prostredníctvom kritéria bude
vyhodnotený príspevok projektu k výsledkom špecifického cieľa a tu navrhuje k existujúcim:
zvýšenie matematických, prírodovedných, jazykových, IKT zručností, finančnej gramotnosti,
vrátane podnikateľských vedomostí ekonomického myslenia deti a žiakov doplniť technických zručností, jazykových, technických IKT zručnosti.
Petra Rosinčinová (MŠVVaŠ SR) spresnila, že text, ktorý je predmetom návrhu úpravy zo
strany pani Drobnej je doslovným znením výsledku špecifického cieľa 1.1.1 v zmysle
operačného programu, teda nejde o znenie kritéria, ktoré je predmetom schvaľovania.
Boris Sloboda (MPSVR SR) vzhľadom na objasnenie uzatvoril túto časť a súčasne potvrdil,
že pripomienka bude zaznačená v zápisnici.
Zuzana Rybanová (zástupkyňa EK) za EK uviedla, že nie je problém s doplnením kritéria
týkajúceho sa technického vzdelávania, kým to je v súlade s OP.
Boris Sloboda (MPSVR SR) po diskusii k doplňujúcim hodnotiacim kritériám pristúpil ku
hlasovaniu o ich schválení. Opýtal sa, či niekto namieta voči spoločnému hlasovaniu pre
všetky kritériá. Nakoľko členovia MV nemali námietky, vyzval ich k hlasovaniu, po ktorom
poďakoval členom MV za odsúhlasenie kritérií a odovzdal slovo riaditeľke Pietruchovej.
Oľga Pietruchová (MPSVR SR) poďakovala za slovo a informovala členov MV, že
v spolupráci s RO OP ĽZ sú pripravované možnosti hodnotenia príspevku k horizontálnym
princípom nediskriminácie a rovnosti mužov a žien pri vybraných výzvach. Gestor
horizontálnych princípov by poveril osoby, ktoré ho budú zastupovať pri hodnotení týchto
hodnotiacich kritérií, aby nedochádzalo k dezinterpretácií príspevkov k horizontálnym
princípom odbornými hodnotiteľmi, ktorí nemusia byť dostatočne erudovaní v týchto
princípoch.
Matej Mikuška (MV SR) informoval členov MV o nezaradení jedného avizovaného
všeobecného hodnotiaceho kritéria, týkajúceho sa zvýhodnenia 150-tich obcí, ktoré sú v rámci
OP na zozname obcí z atlasu rómskych komunít, do programu rokovania MV z dôvodu
zvýhodňovania týchto obcí. O nepredložení tohto kritéria na MV sa rozhodlo na Komisii pre
MV pre PO 5 a 6 v predchádzajúci deň.
Jana Kolaříková (zástupkyňa EK) sa opýtala, ako presne budú fungovať výzvy ohľadne
150-tich obcí.
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Matej Mikuška (MV SR) odpovedal, že v rámci PO 5 budú vyhlasované výzvy a projekty
orientované na 150 obcí. Následne budú vyhlasované osobitné výzvy v PO 6, pre tých
prijímateľov, ktorí boli oprávnení pre výzvy z PO 5.
Ábel Ravasz (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity) doplnil, že všetko
ostáva tak ako to bolo doteraz. Ak bude podporený projekt pochádzajúci zo 150-tich obcí cez
PO 5, v PO 6 bude vyhlásená výzva pre týchto 150 obcí, čím budú v týchto prípadoch
zvýhodnené.
Jaroslaw Hawrysz (zástupca EK) poďakoval členom MV za hlasovanie a poznamenal, že
celý proces ide dobrým smerom. Ocenil serióznosť a detailnosť prístupu k týmto kritériám.
Vyzval, aby sa podobné diskusie odohrávali pravidelne, a aby reagovali na reálne potreby.
Poznamenal, že vidí nedostatok v súčasnej metodológii, keď je možné použiť iba jedno
špecifické výberové kritérium v rámci projektu. Navrhol, aby pri prezentovaní budúcich
výberových kritérií bolo pre lepšie porozumenie uvedené, akých činností sa majú týkať a
akým spôsobom budú uchádzači reagovať na toto kritérium.
Boris Sloboda (MPSVR SR) sa vrátil, k poznámke Michaela Morassa o využívaní procedúry
per rollam. Uviedol, že štatút MV neexkluduje schvaľovanie špecifických kritérií na písomnej
procedúre. Avizoval, že chce prediskutovať výhody schvaľovania špecifických kritérií týmto
spôsobom so zástupcami EK.
Michael Morass (zástupca EK) súhlasil s potrebou detailnejšie prediskutovať per rollam,
nakoľko z pohľadu EK je táto procedúra nástrojom poslednej možnosti, obyčajne len pre
formálne a nie podstatné záležitosti. Poukázal, že v rámci zasadnutia MV, ktorý môže byť
zvolaný kedykoľvek, sa dá o kritériách detailne diskutovať a tým im lepšie porozumieť.
Priebeh schvaľovania špecifických hodnotiacich kritérií pre výzvy realizované v rámci
OP ĽZ
Za: 24 členov
Proti: 0 členov
Zdržal sa: 2 členovia
Záver k bodu č. 5:
Doplňujúce hodnotiace kritériá pre výzvy realizované v rámci Operačného programu Ľudské
zdroje boli schválené v počte 24 z 26 prítomných členov v rokovacej sále v čase hlasovania.
Dvaja sa zdržali hlasovania.
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6. bod programu: Informácia o aktuálnom stave implementácie OP ĽZ

Boris Sloboda (MPSVR SR) predstavil aktuálny stav implementácie OP ĽZ. Z celkovej
alokácie 2,2 mld. EUR bolo k 30.04.2017 zazmluvnených 34,38 % a čerpaných 7,63 %. Na
porovnanie uviedol aj najaktuálnejšie čísla z 29. 05. 2017, kde kontrahovanie dosiahlo takmer
35 % a čerpanie takmer 8 %. V reálnych číslach sa čerpanie za skoro mesiac zvýšilo o
približne 7 mil. EUR. Pri PO Vzdelávanie je zazmluvnenosť dvojnásobná oproti výročnej
správe. V PO Zamestnanosť bol nárast kontrahovania niekoľko desiatok mil. EUR. Napriek
tomu sú niektoré PO problematické. Nízke čerpanie je v PO 1 a v PO 5 je v podstate nulové.
V priebehu druhého polroka 2017 sa však už očakávajú prvé čerpania. Následne prešiel
k analýze rizika dekommitmentu. V PO 6 je nutné do konca roka vyčerpať ešte 8 mil. EUR.
Spomenul NP, v rámci ktorého sa už začalo s výstavbou a renováciou škôlok. Aj na základe
tohto NP je možné očakávať, že dekommitment v PO 6 bude minimálny alebo nulový. Pri
ESF menej rozvinutý región dekommitment nehrozí, pri ESF rozvinutejší región je nutné
vyčerpať ešte 320 000 EUR. Dekommitment hrozí pri osobitnej alokácii pre IZM, kde je
nutné vyčerpať ešte viac ako 10 mil. EUR. Projekty, ktoré sú v realizácií však môžu hrozbu
dekommitmentu zvrátiť. Poukázal na nutnosť brania do úvahy okrem sumy čerpania aj
merateľné ukazovatele, ktoré spadajú pod výkonnostný rámec. Niektoré prevyšujú ciele,
niektoré sú na nulových hodnotách. Vyzval sprostredkovateľské orgány na kladenie dôrazu na
merateľné ukazovatele. Pri informácií o ex-ante kondicionalitách požiadal EK o reakciu ku
kondicionalitám, ktoré boli zaslané na EK a na národnej úrovni sú považované za splnené.
Jedná sa o kondicionality 8.1, 8.3, 10.2, 10.3. Nakoniec prešiel k IZM. Boli vyhlásené dve
dopytovo orientované výzvy s alokáciou 22 mil. EUR. Je pripravovaná aj dopytovo
orientovaná výzva s dosahom na mladých ľudí, ktorí nie sú evidovaní na úradoch práce
s alokáciou 30 mil. EUR. Zhodnotil nutnosť znižovania a následného zvyšovania alokácií
z dôvodu nevyspytateľnosti cieľovej skupiny. Momentálne sú realizované tri NP s aktuálnou
súhrnnou implementáciou 11,5 mil. EUR a ďalšie tri, s alokáciou viac ako 80 mil. EUR, budú
v krátkom čase podpísané ministrom. Očakáva, že vďaka pripravovaným projektom sa zvýši
čerpanie v PO 2. Očakáva tiež ľahšiu identifikáciu nových cieľových skupín, nakoľko pri
60 000 mladých nezamestnaných existujú rôzne typy motivácie alebo nemotivácie pracovať.
Avizoval uvedenie ďalších dvoch NP na najbližšej Komisii pri MV. Prvý, „Regionálne
potreby trhu práce, ako indikátor systémových opatrení pre lepšie šance v budúcom uplatnení
sa mladých ľudí na trhu práce, bude identifikovať regionálne potreby trhu práce na úrovni
jednotlivých zamestnávateľov. Druhý, „Zvyšovanie kvalifikácií ako prostriedok podpory
zamestnanosti mladých ľudí“, nazývaný aj malý výučný list, má vybaviť mladých ľudí bez
dokončenej ZŠ nejakými certifikovanými zručnosťami, pre lepší vstup na trh práce. NP je
pripravovaný v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Záverom sa
poďakoval za pozornosť a predal slovo zástupcovi EK Michaelovi Morassovi.
Michael Morass (zástupca EK) poďakoval za slovo a za prezentáciu. Zhodnotil, že napriek
niekoľkým optimistickým výkonom treba stále byť realistický. Uznal, že súčasný stav je
oproti minulému roku posunom vopred, keď napríklad pri PO 1 už prebiehajú dva NP a boli
spustené dve výzvy. Ocenil úsilie sprostredkovateľského orgánu ale zhodnotil, že stále nie je
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dostatočné sústredené na rýchle čerpanie zdrojov. Veľa úsilia sa vynakladá na NP, v ktorých
sa nepokračuje z dôvodu vysokého pomeru organizačných nákladov alebo prvkov IT.
Pripomenul diskusiu o tejto záležitosti z Komisie pri MV pre PO 1 v marci. Uviedol, že
skutočné zmeny pre PO 1 nastanú ak NP, ktoré nie sú zamerané na poskytnutie benefitov
budú opustené, lebo tieto nefungujúce projekty prinášajú veľkú záťaž v tom že úsilie je
zamerané na málo a malé NP a na veľa výziev, ktoré využívajú zjednodušené možnosti
vykazovania nákladov. Spomenul termín 30.04.2017 od EK na opustenie takýchto projektov.
Poznamenal, že medzi dátami z konca apríla a očakávaniami do konca roka je veľká medzera
a vyjadril pochybnosť, že koncoročné ciele budú dosiahnuté. Odporučil pripravovanie
predpokladov na mesačnej báze, čo by mohlo pomôcť riadiacim a monitorovacím operáciám.
Pri PO 5 a 6 vyjadril obavu z hrozby n+3 dekommitmentu. Obzvlášť pri PO 6 by bol
dekommitment katastrofálny pre niektoré citlivé otázky, ako Rómovia, ktorí boli pri
vyjednávaní dôležitou témou a pri ktorých došlo k navýšeniu prostriedkov. Vyzval na blízku
spoluprácu so Splnomocnenom vlády SR pre rómske komunity, s rómskymi komunitami a so
samotnými Rómami. Je veľký rozdiel medzi kontrahovaním, ktoré prebieha celkom dobre,
a čerpaním, čo je spôsobené nedostatočnými kapacitami komunít a starostov uchádzať sa
o výzvy správnym spôsobom. Vyjadril nádej, že sa podarí vyhnúť n+3 dekommitmentu ak
bude prebiehať spolupráca naprieč RO, sprostredkovateľskými orgánmi a rómskymi
komunitami. Následne vyzval, aby nebol pripustený dekommitment pri IZM koncom roka
2018 a vyjadril dôležitosť sústredenia sa na nové projekty, ktoré budú napomáhať
oslovovaniu na začlenenie aj tých, ktorí nie sú v študijnom prostredí. Vyjadril dôležitosť
zahrnutia mimovládnych neziskových organizácií, ktoré zatiaľ neprejavili dostatočný dopyt.
Poznamenal, že s pomocou občianskej spoločnosti môže dôjsť aj k nárastu dopytu. Na záver
zhodnotil, že nejde len o finančné ukazovatele ale aj o výkonnostný rámec.
Zuzana Rybanová (zástupkyňa EK) poznamenala k ex-ante kondicionalitám, že evidujú
odpočet k OP ĽZ, ale neevidujú ho od Integrovaného regionálneho operačného programu
(ďalej aj „IROP“), bez čoho nie je možné spustiť celý proces.
Branislav Ondruš (MPSVR SR) uviedol, že riziko dekommitmentu pri IZM je vnímane ako
problematické najmä z dôvodu, že nezamestnanosť mladých ľudí na Slovensku je stále
dôležitou spoločenskou výzvou. Skonštatoval, že od schválenia OP sa situácia u mnohých
podskupín mladých ľudí výrazne zmenila a nástroje a opatrenia, do ktorých bolo doteraz
vkladané úsilie a ktoré boli orientované na dopytovú stránku sa preukazujú ako neefektívne
v terajšej situácii na trhu práce. Vyjadril presvedčenie, že zmena zamerania, ktorá zaznela aj
v prezentácii a projekty, ktoré sú práve predložené ministrovi na podpis, efektívne reagujú na
zmenu situácie na trhu práce. Pripomenul pripravovanú dopytovo orientovanú výzvu
aktivizácia a podpora mladých NEET s alokáciou 30 mil. EUR, pri ktorej sa očakáva, že jej
prijímateľmi budú najmä mimovládne neziskové organizácie a ktorej cieľom je identifikácia
mladých ľudí, ktorý nie sú registrovaní na úradoch práce, nie sú vo vzdelávaní ani v tréningu.
Poukázal na nedostatky predchádzajúceho prístupu, keď intervencia bola ukončená pri
nastúpení do zamestnania a zotrvaní v ňom nejaký čas. Ukázalo sa, že pri NEET je nutné
urobiť viac pre ich aktivizáciu. Podľa nového prístupu nebude intervencia ukončená nájdením
a zotrvaním v zamestnaní nejaký čas. Mladým ľudom bude daná nejaká služba, ktorá ich
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v prvej fáze aktivuje a následne im budú ponúknuté ďalšie opatrenia, ktoré ich dostanú do
zamestnania. Takýto prístup je nutný aj kvôli objavujúcemu sa nedostatku kvalifikovanej
pracovnej sily.
Ábel Ravasz (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity) sa detailnejšie
vyjadril k PO 5 a 6. Avizoval zrýchlenie tempa čerpania pri PO 5, keďže od 1.6.2017 resp.
1.7.2017 sa spúšťajú najväčšie NP. Ostatné NP budú spustené 1.9.2017. Boli spustené aj
miestne občianske poriadkové služby s alokáciou 8 mil. EUR, pri ktorých je na základe
dopytu vysoký predpoklad ich vyčerpania na prvý pokus. Uznal, že pri PO 6 je situácia naozaj
kritická, čo je spôsobené aj problémami v súčinnosti s IROP, nakoľko v istých prípadoch má
aj IROP aj OP ĽZ projekty na tie isté veci. Z rôznych dôvodov sa obce hlásia najmä do IROP
a znemožňujú efektívne čerpanie v PO 6. Boli zaznamenané aj problémy s hodnotiacimi
kritériami, čo vedie k oveľa vyššiemu efektívnemu spolufinancovaniu ako de-jure
spolufinancovaniu. V niektorých prípadoch je efektívne spolufinancovanie na úrovni 50 %, čo
si mnoho obcí nemôže dovoliť. Pracuje sa aj na zjednodušení princípu 3D, komplexný
desegregačný, deghettoizačný a destimatizačný princíp, aby sa zachovali tieto princípy a aby
s nimi obce mali menej problémov. Nakoniec, nie len pri OP ĽZ ale aj iných OP, majú obce
problémy v verejnými obstarávaniami. Uviedol, že pracovníci regionálnych kancelárií
splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity spolupracujú s so sprostredkovateľskými
orgánmi na lepšom informovaní a inej pomoci obciam. Vyjadril presvedčenie, že sa nakoniec
podarí predísť n+3 dekommitmentu aj v PO 6. Následne ponúkol spoluprácu svojho úradu s
MPSVR na PO 2, nakoľko v nej vidí ďalšiu možnosť ako pomôcť nezamestnaným mladým
Rómom. Uviedol dve silné stránky svojho úradu, ktoré môžu napomôcť spolupráci:
kompetencie a skúsenosti s projektmi pre tieto komunity. Taktiež poukázal na výrazné
zvýšenie počtu pracovníkov v teréne, čo zjednodušilo zber dát, prístup k spätnej väzbe
a k dobrým návrhom. Navrhol zriadenie pracovnej skupiny, ktorá by mohla diskutovať
ohľadom týchto záležitostí.
Juraj Gmiterko (MŠVVaŠ SR) uviedol, že progres z pohľadu MŠVVaŠ SR nie je ideálny.
Skonštatoval, že MŠVVaŠ SR reflektovalo požiadavku EK a pozastavilo vyhlasovanie
nových výziev do schválenia doplňujúcich výberových kritérií. Tri výzvy sú už pripravené
a ďalšie štyri sú v príprave s novými doplňujúcimi kritériami a preto očakáva, že ďalší objem
prostriedkov bude do konca roka 2017 zakontrahovaný. Uviedol, že je ešte nutné dokončiť
proces zjednodušovania vykazovania výdavkov, návrhy štandardných stupníc jednotkových
nákladov pre pripravované výzvy boli zaslané na EK a čaká sa na odpoveď.
Jaroslaw Hawrysz (zástupca EK) podporil ponuku splnomocnenca vlády SR pre rómske
komunity, nakoľko vidí potenciál zahrnutia mladých Rómov do IZM a pomoci mimovládnych
neziskových organizácií, ktoré spolupracujú s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske
komunity. Poukázal na problémy mnohých malých mimovládnych neziskových organizácií
s nedostatočným personálom alebo s nemožnosťou financovania štatutárnych nákladov pri
vedení projektu. Záverom navrhol zamyslenie sa nad možnosťou zahrnutia súkromných
poskytovateľov ako partnerov, neziskových mimovládnych organizácií alebo obcí.
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7. bod programu: Informácia o aktuálnom stave finančnej implementácie OP ĽZ

Boris Sloboda (MPSVR SR) otvoril nasledovný bod programu Aktuálny stav finančnej
implementácie OP ĽZ a predal slovo riaditeľke Zubriczkej.
Marcela Zubriczká (MF SR) poďakovala za slovo a v rámci prezentácie skonštatovala
možné riziko dekommitmentu pri prioritných osiach MŠVVaŠ SR a MV SR. Následne
vyjadrila nádej, že budú prijaté všetky opatrenia, ktoré pri týchto PO dekommitmentu predídu.
Finančná implementácia OP ĽZ je na úrovni 7,95 %, čo ho stavia na druhé miesto v zmysle
čerpania za OP II s čerpaním 12,2 % a všeobecne nie je považovaný za problémový. Finančná
implementácia súhrnných žiadosti o platbu je plynulá. Údaj z decembra 2016 je v porovnaní
s ostatnými mesiacmi vysoký nakoľko boli deklarované a schvaľované finančné nástroje
v objeme viac ako 15 mil. EUR. Následne uviedla, že z pozície CO boli zaslané žiadosti
o platbu na Európsku komisiu v objeme 145 mil. EUR, z ktorých bolo EK vyplatených 130
mil. EUR, keď 10 % je v súlade s legislatívou zadržaných EK. Načrtla minimálne objemy,
ktoré je nutné v nasledujúcich jednotlivých rokoch naplniť a deklarovať na EK. Za rok 2017
bolo doteraz deklarovaných 31,3 mil. EUR, čo predstavuje 12,55 % z očakávaného celkového
objemu 250 mil. EUR na rok 2017. Nakoniec vyjadrila očakávanie skorého vyplatenia záloh
za rok 2017 od EK a zhodnotila, že na implementáciu OP ĽZ je v rámci štátneho rozpočtu
zabezpečený dostatok prostriedkov, nakoľko sa neminuté peniaze z roku 2016 presunuli do
rozpočtu na 2017.
Jaroslaw Hawrysz (zástupca EK) adresoval otázku pani riaditeľke Zubriczkej ohľadne
posledného dátumu na národnej úrovni pre RO a sprostredkovateľské orgány na deklaráciu
výdavkov. Zdôraznil dôležitosť tejto informácie pre všetky inštitúcie, zaoberajúce sa
implementáciou, podľa nej totiž môžu vypracovávať svoje odhady výdavkov.
Marcela Zubriczká (MF SR) ubezpečila, že sprostredkovateľské orgány boli o tomto
dátume informované vo februári 2017 a uviedla, že sa jedná o 31.10.2017, aby mal CO
dostatok času na prípravu žiadostí o platbu na EK a na vykonanie všetkých stanovených
kontrol. Pripustila, že v špeciálnych a odôvodnených prípadoch bude možné diskutovať
o posunutí tohto dátumu, odmietla však plošné presúvanie dátumu pre každý OP.

Prestávka na obed

8. bod programu: Informácia o vybraných realizovaných projektoch OP ĽZ

Branislav Ondruš (MPSVR SR) privítal členov MV po prestávke a ospravedlnil sa za
časový sklz. Informoval o podnetnej debate s EK na pracovnom obede. Oznámil zmenu
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programu, týkajúcu sa výmeny bodov programu 8 a 9 a prenechal slovo riaditeľke sekcie
služieb zamestnanosti Dubovanová.
Katarína Dubovanová (ÚPSVaR) poďakovala sa za slovo a predstavila realizáciu NP
„Praxou k zamestnaniu“ z PO 2, ktorý bol spustený v auguste 2015. Oprávnené územie je celá
SR bez Bratislavského samosprávneho kraja. Cieľovou skupinou sú NEET vo veku do 25
rokov, vedení v evidencii nezamestnaných minimálne 3 mesiace a mladí ľudia vo veku do 29
rokov, ktorí sú vedení v evidencii minimálne 6 mesiacov. Hlavnou aktivitou projektu je
poskytovanie finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa.
Cieľom projektu je, aby mladí do 29 rokov získali vedomosti a pracovné skúsenosti
u zamestnávateľa, ktorý vytvorí nové pracovné miesto. Projekt bol pôvodne nastavený do
31. marca a pôvodná výška bola 50 mil. EUR a len pre polovičné pracovné úväzky, o čo
zamestnávatelia nejavili veľký záujem, čím vznikali problémy s naplnením merateľných
ukazovateľov. Kvôli vývoju na trhu práce došlo k zníženiu alokácie na 31 mil. EUR a na
zatraktívnenie kooperácie pre zamestnávateľov, bola zavedená možnosť mentorovaného
zapracovania aj pre plné úväzky. Po tejto zmene stúpol počet žiadostí zo 177 na 531 a počet
žiadaných miest stúpol z 262 na 764. Zvýšila sa aj výška žiadaného príspevku. Pred zmenou
to bol necelý milión EUR a po zmene za mesiac apríl to bolo viac ako 4 mil. EUR. To
prinieslo žiadaný úspech a počet zamestnávateľov ako i pracovných miest narastal. Uviedla
konkrétne detaily dĺžky čerpania a toho sa týkajúcich náležitostí a tiež informovala o počte
zaradených uchádzačov, ktorý vzrástol na 2593. Na základe štatistických údajov odôvodnila
pristúpenie ku zmene tohto projektu. Po odprezentovaní merateľných ukazovateľov
zhodnotila, že zmena nastavenia projektu bola úspešná. Záverom odovzdala slovo pani
Krištofíkovej.
Alena Krištofíková (ÚPSVaR) poďakovala za pozornosť a uviedla. Poukázala na apríl tohto
roku, od kedy je možné dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí zapracovať aj do plno
úväzkových pozícií a od kedy je zjavný aj výrazný nárast počtu žiadostí a počtu vytvorených
pracovných miest. Nové pracovné miesta vznikajú najmä v oblasti obchodu a služieb ale aj
v oblasti IT alebo stavebníctva. Spomenula počet už ukončených dohôd, ktorý bol uvedený
v prehľade prezentácie a z ktorého vychádza že z doteraz ukončených dohôd 55 % zamestnaní
vykazuje udržateľnosť. Podstatnou časťou prezentácie bolo oboznámenie členov MV s
úspešnými príkladmi z praxe – konkrétnymi zamestnávateľmi a konkrétnymi zamestnancami.
Záverom avizovala pripravovaný projekt, ktorý sa bude venovať zamestnávaniu ľudí
s mentálnym hendikepom.
Boris Sloboda (MPSVR SR) poďakoval za obe prezentácie. Vyjadril potešenie nad
inšpiratívnosťou oboch príspevkov. Potešilo ho taktiež aj zintenzívnenie aktivít ktoré vzniká
vďaka spoločnému zásahu s ÚPSVaR-om. Vyjadril potešenie, že zmena merateľných
ukazovateľov a aktivity našla svoje opodstatnenie.
Branislav Ondruš (MPSVR SR) poďakoval za slovo a pripomenul, že ide o projekt
financovaný z prioritnej osi číslo 2. Poznamenal, že relatívne malou zmenou bola dosiahnutá
rýchlejšia implementácia aj vo vyššej alokácií, než ako to vyzeralo na konci roka. Zdôraznil,
že ide o mentorované zamestnanie. Zvýraznil zvýšenie uplatnenia na pracovnom trhu
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absolventov tohto projektu. Skonštatoval problematické uplatňovanie sa na pracovnom trhu
pokiaľ uchádzač o prácu nemá dostatok pracovných skúseností. Ocenil prezentáciu a výber
prípadov, pri ktorých zamestnanie trvá už viac ako 12 mesiacov. Vyzdvihol potenciál
sledovania výsledkov konkrétnych prípadov, ktoré presvedčivo poukazujú na efektívnosť
mentorovanej praxe.
Jaroslaw Hawrysz (zástupca EK) poznamenal, že navštívil Prešovský úrad práce v tomto
roku a stretol sa s pani riaditeľkou. Vyjadril spokojnosť s prácou ÚPSVaR-u v Prešove. Boli
im prezentované príklady priamo na mieste ako sa nezamestnaným darí dostať sa ku práci.
Vyjadril potešenie z opätovného stretnutia, nakoľko je to skvelá príležitosť, ako sa spolu
podeliť o dobré príklady. Spýtal sa na nízky podiel mladých ľudí, ktorí pokračujú vo
vzdelávaní či stážach po tomto projekte. Opýtal sa aj na vysvetlenie čím je ten nízky počet
spôsobený, aby bolo možné lepšie adresovať túto problematiku.
Branislav Ondruš (MPSVR SR) reagoval na dotaz zástupcu EK Hawrysza, ohľadne
účastníkov projektu nepokračujúcich vo vzdelávaní konštatovaním, že pri súčasnom nastavení
sa účastník tohto programu stáva zamestnaným. Následne prestáva byť monitorovaný
a nemôže prispieť ku zlepšeniu štatistík. Nízky pomer hovorí iba o tých, ktorí sa do programu
vrátia a je im ponúknutá ďalšia služba vo vzdelávaní.
Katarína Dubovanová (MPSVR SR) podporila odpoveď štátneho tajomníka Ondruša.
Poukázala na to, že implementácia začala na konci roku 2015, prvý absolventi vyšli
z programu v septembri 2016 a ešte sa nestihli byť navrátení do evidencie a pre to sa
nerekvalifikujú. Ďalej vysvetlila, že nová vlna projektu sa rozbieha od apríla a treba počkať 9
mesiacov, kým sa zistí, že či sa ľudia vrátia do evidencie alebo nie.
Branislav Ondruš (MPSVR SR) doplnil, že je možné, že si účastníci projektov zvyšujú
kvalifikáciu, ale už pre to nevyužívajú služby zamestnanosti.
Alena Krištofíková (ÚPSVaR) a základe jedného konkrétneho prípadu hovorí o ďalšej
možnosti ako si pomocou vzdelávania napríklad rekvalifikačného kurzu nájde prácu. Táto
cesta je podľa pani Krištofíkovej možná, ale záverom dodáva, že nemáme šancu monitorovať
absolventov.
Imrich Holečko (Ľudia a perspektíva) vyzdvihol pozitívny vplyv projektov a konštatoval,
že dôležitým aspektom tohto programu je osvojovanie si pracovných návykov a zvyknutie si
na pracovný proces. Vďaka tomu je pre nich jednoduchšie si po ukončení mentorovaného
zapracovania vstúpiť na trh práce a prípadne sa ďalej vzdelávať.
Boris Sloboda (MPSVR SR) potvrdil, že sa pripravujú ďalšie projekty, či už týkajúcich sa
prioritnej osi dva alebo prioritnej osi tri, ktoré majú za cieľovú skupinu dlhodobo
nezamestnaných.
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9. bod programu: Informácia a diskusia o plnení Akčného plánu na posilnenie integrácie
dlhodobo nezamestnaných na trh práce v SR
Katarína Lanáková (MPSVR SR): Zahájila prezentáciu akčného plánu, ktorý bol na
monitorovacom výbore schválený ešte v novembri 2016 a bol vypracovaný nadväzne na
odporučenie rady EÚ z februára 2016. Pred tým než pristúpila k samotnému plneniu plánu,
úvodom informovala o zlepšení situácie na trhu práce, nakoľko miera evidovanej
nezamestnanosti poklesla na 7,7 %, čo medziročne predstavuje pokles o 1,9 % a počty
uchádzačov v jednotlivých kategóriách tiež poklesli. V rámci legislatívnej oblasti oznámila
priebežné plnenie jednej z úloh a zároveň splnenie dvoch úloh. Jedna z úloh sa týka návrhu
zákona o sociálnej ekonomike, ktorý je zaradený na rokovanie vlády na koniec roku 2017 aj
keď je predpoklad, že sa to podarí prebrať skôr. Informovala, že v máji 2017 bol vypracovaný
vecný zámer zákona a aktuálne prebieha konzultácia v podnikateľskom prostredí. Ďalšia
legislatívna úprava sa týkala novely zákona o konkurze a reštrukturalizácií. Táto úloha bola
splnená, novela nadobudla účinnosť 1. marca 2017 a zaviedla nový mechanizmus oddlženia
fyzických osôb a zmeny týkajúce sa poskytovania právnej pomoci. Treťou legislatívnou
úlohou bola novela zákona služieb zamestnanosti a zákona pomoci v hmotnej núdzi. Bola
splnená a nadobudla účinnosť 1. mája 2017. V oblasti služieb zamestnanosti sa regulovala
zárobková činnosť uchádzačov o zamestnanie popri evidencii a tiež sa upravovali podmienky
vedenia v evidencii a boli prijaté zmeny na podporu pracovnej mobility. Ďalej nás
informovala o legislatívnych zmenách v oblasti pomoci v hmotnej núdzi. Nasledovne
prezentovala druhú časť akčného plánu týkajúcu sa iniciatív a konštatovala, že každá z 9
iniciatív sa plnila priebežne. Iniciatíva o zavedení individuálneho a intenzívneho prístupu sa
bude realizovať prostredníctvom národných projektov. Prvý projekt je Zvýšenou aktivitou
k zamestnaniu, pričom ide o projekt ktorý realizuje ústredie vlastnými personálnymi
kapacitami a nie je financovaný z ESF. V rámci projektu sa poskytujú individualizované
služby založené na segmentácií a profilácii uchádzačov. Ďalej informovala, že sú v rámci
tohto projektu uzatvárané dohody o pracovnej integrácií. Projekt sa realizuje od februára tohto
roku a do teraz uzatvorili viac ako 11 000 dohôd o pracovnej integrácií. V rámci tohto
projektu je využívaný internetový sprievodca trhom práce a realizujú sa skupinové tréningy.
Ak sa do štyroch mesiacov účasti na tomto projekte nepodarí umiestniť dlhodobo
nezamestnaného na trh práce je postúpený k odbornému poradcovi, ktorý na základe
poradenských intervencií rozdelí uchádzačov do troch skupín (Dlhodobo nezamestnaný
umiestniteľný na trh práce po poradenskej intervencií, ťažko umiestniteľný na trhu práce
a aktuálne neumiestniteľný na trhu práce). S prvými dvoma skupinami sa bude pracovať
v rámci národného projektu - Podpora individuálneho poradenstva pre dlhodobo
nezamestnaných kde ide o poskytovanie cieleného odborného poradenstva a poskytovanie
bilancie kompetencií. Tento projekt je pripravený a jeho zámer bol schválený na komisií
v októbri 2016. V súčasnosti je podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok a prebieha
verejné obstarávanie a tento projekt je teda pripravený. Ďalšou iniciatívou je reintegrácia
dlhodobo nezamestnaných uchádzačov pomocou národného projektu Reštart, ktorý ako
informuje prináša možnosť návratu na trh práce. V rámci projektu budú realizované dve
opatrenie – pre dlhodobo nezamestnaných viac ako 24 mesiacov. Ide o podporu aktívnych
nezamestnaných pomocou zapracovania sa v zamestnaní a znovuzískania pracovných
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návykov. Projekt je vypracovaný, taktiež je vypracovaný návrh vyzvania a bol zaslaný na
posúdenie CKO. V rámci 4 iniciatívy - Rozdelenie sociálnych podnikov sa budú realizovať
dva projekty a to národný projekt Inštitútu sociálnej ekonomiky, ktorý je pripravený
a predpokladá sa, že by mal byť implementovaný v júni 2017, cieľom tohto projektu je
vyškolenie regionálnych poradcov, ktorých úlohou bude identifikácia subjektov sociálnej
ekonomiky a poradenstvo pri fungovaní týchto subjektov a taktiež poradenstvo ohľadom
poskytovania pôžičiek, ktoré budú poskytované prostredníctvom slovenského investičného
holdingu. Ďalej sa bude podpora sociálnej ekonomiky realizovať prostredníctvom dopytovo
orientovaného projektu podpora rozvoja regionálnej a miestnej zamestnanosti
prostredníctvom subjektov sociálnej ekonomiky. Táto výzva je tiež pripravená avšak je
previazaná s poskytovaním spomínaných pôžičiek, takže je vyhlásenie možné až po
zverejnení finančných sprostredkovateľov a po dohode s poskytovateľom pôžičiek.
Pokračovala ďalšou iniciatívou – Podpora rozvoja spolupráce s neštátnymi službami
zamestnanosti. Táto sa tiež realizuje v spolupráci s neštátnymi poskytovateľmi. Od marca sa
realizuje národný projekt - Umiestňovanie dlhodobo nezamestnaných občanov na trh práce
s využitím neštátnych (súkromných) služieb zamestnanosti. Pomocou agentúry dočasného
zamestnávania. Zatiaľ boli predložené iba dve žiadosti a z toho uzatvorená bola iba jedna
dohoda a to s úradom práce Dunajská Streda. Ďalej upozornila na možnosť využívania portálu
ISPP, kde môžu neštátne služby zamestnanosti načerpať informácie o dlhodobých
uchádzačoch a to cez sprístupnené profily alebo priamo cez úrad práce. Pokračovala
spoluprácou s agentúrami podporovaného
zamestnávania za účelom podpory
a individualizácie služieb pre dlhodobo nezamestnaných kde konštatovala, že sa táto úloha
plní priebežne, prebehlo rokovanie MPSVR SR/SP/OPTP so zástupcami agentúr
podporovaného zamestnávania (neštátne služby zamestnanosti) 9.12.2016 a taktiež vyzvanie
na predloženie návrhov aktivít. Návrhy zo strany APZ doteraz neboli predložené. Spolupráca
bude ešte iniciovaná a v súčasnosti prebieha komunikácia kvôli presunu telesne postihnutých
uchádzačov z chránených dielní na otvorený trh práce v nadväznosti na odporúčanie OSN. Pri
iniciatíve Sociálneho poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných prebieha realizácia
prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov v obciach 1, Podpora vybraných
sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, TSP a terénna práca v obciach s
prítomnosťou MRK I., a Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - I.
fáza. Terénna sociálna práca sa realizuje vo všetkých krajoch vrátane BSK od roku 2015 do
roku 2019. Aktuálne je do projektu zapojených 223 subjektov (218 obcí a 5 MVO z toho 1
MVO realizuje TSP v 2 obciach). TSP sa realizuje v 216 obciach. Informuje o fungujúcej
spolupráci s Centrom právnej pomoci. Táto spolupráca je zameraná na odstránenie prekážok
brániacich zamestnaniu, týkajúcich sa riešenia dlhov, bývania, dopravy atď.. Úloha sa plní
priebežne v súlade s čl. II zákona č. 377/2016 Z. z. a s účinnosťou od 1.3.2017 novelizoval
zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi doplnené ustanovenia týkajúce sa právnej pomoci v konaní o oddlžení. Podáva informáciu
o ďalšej iniciatíve - Vykonávanie činnosti jednotného kontaktného miesta pre dlhodobo
nezamestnaných v rámci oddelených služieb občanom. Priebežné plnenie úlohy hlavne
v súvislosti s plnením druhej fázy projektu ESKO (Efektívne služby k občanom). Zámery boli
predložené na komisií a schvaľovanie zámeru národného projektu pre prioritné osi 2,3,4
prebehne dňa 26.6.2017. Pokračovala poslednými iniciatívami nadväzujúcimi na podporné
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aktivity zacielené na udržateľnosť poskytnutých služieb zamestnanosti. Úlohy sú rovnako
plnené priebežne, či už na národnej, alebo regionálnej úrovni napríklad prostredníctvom
konzultácie so sociálnymi partnermi alebo na úrovni tripartity. Taktiež boli zavedené
inovatívne riešenia v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy - uznávanie neformálneho
a informálneho učenia lepšie zodpovedajúce potrebám podnikov a evidovaných dlhodobo
nezamestnaných. Ďalej prebehla legislatívna úprava návrh zákona, ktorým sa mení zákona č.
422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelávaní a o uznávaní odborných kvalifikácii
zaradený do Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017, termín predloženia 06/2017
vďaka čomu sa úloha plní priebežne.
Imrich Holečko (Ľudia a perspektíva, o. z.): Vyjadril niekoľko poznámok k bodu B1 Zavedenie individuálneho a intenzívneho prístupu, pričom pochválil rozdelenie dlhodobo
nezamestnaných do troch skupín. Poprosil o väčšiu zreteľnosť obsahu daných skupín,
nakoľko podľa neho predstavy poslucháčov sa odlišujú a zároveň vyjadril podporu danému
deleniu. Napokon poukázal z pohľadu či už ÚPSVaR-u alebo tretieho sektoru na nedostatok
v prideľovaní ľudí do skupín po hodnotení zamestnancom úradu práce, nakoľko z jeho
skúseností vyplýva, že sa môžu objaviť rôzne názory na jednu osobu. Odporučil, že pri
triedení by malo dochádzať k spolupráci medzi úradníkom z úradu práce a terénnymi
pracovníkmi prípadne s komunitnými centrami, keďže podľa jeho názoru prejav uchádzača na
úrade je odlišný ako v inom prostredí. Ďalej sa vyjadril k subjektom sociálnej ekonomiky, kde
vyzdvihol a ocenil precíznosť pri príprave zákona.
Boris Sloboda (MPSVR SR): Udelil slovo pani Wolekovej.
Helena Woleková (SOCIA): Nadviazala na svoj príspevok z dopoludnia. Agentúry
podporovaného zamestnávania prirovnala k sirotám a spochybnila oslovenie agentúr a ich
možnosť napísať si projekty pre seba.
Branislav Ondruš (MPSVR SR): Odpovedal pani Wolekovej, že agentúry neboli oslovené,
aby si samé napísali projekt. Na subkomisií pre schvaľovanie projektových zámerov bol
predložený zámer projektu zameraný na dlhodobo nezamestnaných v spolupráci s agentúrami
dočasného zamestnávania, pričom pán Páleník argumentoval, že podľa neho by sa malo
pracovať viac s agentúrami podporovaného zamestnávania. Dodal, že chceli do toho projektu
zahrnúť ako partnerov, alebo realizátorov tých aktivít aj agentúry podporovaného
zamestnávania, ale tento projekt je postavený tak, že za ukončenú intervenciu sa považuje až
zamestnanie toho človeka. To znamená, že dnes ten projekt už beží a sú podpísané prvé
zmluvy medzi konkrétnymi úradmi práce a agentúrami dočasného zamestnávania. Ako
dodáva agentúry fungujú viac ako sprostredkovateľ zamestnania, pri čom zaplatená
intervencia nie je to, že agentúry zoberie do zamestnania človeka ale, že ho umiestni
u nejakého konečného zamestnávateľa. Na čo agentúry argumentovali, že pre nich je takýto
záväzok príliš striktný a oni do takéhoto modelu ísť nechcú. Zopakoval, že zaplatíme
agentúram príspevok za to, že klientov „dovzdelajú“, pripravia na zamestnanie, zabezpečia
rekvalifikáciu, až po tom čo sa reálne zamestnajú. Má to pôsobiť motivačne pre agentúry aby
sa reálne snažili nájsť klientom zamestnanie. Zopakoval, že APZ tento model označili za
striktný a odmietli ho. Nakoľko APZtky nevedia zaručiť, že sa im podarí dokončiť intervenciu
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až po nástup do zamestnania navrhol pánovi Páleníkovi a pánovi Měchurovi, aby APZtky
teda navrhli model, na ktorom by boli ochotné pracovať ako partneri realizácie tohto projektu.
Pokračoval o stretnutiach s pani Záhorcovou, šéfkou Asociácie agentúr podporovaného
zamestnávania, ktorá sa vždy chcela baviť len o financovaní spoluúčasti na projekte
deinštitucionalizácie sociálnych služieb, na ktorom APZ1 participuje. Oboznámil s neochotou
APZtiek niesť 5 % spolufinancovanie. Uvítal by väčšiu aktivitu zo strany APZtiek a prejavil
vôľu dohodnúť sa na spoločnej spolupráci na projektových zámeroch. Poprosil pani
Wolekovú o tlmočenie jeho stanoviska k APZtkam – teda, že nepotrebuje napísať projekt, ale
spôsob ktorý by bol aj pre APZtky výhodný.
Boris Sloboda (MPSVR SR): Vyzval Komisiu na reakciu.
Michael Morass (zástupca EK): Vrátil sa v debate z predpoludnia a zhodnotil, že ide
o ambiciózne nasadenie a záväzok a teraz sa hľadá zodpovednosť. Pokračoval o politických
záležitostiach ovplyvňujúcich zamestnanosť a tiež o tom, že by nezamestnanosť mala byť
riešená adresnejšie. Sú podľa neho dôkazy o progrese a že sa veci hýbu vpred, čo sa teda
nakoniec ukáže v závere roku. Vyzdvihol spustenie legislatívnych úkonov a naštartovanie
niektorých projektov napríklad služby. Podľa neho to sú dôležité veci ktoré by mali
napredovať. Hovoril o povinnosti monitorovacieho výboru z času na čas skontrolovať vývoj
a progres a o možnostiach jeho spolupráce s podvýbormi. Záverom sa poďakoval za slovo.
Branislav Ondruš (MPSVR SR): Súhlasil s Morassom. Hovoril o aktualizácii akčného
plánu - doplniť ho o počty do neho zapojených ľudí. Odôvodnil to tým aby bolo zreteľné
koľkým ľuďom bola nejaká služba ponúknutá a či bol viditeľný efekt pomoci.

10. bod programu: Hodnotenie OP ĽZ

Boris Sloboda (MPSVR SR) uviedol nasledovný bod programu, Hodnotenie OP ĽZ,
a poprosil pána riaditeľa Kotasa o prezentáciu.
Vladimír Kotas (MPSVR SR) poďakoval za slovo a následne zhodnotil, že plán hodnotenia
a 15 hodnotení OP ĽZ v tomto programovom období už bolo schválených MV pre OP ĽZ.
Zároveň vyzdvihol dôležitosť kvality expertov, ktorí budú hodnotenia vypracovávať. Experti
sa budú vyberať cez verejnú súťaž, kritéria výberu expertov už boli zadefinované a sú
zamerané na nájdenie a oslovenie expertov, ktorí po dvoch programových obdobiach
disponujú skúsenosťami a kvalitou. Spoločne s verejnou súťažou na výber expertov sa bude
odohrávať aj súťaž o zaradenie do internej databázy expertov, s rovnakými výberovými
kritériami, ktorí by boli využití v prípade ak sa verejné obstarávania v budúcnosti zdržia alebo
predĺžia a bola by tak ohrozená schopnosť vyprodukovania výstupov v stanovených
termínoch.
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Zdôraznil potrebu dostatočnej kvality a rozsahu dát na vypracovanie hodnotenia
s požadovanou výpovednou hodnotou a vyjadril nádej, že implementácia naštartovaná v roku
2017 prinesie takéto dáta do konca roka a umožní vypracovanie hodnotení.
Následne uvítal prínos komunikácie s EK na tému hodnotenia OP, ktorá otvorila otázku adhoc hodnotení, individuálnych hodnotiacich štúdií, ktoré by boli realizované nad rámec
schváleného plánu hodnotení. Hodnotenie protikorupčných opatrení zavedených v rámci OP
ĽZ pre programové obdobie 2014-2020 alebo ad-hoc hodnotenie projektov realizovaných
v rámci Iniciatívy zamestnanosti mladých patria medzi ad-hoc hodnotenia navrhnuté pri
príprave MV pre OP ĽZ. Pán riaditeľ Kotas uvítal možnosť diskutovať o týchto kritériách na
MV pre OP ĽZ a vyjadril presvedčenie, že už navrhnuté ad-hoc hodnotenia spolu s návrhmi
v rámci diskusie napomôžu pri zvažovaní úprav pri avizovanej revízii OP pre nasledovné
programové obdobie. Záverom sa poďakoval za pozornosť a predal slovo členom MV pre OP
ĽZ na komentáre a diskusiu.
Boris Sloboda (MPSVR SR) poďakoval za prezentáciu a vysvetlil, že dôvodom na začatie
verejného obstarávania pre hodnotenia až v roku 2017 bola existujúca rámcová zmluva
s firmou Deloitte, ktorá v sebe zahŕňala hodnotenia ako službu. Táto rámcová zmluva však
mala byť prehodnocovaná na Úrade pre verejné obstarávanie a tak nebolo jasné, či na ňu
nebude uvalená korekcia.
Helena Woleková (SOCIA) upozornila na potrebu zvýšenej pozornosti zo strany RO pri
vypisovaní verejných obstarávaní. Uviedla skúsenosť s vypísaním výzvy na VO, pri ktorej
nebolo známe, kde bude uverejnená. Keď sa podarilo výzvu nájsť bolo zistené, že príprava
ponuky má trvať 12 dní, z čoho 6 bolo sviatkov. Zároveň sa jednalo o náročnú úlohu, nakoľko
sa týkala vzdelávania 520 zamestnancov ÚPSVaR, vrátane organizácie ubytovania a potravy.
Apeluje na RO, aby vždy zvážil potrebný čas na prípravu ponuky, nakoľko podmienky
uvedeného príkladu nepovažuje za férové.
Boris Sloboda (MPSVR SR) uviedol presvedčenie, že v súčasnosti sú VO podrobené
výrazne vyššej kontrole, aj keď uznáva, že nepozná detaily spomínaného konkrétneho VO.
Ubezpečuje, že toto VO bude pod veľkým drobnohľadom a bude sa klásť špeciálny dôraz na
to, aby VO bolo v súlade so všetkými zákonmi a princípmi transparentného VO. Prostriedky
sa pri tomto VO čerpajú z technickej pomoci z ESF a nedodržanie alebo akékoľvek
pochybenie pri striktných podmienkach bude viesť ku považovaniu prostriedkov minutých na
tento účel za neoprávnené.
Jaroslaw Hawrysz (zástupca EK) upozornil na dôležitosť zabezpečenia čo najväčšej
nezávislosti a kvality hodnotení. Obzvlášť poukázal na nutnosť dôsledného a nezávislého
zberu dát a ich následnej analýzy, aby nemohli vzniknúť podozrenia z neprofesionality.
Vyzdvihol problém s nezávislosťou pri používaní vlastnej databázy hodnotiteľov
a skonštatoval, že z pohľadu EK je lepšie vyhlasovať pre každý prípad špecifické VO.
Ďalej spresnil požiadavky EK ohľadne ad-hoc hodnotení. Prvé ad-hoc hodnotenie by sa
zameralo na vyhodnocovanie procesu výberu a či výsledky zodpovedajú tomu, čo bolo
vybrané. Takéto hodnotenie by malo byť vykonané aj nezávislými hodnotiteľmi, čo prinesie
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zúčastneným stranám záruku, že systém funguje správne. Druhé ad-hoc hodnotenie je
zamerané na protikorupčné opatrenia. Jedným z cieľov programu, je navýšenie kapacít na
Slovensku v ohľade protikorupčných princípov. Ad-hoc hodnotenie by sa mohlo zamerať na
prispievanie aktivít technickej pomoci k zlepšeniu situácie s korupciou.
Boris Sloboda (MPSVR SR) v reakcii na pripomienku Jaroslawa Hawrysza spresnil, že
v prípade budovania internej databázy expertov sa nejedná o interných hodnotiteľov. Títo
experti budú vybraní na základe zvolených kritérií a budú použití ako záložný plán v prípade
nedokončených VO, aby nedošlo k neskorému vypracovaniu hodnotenia. Zároveň ubezpečil,
že bude urobené všetko pre to, aby sa zabezpečila čo najväčšia nezávislosť pri výberovom
procese ako aj pri samotnom hodnotení.

11. bod programu: Odpočet plnenia úloh z 9. rokovania MV pre OP ĽZ
Boris Sloboda (MPSVR SR): Uviedol posledný bod programu. Hovoril o zadaných úlohách
z predošlého rokovania MV pre OPĽZ. Vyzval rečníkov k participácií postupujúc podľa
programu. Ako prvých vyzval zástupcov MŠVVaŠ SR k odprezentovaniu úloh C.1., C.2.,
C.3., C.4. Následne prečítal uznesenie z 9. rokovania. Informoval o stretnutí, ktoré sa
odohralo hneď po monitorovacom výbore. Odovzdal slovo zástupcovi MŠVVaŠ SR.
Juraj Gmiterko (MŠVVaŠ SR) Úvodom sa venoval úlohe C.1. Pravidelne informovať na
zasadnutiach MV pre OP ĽZ o činnostiach komisií pri MV pre OP ĽZ a zapojení
zainteresovaných strán do implementácie – hovoril o preberaní pokroku v implementácií, čo
znamená, že to bolo prediskutované s partnermi. Pokračoval bodom C.3. Monitorovať plnenie
Akčného plánu na posilnenie integrácie dlhodobo nezamestnaných na trh práce v Slovenskej
republike, ktorý sa viaže k diskusií na zasadnutí MV v rámci bodu 11. Prezentoval aj
stretnutie pri okrúhlom stole k NP zvyšovanie podnikateľských kompetencií a finančnej
gramotnosti cez simulovane prostredie cvičných firiem. Pokračoval informáciami k NP
inovácia praktickej prípravy budúcich učiteľov, kde boli pozvaní všetci členovia
a pozorovatelia komisie pri výbore. Spomenul, že pred začatím okrúhlych stolov bola
každému dodaná podoba žiadostí a popisu aktivít vrátane rozpočtu a v nadväznosti na
diskusiu MŠVVaŠ SR pristúpilo k zrušeniu jedného z NP – inovácie aktivít prípravy
budúcich učiteľov. Zároveň ako prax zaviedlo MŠ organizovanie okrúhlych stolov pre zámery
NP ešte pred tým ako budú predmetom schvaľovania pri komisií pri MV - to odôvodnil
maximálnym zapojením partnerov do prípravy a diskusie.
Stručne sa vyjadril k bodu C.4 „Prezentovať na nasledujúcom MV pre OP ĽZ prezentáciu
alebo diskusiu k pripravovaným výzvam a vyzvaniam“ - uviedol plány na rok 2017;
Špecifický cieľ 1.3.1 – zameranie výzvy na prepojenie vysokoškolského vzdelávania
s potrebami praxe pri alokácií 15 mil. EUR. Druhá výzva sa týka prepojenia vysokoškolského
vzdelávania s potrebami praxe pri pedagogických pracovníkoch. Rovnako s alokáciou 15 mil.
EUR. Pôvodne to bola jedna výzva ale ako uviedol rozdelená bola pre možnosť lepšieho
zamerania. V rámci špecifického cieľa 1.1.1 a 1.2.1 – predstavil plánovanú výzva pre stredné
školy s ohľadom na zvýšenie kvality stredoškolského vzdelávania a prepojenia s praxou.
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V tomto prípade je alokácia 50 mil. EUR. Dodal, že zjednodušené vykazovanie výdavkov je
v procese pripomienkovania MŠ a EK. Pokračoval špecifickými cieľmi 1.1.1, 1.3.1, 1.4.1 kde
je väčšou výzvou - podpora implementácie štátnej politiky vládnych a rezortných úloh
v oblasti reformy školstva a realizácie programu rozvoja výchovy a vzdelávania s alokáciou
90 mil. EUR a zjednodušené vykazovanie výdavkov je v procese negociácie s EK. Ďalšia
výzva je smerovaná k základným školám. Ako povedal ide o výzvu na zvýšenie kvality
vzdelávania s alokáciou 30 mil. EUR. Opätovne zjednodušené vykazovanie výdavkov je
v pripomienkovaní s EK. Spomedzi národných projektov sa venoval Systému uznávania
kvalifikácie v Slovenskej republike a Zvyšovaniu podnikateľských kompetencií a finančnej
gramotnosti.
Adriana Mesárošová (MPSVR SR): Úvodom sa vyjadrila k bodu C.1. za prioritné osi 2, 3
a 4. Hovorila o predošlom zasadnutí komisie pre tieto prioritné osi kde sa prerokovávala
pripravovaná výzva a to sociálna integrácia osôb so zdravotným postihnutím. Dodala, že je
stále v štádiu prípravy a predpokladaný termín je október 2017. Venovala sa predloženým
zámerom národných projektov, ktoré boli konzultované 17.2.2017. Pre PO 2 to boli tri
projekty – reštart pre mladých, vzdelávanie pre mladých a šanca pre mladých uchádzačov
o zamestnanie. Všetky boli plánované na máj 2017, čakajú na podpis pána ministra.
Pokračovala PO 3, kde boli spomenuté ďalšie tri národné projekty, kde bol predbehnutý
časový harmonogram a všetky sú už na podpise u pána ministra. Ku všetkým rokovaniam boli
prizývaní partneri. Záverom zhrnula, že bod C.1. z predchádzajúceho monitorovacieho
výboru pre prioritné osi 2, 3 a 4 bol splnený. Venovala sa aj úlohe C.4. pričom spomenula
pripravované 13. zasadnutie komisie pri MV ktoré je plánované na jún 2017. Pokračovala
prípravou výzvy, kde pôjde do komisie informácia k projektu podpora splnenia
kvalifikačných predpokladov opatrovateliek zabezpečujúcich starostlivosť o deti do troch
rokov. Pri národných projektoch pre prioritnú os 2 tam sú zapracované pripomienky pre
projekty regionálne potreby trhu práce, zvyšovanie kvalifikácie ako prostriedok podpory
zamestnanosti mladých ľudí. V závere sa venovala zámeru národného projektu Efektívnymi
službami k občanom kde sa aktuálne zapracúvajú pripomienky. Zároveň načrtla plány na
zasadnutie 14. komisie pri MV.
Matej Mikuška (MV SR) v rámci úlohy o pravidelnom informovaní o činnostiach komisií
pre MV uviedol, že 29.05.2017 sa uskutočnilo 6. zasadnutie Komisie pri MV pre PO 5 a 6, na
ktorom boli členovia informovaní o vývoji týchto PO. Schvaľoval sa návrh MV o doplnení
dvoch členov a dvoch pozorovateľov. Bolo odsúhlasené kritérium pre menej rozvinuté okresy
a pri kritériu týkajúceho sa 150 okresov sa rozhodlo, že nebude posunuté na schválenie MV.
Spomenul schvaľovania NP procedúrou per rollam. 27.4. bol schválený NP Predškolské
vzdelávanie a 19.05. bol schválený NP Zdravé komunity. V júli je plán vyhlásiť vyzvanie pre
dopytovo orientované projekty pre oblasti mentoringu, tutoringu a štipendií, cielené na žiakov
z marginalizovaných rómskych komunít. V PO 6 je pripravovaná výzva v oblasti podpory
prestupného nájomného bývania. Záverom vyjadril snahu MV SR predísť dekommitmentu
a naplniť ukazovatele výkonnostného rámca
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Jaroslaw Hawrysz (zástupca EK) poďakoval za všetky aktualizácie ktoré EK pravidelne
dostáva. Vyjadril presvedčenie, že sa podarí vyhnúť dekommitmentu do konca tohto
a budúceho roka.

12. bod programu: Rôzne

Boris Sloboda (MPSVR SR) uviedol nasledovný bod programu, do ktorého bolo zaradený
návrh uznesenia 10. rokovania MV pre OP ĽZ. Uviedol, že na tomto rokovaní členovia MV
schválili program rokovania MV, overovateľa zápisnice, výročnú správu, dodatok č. 3
k Štatútu Komisie pri MV pre OP ĽZ pre PO 5 a 6 a špecifické hodnotiace kritériá pre výzvy
realizované v rámci OP ĽZ. Členovia MV boli informovaní o súčasnom stave implementácie
OP ĽZ, o aktuálnom stave finančnej implementácie OP ĽZ, o plnení Akčného plánu na
posilnenie integrácie dlhodobo nezamestnaných na trh práce, o vybraných realizovaných
projektoch OP ĽZ a o hodnotení OP ĽZ.
Jana Kolaříková (zástupkyňa EK) využila tento priestor na oznámenie ukončenia jej
pôsobnosti v EK a na poďakovanie za ústretovú spoluprácu, obzvlášť jej najbližším
kontaktom v rámci horizontálnej priority marginalizované rómske komunity, konkrétne Úradu
splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, MV SR, ale aj jej kolegom z EK. Ocenila
možnosť zúčastňovať sa rokovaní MV a predstavila svoju nástupkyňu Bianku Valkovičovú.
Jaroslaw Hawrysz (zástupca EK) poďakoval, za pozvanie na rokovanie MV. Ocenil
otvorenú a plodnú spoluprácu. Očakáva, že niektoré záležitosti, ktoré ostali otvorené budú
vyriešené na bilaterálnom stretnutí s RO, ktoré sa uskutoční nasledujúci deň. Vyjadril
očakávanie, že snaha ku kvalitnejšej implementácii naprieč všetkými PO bude pokračovať.
Uviedol, že verí, že sa podarí prekročiť hranice pravidla n+3 v roku 2017 a snaha vyhnúť sa
dekommitmentu bude pokračovať aj v nasledujúcom roku. Poznamenal, že sa napreduje
správnym smerom, poďakoval členom MV za podnetnú diskusiu a tlmočníkom za jej
umožnenie.

13. bod programu: Záver

Boris Sloboda (MPSVR SR) poďakoval všetkým členom, ostatným zúčastneným a všetkým,
ktorí sa podieľali na príprave 10. rokovania MV pre OP ĽZ, za aktívny prístup a energickú
debatu. Ocenil výmenu názorov a podnety, ktoré počas rokovania zazneli. Poďakoval aj
členom EK a špecificky Jaroslawovi Hawryszovi, za profesionálny a priateľský prístup.
Taktiež poďakoval tlmočníkom, za umožnenie diskusie so zástupcami EK. Nakoniec avizoval
11. rokovanie MV pre OP ĽZ na september 2017 a poprial zúčastneným prijemný zvyšok
dňa.
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Prílohy:
1. Uznesenie
2. Prezenčná listina

V Bratislave dňa 30.05.2017

v. r.
.......................................................
Juraj Gmiterko
overovateľ zápisnice

v. r.
.......................................................
Daniela Jones
tajomník MV OP ĽZ

v. r.
.......................................................
Boris Sloboda
prvý podpredseda MV OP ĽZ

v. z. Branislav Ondruš
.....................................................
Ján Richter
predseda MV OP ĽZ
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