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Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Ľudské zdroje 

 

Termín konania:   16. októbra 2017 

Miesto konania:    kongresové centrum TECHNOPOL, Bratislava 

Zúčastnení:  podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program 

 

 

1) Registrácia účastníkov 

2) Otvorenie 11. 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) Aktuálny stav finančnej implementácie OP ĽZ 

4) Návrh na revíziu operačného programu Ľudské zdroje 

 Návrh a odôvodnenie revízie OP ĽZ – malá revízia 

 Návrhy na veľkú zmenu OP ĽZ - PO 1, PO 2,3,4 

5) Zmena štatútu Komisie pri Monitorovacom výbore OP ĽZ pre prioritnú os 

Vzdelávanie 

6) Súčasný stav implementácie 

 Akčný plán na posilnenie transparentnosti prioritnej osi Vzdelávanie 

 Súčasný stav implementácie PO 5 a 6 

7) Akčný plán na posilnenie integrácie dlhodobo nezamestnaných  na trh práce v SR 

8) Hodnotenie OP ĽZ 

9) Ročný komunikačný plán 

10) Rôzne a záver 

 Informácia o dopytovo – orientovaných výzvach za PO 1  

 Informácia o dopytovo – orientovaných výzvach za PO 2,3,4 

 Plánovaná zmena hodnotiacich kritérií pri výzvach - informácia 

 Návrh uznesenia 
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1. a 2. bod programu: Registrácia účastníkov, otvorenie rokovania, príhovor predsedu 

MV OP ĽZ a zástupcu EK, schvaľovanie programu a schvaľovanie návrhu overovateľa 

zápisnice  

 

Boris Sloboda (MPSVR SR) na úvod privítal všetkých zúčastnených a následne odovzdal 

slovo štátnemu tajomníkovi Branislavovi Ondrušovi. 

 

Branislav Ondruš (MPSVR SR) v skratke predstavil jednotlivé body programu rokovania. 

Uviedol, že monitorovací výbor vníma ako dôležitý nástroj pre vyhodnocovanie 

implementácie a mal by fungovať najmä na princípe otvorenej diskusie so širokým spektrom 

partnerov. Na záver zdôraznil, že výzvy a vyzvania by mali reagovať na aktuálny stav situácie 

a z tohto dôvodu je potrebné posilňovať partnerstvá už v období príprav výziev a vyzvaní. 

 

Michael Morass (zástupca EK) podčiarkol slová štátneho tajomníka, najmä potrebu 

produktívnej diskusie. Predstavil pani Andreu Hlavatú, ktorá bude vedúcou tímu 

zaoberajúceho sa Slovenskom. Vyslovil potrebu diskusie o budúcnosti eurofondov a reálnom 

fungovaní národných projektov, nakoľko pri niektorých NP je potrebné  urýchliť priebeh 

implementácie. Na záver zdôraznil, že dôvodom pre zmenu operačného programu (ďalej aj 

„OP“) by nemalo byť jednoduchšie čerpanie finančných prostriedkov, ale mala by smerovať 

k vyššej návratnosti investícií. 

 

Branislav Ondruš (MPSVR SR) skonštatoval, že z 36 členov MV je prítomných 28 a teda 

zasadnutie je uznášaniaschopné. 

 

Boris Sloboda (MPSVR SR) predstavil 2 operatívne zmeny v programe MV a následne dal 

hlasovať o schválení programu MV. Súčasne navrhol za overovateľa zápisnice pani generálnu 

riaditeľku Záhorskú. 

 

Priebeh schvaľovania programu 11. rokovania MV OP ĽZ 

Za: 30 členov 

Proti: 0 členov 

Zdržal sa: 0 členov 

 

Priebeh schvaľovania overovateľa 11. rokovania MV OP ĽZ  

Za: 29 členov  

Proti: 0 členov  

Zdržal sa: 1 člen 

 

 

Záver k bodom 1 a 2 programu 11. rokovania MV OP ĽZ 

 

Počas hlasovania bolo prítomných 30 členov z celkového počtu 36 členov s hlasovacím 

právom.  

11. rokovanie MV OP ĽZ bolo uznášaniaschopné a program MV bol jednohlasne 

odsúhlasený. 
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Za overovateľa zápisnice bola schválená Ing. Agáta Záhorská. 

 

3. bod programu: Aktuálny stav finančnej implementácie OP ĽZ 

 

Marcela Zubriczká (MF SR) uviedla, že z 11 OP s celkovou alokáciou takmer 14 mld. EUR 

je momentálne implementácia na úrovni 7,7 %, pričom hranicu 10 % prekonali zatiaľ iba 3 

OP – jedným  z nich je aj OP ĽZ, ktorý je na úrovni 11,26 %.  

 

Michael Morass (zástupca EK) poukázal na fakt, že v rámci IZM čoskoro uplynú 3 roky od 

zavedenia záväzkov a treba v tejto oblasti vyčerpať dostatočné množstvo finančných 

prostriedkov. 

 

Michal Polák (Slovenský investičný holding) za oblasť správy finančných nástrojov 

vyhlásil, že ich práca spočíva najmä vo výbere finančných sprostredkovateľov/partnerov, 

tvorby dizajnu finančných nástrojov, zabezpečenie konzistentnosti s pravidlami štátnej 

pomoci a v kombinácii finančných nástrojov a grantov. V tejto oblasti sa rozhodli pre 

rokovania s Rozvojovou bankou Rady Európy, no nakoľko sa proces výberu neurýchlil, 

rozhodli sa paralelne spustiť aj proces výberu finančných sprostredkovateľov aj 

prostredníctvom verejného obstarávania (predpoklad spustenia je do konca roka). Taktiež 

poukázal na usmernenie DG Regio, v dôsledku ktorého nie je možné poskytovať grant 

a finančný nástroj v jednom balíku. Z tohto dôvodu bola v spolupráci s MPSVR SR 

vypracovaná schéma štátnej pomoci zameraná na financovanie malých a stredných podnikov, 

resp. začínajúcich podnikov, ktorá je momentálne v procese pripomienkovania. Pokiaľ ide o 

EIF (Európsky investičný fond), ide o nástroj kapitálových investícií a táto oblasť bude asi 

najzložitejšia a to aj z dôvodu, že ide o nepreskúmanú oblasť čo sa týka sociálnej ekonomiky.  

 

Zuzana Rybanová (zástupca EK) sa spýtala na očakávaný dátum začiatku čerpania a taktiež 

ohľadom propagácie a marketingu, poukázala na nedostatok informácii uvedených na 

internetovej stránke. 

 

Branislav Ondruš (MPSVR SR) položil otázku, či sa v súvislosti s navrhovanou zmenou 

schémy štátnej pomoci ráta aj s kombináciou finančných nástrojov a grantov, a taktiež či sa 

táto zmena dotýka aj nastavenia, ktoré je aktuálne pripravované na MPSVR SR, v ktorom sa 

ráta zapojenie národného projektu a nie dopytovo - orientovaných projektov. 

 

Michal Polák (Slovenský investičný holding) odpovedal, že očakávaný dátum začatia 

čerpania je prvý štvrťrok 2018, kedy budú uzatvorené zmluvy s finančnými 

sprostredkovateľmi. V súvislosti s marketingom uviedol, že rátajú s marketingom pri každom 

konkrétnom finančnom nástroji, no v prvom rade je potrebné poznať sprostredkovateľov. Na 

otázku pána Ondruša odpovedal, že v súčasnosti rátajú s tým, že sa tento proces bude uberať 

práve tým smerom, ktorý uviedol pán Ondruš, no pokiaľ by došlo k zmene zo strany 

ministerstva, nevidí problém s pozmenením znenia. 

 

 



 

5 
 

 4. bod programu: Návrh na revíziu operačného programu Ľudské zdroje, schvaľovanie 

návrhu na revíziu OP ĽZ, návrhy na veľkú zmenu OP ĽZ PO 1, PO 2,3,4 a PO 5,6 

 

Boris Sloboda (MPSVR SR) otvoril ďalší bod programu, ktorým bol návrh na revíziu OP 

ĽZ. Uviedol, že tento bod rozdelili na dve časti, tzv. „malú revíziu“, o ktorej sa bude 

hlasovať, a tzv. „veľkú revíziu“, ktorá bude iba predmetom diskusie. Odovzdal slovo pánovi 

riaditeľovi Michalovičovi. 

 1. Časť - Malá revízia 

 

Viliam Michalovič (MPSVR SR) uviedol, že revízia sa týka prioritnej osi 2,  návrh vychádza 

zo schválenej revízie viacročného finančného rámca, kde sa rozhodlo, že sa Iniciatíva na 

podporu zamestnanosti mladých ľudí (ďalej aj „IZM“) predĺži s určením dodatočných alokácií 

pre obdobie 2017 – 2020. Región Východné Slovensko bude disponovať dodatočnými 

prostriedkami vo výške viac ako 12 mil. EUR. V súvislosti s predĺžením IZM až do konca 

programového obdobia sa navrhuje aj zníženie hodnôt ukazovateľov výstupov a ukazovateľov 

výkonnostného rámca pre rok 2018. Celková suma výdavkov sa navrhuje znížiť na sumu 144 

mil. EUR. Pomerne k tomu sa navrhuje zníženie počtu osôb vo veku do 29 rokov. Naopak, 

cieľové hodnoty pre rok 2023 sa zvyšujú. Na záver uviedol, že táto revízia by mala byť 

predložená na zasadnutí vlády na začiatku novembra a následne bude predložená EK. 

 

Marcela Zubriczká (MF SR) upozornila na potrebu následnej zmeny stratégie financovania. 

 

Boris Sloboda (MPSVR SR) zároveň poďakoval za ústretový a flexibilný prístup MF SR ako 

aj EK. 

 

Andrea Hlavatá (zástupca EK) požiadala o predbežný dátum predloženia revízie 

a upozornila na hraničné termíny. 

 

Viliam Michalovič (MPSVR SR) informoval EK, že tento návrh bude predložený na 

rokovanie vlády začiatkom novembra a po jeho schválení bude oficiálne predložený EK. 

 

Michael Morass (zástupca EK) upozornil na konečný termín na predloženie, ktorý je 8. 

novembra 2017. 

 

 

Priebeh schvaľovania návrhu „malej“ revízie OP ĽZ 

Za: 28 členov 

Proti: 0 členov 

Zdržal sa: 0 členov 

 

Záver k bodom č. 4 - schvaľovanie návrhu na „malú“ revíziu OP ĽZ 

 

Počas hlasovania bolo v rokovacej sále prítomných 28 členov s hlasovacím právom a „malá“ 

revízia OP ĽZ bola jednohlasne schválená.  
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 2. Časť – Veľká revízia – diskusia 

 

Boris Sloboda (MPSVR SR) Následne otvoril druhú časť tohto bodu programu, ktorou bola 

„veľká“ revízia OP ĽZ a navrhol presunutie hlasovania o tejto revízii z decembra na začiatok 

roku 2018. 

 

Veronika Paľková (MŠVVaŠ SR) predstavila navrhované zmeny v rámci prioritnej osi 

Vzdelávanie: 

Špecifický cieľ 1.1.1  

 priradenie ukazovateľov zameraných na podporu inklúzie aj k viac rozvinutému 

regiónu, vrátane zadefinovania relevantných cieľových hodnôt 

 úprava znenia a definície merateľných ukazovateľov tak, aby boli použiteľné aj typy 

intervencie, ktorých prijímateľom nebude len škola, ale na širšie spektrum, napr. na 

neziskové organizácie v rámci výziev 

 úprava cieľových hodnôt ukazovateľov - zníženie hodnôt v prospech ukazovateľov 

doplnených do špecifického cieľa 1.2.1. 

Špecifický cieľ 1.2.1 

 do ŠC 1.2.1 doplnené merateľné ukazovatele sledujúce pedagogických a odborných 

zamestnancov (aktuálne len v investičnej priorite 1.1, špecifický cieľ 1.1.1) vrátane 

zadefinovania relevantných hodnôt 

 úprava znenia a definície merateľných ukazovateľov tak aby reflektovali platnú 

legislatívu 

Špecifický cieľ 1.3.1 

 úprava cieľových hodnôt ukazovateľov - zníženie hodnôt  ukazovateľov pre viac 

rozvinutý región - v zmysle dopĺňania a úpravy hodnôt ukazovateľov zameraných na 

inklúziu a vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov  

Špecifický cieľ 1.4.1 

 priradenie ukazovateľov aj k viac rozvinutému regiónu, vrátane zadefinovania 

relevantných cieľových hodnôt v nadväznosti na rozšírenie cieľového územia 

špecifického cieľa o viac rozvinutý región 

Obsahové zmeny 

Špecifický cieľ 1.1.1: 

 úprava názvu špecifického cieľa v  súlade s používanou terminológiou – pojem 

"rovnaký prístup" nahradený pojmom "rovnoprávnosť prístupu" 

Špecifický cieľ 1.2.1 

 úprava znenia výsledkov špecifického cieľa, znenia aktivity a ukazovateľov v súlade s 

terminológiou používanou v legislatíve - OVP a praktická stránka OVP sa netýka len 

systému duálneho vzdelávania, ale aj študijných a učebných odborov, v ktorých nie je 

možné v zmysle ich charakteru zaviesť systém duálneho vzdelávania 

Špecifický cieľ 1.3.1 

 v súlade s aktivitami doplnenie cieľovej skupiny pedagogickí a odborní zamestnanci v 

zmysle platnej legislatívy 
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Špecifický cieľ 1.4.1 

 rozšírenie cieľového územia špecifického cieľa o viac rozvinutý región 

V spojení s NP Učiace sa Slovensko sa odvolala na dokument predložený ministerstvom 

školstva dňa 10.10.2017. Na záver zdôraznila, že prioritná os Vzdelávanie sa zameriava 

vzhľadom na to, že ide o doplnkové zdroje vo vzťahu k štátnemu rozpočtu len na 

najkľúčovejšie výzvy. 

 

Boris Sloboda (MPSVR SR) poďakoval za príspevok a uviedol, že spomínané návrhy ešte 

neboli prediskutované zo strany EK a ku všetkým zmenám bude potrebné predložiť podrobné 

odôvodnenie. Ďalej predal slovo pani Pietruchovej. 

 

Oľga Pietruchová (MPSVR SR) vyjadrila nesúhlas s navrhovanou zmenou týkajúcou sa 

zmeny v terminológii, nakoľko „rovnaký prístup“ a „rovnoprávnosť“ nie je to isté. K téme 

merateľných ukazovateľov uviedla, že by sa naďalej malo rozlišovať či ide o inkluzívne 

prostredie na školách alebo ide o podporné aktivity, ktorých výsledkom môže alebo nemusí 

byť sociálna inklúzia na školách. 

 

Veronika Paľková (MŠVVaŠ SR) podotkla, že predmetná zmena v terminológii bola 

iniciovaná zo strany partnerov, pričom nový výraz bol konzultovaný so sekciou Regionálneho 

školstva. V tejto oblasti sú naďalej otvorení návrhom. Návrh na zmenu ukazovateľa inklúzie 

obhajovala tvrdením, že medzi žiadateľmi budú aj organizácie z neziskového sektora. 

 

Boris Sloboda (MPSVR SR) odkázal pani Pietruchovú na pána Oravca, ako navrhovateľa 

zmeny. V reakcii na pani Paľkovú uviedol, že EK by chcela počuť o nastavení aktivít 

a cieľových parametrov aj v rámci oficiálnej komunikácie, aby sa predišlo opätovnému 

otváraniu OP. 

 

Veronika Paľková (MŠVVaŠ SR)  súhlasila, pokiaľ bude termín iný ako decembrový termín 

veľkej revízie. 

 

Jozef Turčány (Združenie miest a obcí SR): položil otázku k špecifickému cieľu inklúzie 

na vysokých školách a zdôraznil aj potrebu ujasnenia zriaďovateľa a kompetenčných väzieb 

iných napr. ministerských orgánov a to aj vo väzbe na transparentnosť a kontrolovateľnosť 

zdrojov území. Taktiež uviedol, že v tejto súvislosti treba spolupracovať s projektom Učiace 

sa Slovensko, ktorý vnímajú zatiaľ iba ako súbor návrhov, o ktorom treba ďalej diskutovať. 

 

Veronika Paľková (MŠVVaŠ SR): zdôraznila že sekcii štrukturálnych fondov neprináleží 

hodnotiť obsahovú stránku projektu Učiace sa Slovensko. 

 

 

Veronika Paľková (MŠVVaŠ SR): uviedla, že vzťah k regionálnemu školstvu spočíva napr. 

v príprave budúcich pedagógov, ktorí budú mať posilnenú v rámci výučby aj časť týkajúcu sa 

inklúzie, čo si každá škola nastaví podľa seba. Ďalej podotkla že v rámci špecifického cieľa sa 

ako študent definuje aj mladý človek so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, aj napriek tomu 
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že to priamo v legislatíve nie je zadefinované. Následne zdôraznila, že inklúzia je prierezový 

princíp v rámci prioritnej osi Vzdelávanie, ale ukazovatele na inklúziu sú uvedené vo vzťahu 

k regionálnemu školstvu. 

 

Boris Sloboda (MPSVR SR): spomenul, že ministerstvo školstva tieto výzvy prezentuje na 

úrovni komisií pri MV pre PO 1 a teda by bolo najlepšie aby zástupcovia ZMOS vystúpili 

s pripomienkami tam.  

 

Daniela Drobná (Únie miest Slovenska): vyzdvihla dôležitosť cieľovej skupiny detí, žiakov 

a študentov so špecifickými vzdelávacími potrebami, nakoľko  ide o mladých ľudí zo sociálne 

deprivovaného prostredia alebo so zdravotným hendikepom. Do vzdelávacieho systému by 

mali mať prístup aj špeciálni zdravotnícki pracovníci, keďže napr. vysoké školy často nemajú 

dostatok zázemia, technického vybavenia a dostatok špeciálnych didaktických pomôcok. 

 

Michael Morass (zástupca EK): uvítal diskusiu o inkluzívnom vzdelávaní a vyzdvihol 

potrebu odosobniť sa a vnímať problematiku v širšom obraze. Vyzval riadiaci orgán (ďalej aj 

„RO“) a MV aby v najbližšom roku vytvorili strategický plán a zodpovedali otázky ohľadom 

inkluzívnosti, úplnosti prvkov a potrebných zmien. Na základe tohto sa dá zostaviť jasne 

štruktúrovaný zámer, postupovať ďalej v rámci dodatkov. 

 

Boris Sloboda (MPSVR SR): uviedol, že tieto zmeny sú skôr technického charakteru, aj keď 

pripustil, že určité zmeny sa týkajú aj obsahovej stránky. V tejto súvislosti požiadal 

zúčastnené strany, aby sa vyvarovali veľkým zásahom do OP a obmedzili zasahovanie do 

strategickej úrovne. Zároveň vyjadril názor, že nastavenie OP dostatočne reflektuje aktuálne 

výzvy v oblasti školstva.   

 

Ladislav Šimko (Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu): uviedol, 

že v súčasnosti dochádza k odlivu študentov do ČR, pričom sa po absolvovaní štúdia 

nevracajú na slovenský trh. Najväčší úpadok je v oblasti matematiky a prírodovedných 

predmetov, kde treba posilniť súčasný stav pedagógov a preto ocenil ponúknutý priestor na 

diskusiu. 

 

Boris Sloboda (MPSVR SR): uzavrel diskusiu k revízii OP ĽZ k PO 1 a zahájil 

diskusiu  k  návrhu na revíziu pre PO 2, 3 a 4. Prenechal slovo predkladateľovi návrhu pánovi 

riaditeľovi Michalovičovi. 

 

Viliam Michalovič (MPSVR SR): predstavil navrhované zmeny v rámci prioritnej osi č. 2 

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Vzhľadom na zmenu situácie na trhu 

práce, na výrazné zníženie počtov nezamestnaných mladých ľudí a dlhodobo nezamestnaných 

mladých ľudí navrhol, aby prioritná os č. 2 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí 

bola zameraná na všetkých mladých ľudí, ktorí nepracujú, nevzdelávajú sa a nezúčastňujú sa 

odbornej prípravy (ďalej len „NEET“). Navrhol úpravu názvu špecifického cieľa a úpravu 

cieľovej skupiny z pohľadu doby evidencie na Úrade práce. Podotkol, že je potrebné plánovať 

opatrenia preventívneho charakteru, zároveň informoval, že medzi prijímateľmi chýbajú 
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záujmové združenia právnických osôb a v rámci aktivít by sa mohli uplatniť podniky 

sociálnej ekonomiky s cieľom pomoci a podpory mladých „NEET“ pri začatí podnikania. 

Ďalšiu aktivitu by zahŕňali mladí ľudia so zdravotným postihnutím, ktorým by bola pomoc pri 

hľadaní si práce poskytnutá nie len pri prvom vstupe do zamestnania. Poukázal na potrebu 

prehodnotenia ukazovateľov v súvislosti už so zmienenou situáciou na trhu práce. V PO 2 by 

sa v rámci revízie mal doplniť merateľný ukazovateľ – Počet systémových alebo inovatívnych 

opatrení.  

V ďalšej časti sa venoval PO 3, kde je plánovaná zmena súvisiaca s podnikmi pôsobiacimi 

v prostredí sociálnej ekonomiky a dotýkala by sa podpory samostatne zárobkovej činnosti 

a podpory vytvárania nových pracovných miest, podpory nájomného bývania, technická 

úprava, ktorá vychádza z národnej legislatívy a bude sa dotýkať detí s nepriaznivým 

zdravotným stavom do 6 rokov.  

V PO 4 nastane zmena nakoľko je plánovaný príspevok k rozvoju nájomného bývania pre 

nízkopríjmové domácnosti prostredníctvom neziskovej výstavby bytov. Doplnenie 

oprávnených prijímateľov: profesionálne organizácie, zväzy, asociácie a komory. V PO 3 a 4 

doplnenie merateľného ukazovateľa: počet účastníkov, ktorí dokončili vzdelávanie 

zameraných na rodovú rovnosť. 

 

Helena Woleková (SOCIA): reagovala na zmenu v PO 4 k téme bývanie a s ním spojené 

začleňovanie ľudí do spoločnosti a zároveň vyjadrila nesúhlas, že by mal byť takýto priestor 

venovaný predmetnej téme v tejto osi. Súhlasí, že ak človek nemá kde bývať je veľmi ťažké 

sa začleniť do spoločnosti a preto požiadala o pokračovanie a diskusie na túto tému, pretože 

bývanie je prepojené aj na ďalšie služby. 

 

Imrich Holečko  (Ľudia a perspektíva, o.z.): podľa jeho názoru navrhnuté nájomné bývanie 

netreba vnímať izolovane a požiadal o ďalšiu diskusiu aj mimo Monitorovacieho výboru aj  

za účasti vecnej sekcie. Poukázal aj na formy spolupráce a partnerstva a  možnosti ich 

uzatvárania medzi tretím sektorom, privátnym sektorom a samosprávy a štátnej správy. Cez 

príklady poukázal na skutočnosti, kde by videl priestor na odstránenie v prípade spolupráce 

s neziskovými organizáciami, ktoré dokážu s týmito ľuďmi pracovať a pripraviť ich tak na 

vstup na pracovný trh. Do budúcna má rozdeliť dlhodobo nezamestnané osoby do troch 

skupín, a to: okamžite zamestnateľné, ťažšie zamestnateľné a nezamestnateľné, pričom tu je 

potrebná nevyhnutná spolupráca s tretím sektorom. 

 

Tibor Gregor (Klub 500): podľa jeho názoru by právo na bývanie malo byť zaradené medzi 

ústavné páva a podpora rozvoja cenovo dostupného bývania by mala byť zaradená v rámci 

niektorej z prioritných osí OP ĽZ. Podotkol však, že toto bývanie sa netýka iba rómskej 

komunity ale napríklad aj 600 rodín z Bratislavy. 

 

Laco Oravec (Nadácia Milana Šimečku):  vyjadril potrebu obsahovo zlepšiť a stručne 

zdôvodniť úpravu prioritných osí nakoľko predkladaný podkladový dokument je veľmi 

rozsiahly. Toto zdôvodnenie daných bodov v rámci prioritných osí by realizoval dvomi 

spôsobmi a to, z technickej stránky (prečo a ako sa k tomu jednotlivé agentúry dopracovali) 

a druhý spôsob súvisí s verejnými politikami v oblasti bývania, nájomného bývania, ktoré 
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obsahujú koncepčné materiály, kde sa už deklarovali konkrétne ciele a politiky. Na základe 

takéhoto obsahového posúdenia budeme kompetentnejší pre vypracovanie konečného 

posúdenia primeranosti. 

 

Bianka Valkovičová (zástupca EK): vyjadrila názor k zmene v PO 4 k bývaniu pre 

nízkopríjmové domácnosti. Je potrebné, aby sa stretli relevantní členovia, ktorí sa zaoberajú 

PO 4 a PO 6 najmä kvôli zabezpečeniu deliacej línie, t. z. zabezpečenie synergie 

a komplementarity. 

 

Helena Woleková (SOCIA): podľa nej je bývanie právo občanov a treba riešiť podstatu 

príspevkov na bývanie pre nízkopríjmové domácnosti a to predovšetkým systémovo. 

 

Boris Sloboda (MPSVR SR): navrhol, aby táto téma bola prediskutovaná aj so zástupcami 

vecnej sekcie od ktorej bol predložený návrh na doplnenie do PO 4 a taktiež aj s rezortmi, 

ktoré majú takúto podobnú aktivitu v pridelenej prioritnej osi. 

 

Milan Muška (Združenie miest a obcí SR): vyjadril súhlas s p. Wolekovou k pohľadu 

budúceho začlenenia všetkých  občanov s nízkym príjmom do bežného života. Podľa neho je 

potrebné zabezpečenie najmä udržateľnosti týchto bytov, čiže podstatným smerovaním je 

nielen výstavba, ale premena toho čo sa vybuduje v rámci európskych fondov do normálneho 

mechanizmu, ktorý by bol podporovaný v rámci národných zdrojov. 

 

Michal Nemec (Konfederácia odborových zväzov): podotkol, že v rámci revízie OP ĽZ je 

možno priestor aj na skvalitňovanie podmienok a zavedenie nástrojov aktívnych opatrení 

v pracovnom prostredí pre ľudí, ktorí sú ohrození chorobami z povolania či pracovnými 

úrazmi. Podpora by mala byť smerovaná k sociálnej inklúzii aj z druhej strany a treba nájsť 

spôsob ako takýmto veciam predchádzať. 

 

Barbora Novotná (zástupca EK): poďakovala za doterajšie vstupy do diskusie a kladný 

postoj k prezentovaným návrhom. Páči sa jej postoj členov, že premýšľajú aj nad tým ako 

budú pokračovať projekty aj po skončení podpory z európskych fondov. K návrhu p. Nemca 

ešte doplnila, že bude naozaj potrebné, aby sa výraznejšie podporil a zintenzívnil prístup tým, 

ktorí skutočne čelia komplexnejším problémom pri vstupe na trh práce.  

 

Boris Sloboda (MPSVR SR): poďakoval členom za diskusiu a podotkol, že k doposiaľ 

prezentovaným prioritným osiam sa vytvorí ešte nejaká platforma na hlbšiu diskusiu o čom 

budú členovia informovaní. Ďalej odovzdal slovo p. Rozkopálovej, ktorá predstavila prioritné 

osi 5 a 6. 

 

Lucia Rozkopálová (MV SR): v rámci pripravovanej revízie OP ĽZ sa v rámci PO 5 a 6 

plánujú hlavne technické zmeny. Tieto už boli odkonzultované s EK a prezentované na 

posledných zasadnutiach Komisie pri Monitorovacom výbore pre prioritné osi 5 a 6. Ide 

hlavne o spresnenie terminológie, čo sa týka obmedzenia cieľovej skupiny 150 obcí pre NP 

v rámci PO 5. Ako príklad uviedla NP Zdravé Komunity, ktorý ide aj nad rámec 150 obcí, 
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alebo dopytovo-orientovanú výzvu na MOPS, ktorá tiež bola otvorená pre všetky obce 

v Atlase (1043). Terminológia bude spresnená a doplnená aj vo vzťahu k príkladom aktivít, 

ktoré sú uvedené v OP ĽZ a to napr. vo vzťahu k asistenčným službám v rámci PO 5 alebo 

podpory prestavby existujúcich objektov pre účely zriadenia a fungovania materských škôl 

(nie iba výstavba a rekonštrukcia) v rámci PO 6. Ďalšia zmena sa dotýka sociálneho aspektu 

vo verejnom obstarávaní, ktorý je v rámci PO 6 povinnou súčasťou každého projektu, 

spomenutý v strategickej časti OP ĽZ, kde sa upraví terminológia na: nezamestnané osoby 

z marginalizovaných rómskych komunít s dôrazom na dlhodobo nezamestnané osoby. Zmena 

bude spočívať aj v úprave definícií a hodnôt merateľných ukazovateľov. 

 

Boris Sloboda (MPSVR SR): poďakoval a dal priestor na diskusiu. 

 

Laco Oravec (Nadácia Milana Šimečku): vyjadril sa k navrhovaným novým typom aktivít 

v PO 5 a 6 a domnieva sa, že v rámci týchto prioritných osí v súvislosti so zmenou začína 

objavovať viacero typov žiadateľov. Dodal, že s dôrazom na celkovú nezamestnanosť sa 

možno netreba do budúcnosti zameriavať iba na dlhodobo nezamestnané osoby, aby neskôr 

nevznikol pretlak, že si ich budú žiadať všetci. Uviedol, že je potrebné umožniť trošku 

flexibility do budúcna. 

 

Boris Sloboda (MPSVR SR): poznamenal, že nie každá aktivita sa dá dopredu nastaviť aj 

s 3-ročným predstihom. Odporúčané aktivity tvoria akoby „menu“, z ktorého si musia 

žiadatelia vybrať, ak v ponuke nie sú, bude potrebné vytvoriť ďalšie návrhy na zmenu. 

 

Barbora Novotná (zástupca EK): navrhla, aby sa v rámci zmeny aktivity pridala formulácia 

„skrytá dlhodobá nezamestnanosť“ a nemuselo by sa potom čakať, koľko bude človek 

registrovaný na úrade práce. Počítalo by sa s tými ľuďmi, ktorí sú dlhodobo bez práce 

aj  s tými, ktorí sú dlhodobo bez práce, ale nie sú na úradoch registrovaní a to skôr ako by boli 

dlhodobo registrovaní ako nezamestnaní. 

 

Tereza Steinhublová (zástupca EK): dodala pripomienku k prezentácii  p. Rozkopálovej 

k zmene v PO 5, kde podľa nej treba zdôrazniť že by sa aj naďalej mali projekty zameriavať 

primárne na tých 150 obcí aj keď sa cieľová skupina rozšíri na celých 1043 obcí. 

 

Lucia Rozkopálová (MV SR): potvrdila, že 150 obcí bude aj naďalej zahrnutých v rámci 

počtu 1043.  

 

 

5. bod programu: Zmena štatútu Komisie pri Monitorovacom výbore OP ĽZ pre 

prioritnú os Vzdelávanie 

 

Juraj Gmiterko (MŠVVaŠ SR): predstavil zmenu v Štatúte Komisie pri Monitorovacom 

výbore pre OP ĽZ pre PO 1, ktorá spočíva v tom, že namiesto dvoch členov zastúpených  

MŠVVaŠ SR navrhol zaradiť k členom Združenie základných škôl Slovenska a Asociácie 

stredných odborných škôl SR. K pozorovateľom pribudne Úrad podpredsedu vlády pre 
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investície a informatizáciu SR a konkrétnym pozorovateľom bude Centrálny koordinačný 

orgán. Počet riadnych členov Komisie pri MV pre PO 1 sa nemení. 

 

Michael Morass (zástupca EK) privítal túto zmenu. 

 

Boris Sloboda (MPSVR SR): po prezentácii dal následne hlasovať za zmenu Štatútu 

Komisie pri MV pre PO 1. 

 

Priebeh schvaľovania  

Za: 25 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Záver k bodom č. 5 - Zmena štatútu Komisie pri Monitorovacom výbore OP ĽZ pre 

prioritnú os Vzdelávanie 

 

Počas hlasovania bolo v rokovacej sále prítomných 25 členov s hlasovacím právom, ktorí 

jednohlasne zmenu Štatútu Komisie pri MV OP ĽZ pre PO 1 schválili. 

 

6. bod programu:  Súčasný stav implementácie OP ĽZ 

 

Boris Sloboda (MPSVR SR): predstavil ďalší bod programu na základe prezentácie, ktorým 

bol súčasný stav implementácie OP ĽZ k 16.10.2017. Za všetky prioritné osi v OP ĽZ je 

čerpanie na úrovni 10,88%. A celková alokácia vrátane alokácie IZM bola zhruba 

2 204 983,517 EUR. Predstavil stav kontrahovania OP ĽZ - počet zazmluvnených projektov 

v počte 202, celková zazmluvnená suma projektov vo výške 1 008 290 154 EUR a pozornosť 

upriamil aj na stav čerpania OP ĽZ za jednotlivé prioritné osi. Poukázal na výrazné zvýšenie 

% čerpania v porovnaní s májom 2017, kedy bolo čerpanie na úrovni 7,94% a v súčasnej dobe 

je na 10,88%. Podľa aktuálneho stavu čerpania OP ĽZ hrozí riziko dekomitmentu za záväzok 

na rok 2014, ktorý je nutné vyčerpať do konca roku 2017 pre EFRR a osobitnú alokáciu IZM. 

Pre ESF (MRR aj VRR) v roku 2017 a 2018 riziko dekomitmentu nehrozí. V rámci OP ĽZ sa 

ďalej venoval stavu merateľných ukazovateľov a plneniu ex ante kondicionalít za programové 

obdobie 2014-2020. 

 

Michael Morass (zástupca EK) podľa jeho názoru  v poslednom čase nastali problémy 

s výkonnosťou niektorých národných projektov, pri ktorých bolo nevyhnutné zasiahnuť 

formou úprav v rozpočtoch a využiť takto získané prostriedky na iné účely. Poukázal na 

potrebu pravidelného písania monitorovacích správ ku každému národnému projektu 

a následne ich prezentovať v rámci komisií. Zdôraznil dôležitosť takéhoto monitorovania 

národných  projektov.  

 

Boris Sloboda (MPSVR SR): poďakoval za pripomienku EK. Vyjadril sa, že na budúce 

zasadnutie MV nie je problém pripraviť materiály spojené s monitorovaním národných 
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projektov. Je možné urobiť analýzu, ktoré projekty sa implementujú a ktoré nie a uviesť aj ich 

zdôvodnenia. 

 

Ábel Ravasz (Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity): vyjadril sa k uvedenej 

úrovni čerpania prostriedkov v rámci prioritnej osi 5. Uviedol, že po prepočte, ktorý na úrade 

vypracovali je pripravených 940 tisíc EUR na certifikáciu, čo by podľa neho už mala EK brať 

na vedomie. Taktiež uistil, že nedôjde k žiadnej strate peňazí v roku 2017 a inak tomu nebude 

ani v roku 2018, keďže takmer všetky národné projekty sú v štádiu realizácie. Zapojenosť 

obcí v projekte TSP je takmer 100% a spustený bol tiež projekt miestnych poriadkových 

služieb, čo je dopytovo - orientovaný projekt.   

   

Adela Danišková (MV SR): doplnila pána Ravasza, že výdavky nie sú ešte pred 

certifikáciou. Boli poskytnuté zálohové platby ako aj žiadosti o platbu vo výške viac ako 

900 tisíc EUR, ktoré SO momentálne posudzuje. 

 

Milan Muška (Združenie miest a obcí SR): vyjadril názor, že národné projekty treba 

osobitne monitorovať, čo sa aj deje na úrovni RO. Poďakoval sa za národný projekt Centrum 

sociálneho dialógu, ktorí prispel k výraznému posilneniu spolupráce a komunikácie medzi 

zamestnávateľmi, asociáciami a združeniami. Vyjadril sa, že z pohľadu potreby ktorú prináša 

súčasná doba by bolo vhodné sa zamerať na národný projekt zameraný na jednotnú 

klasifikáciu povolaní, zamestnania – katalóg pracovných činností, ktoré v súčasnosti 

absentujú. Je potrebné, aby sa presne definovali pracovné pozície zo strany zamestnávateľov 

aké pozície potrebujeme a pripravil sa nejaký plán pre MŠVVaŠ SR pre realizáciu. 

 

Michal Nemec (Konfederácia odborových zväzov): nadviazal na p. Mušku a potvrdil, že 

národný projekt Centrum sociálneho dialógu v plnej miere plní svoje úlohy a prispieva ku 

komunikácii sociálnych partnerov, čo sa dá vnímať ako istá zásobáreň ďalších námetov pre 

ďalšie národné projekty. Myslí si, že projekt zameraný na kvalifikácie je veľmi potrebný pre 

trh Slovenska, nakoľko sa vnímajú absencie určitých typov povolaní. 

 

Boris Sloboda (MPSVR SR): poďakoval za podnety v rámci diskusie. Následne udelil slovo 

Jurajovi Gmiterkovi, aby odprezentoval „Akčný plán na posilnenie transparentnosti prioritnej 

osi Vzdelávanie“. 

 

Akčný plán na posilnenie transparentnosti v rámci prioritnej osi Vzdelávanie 

 

Juraj Gmiterko (MŠVVaŠ SR): v úvode odôvodnil, prečo vznikla potreba vytvorenia 

Akčného plánu (ďalej aj „AP“), MŠVVaŠ dostalo z DG Employment tzv. „warning letter“, 

ktorý reagoval na medializované informácie, ktoré sa stali v operačnom programe Výskum 

a inovácie a zároveň bolo MŠVVaŠ vyzvané, aby vypracovalo AP a reagovalo na udalosti, 

ktoré sa stali v operačnom programe Výskum a inovácie. AP má za cieľ posilnenie 

transparentnosti procesov a treba povedať, že vychádza z AP na posilnenie transparentnosti 

a zjednodušenie EŠIF, ktorý vypracoval úrad podpredsedu vlády pre investície 

a informatizáciu a niektoré opatrenia vychádzajú z AP, ktorý vypracoval Centrálny 
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koordinačný orgán (ďalej aj „CKO“). AP bol predstavený aj  zástupcom EK v Bruseli, na 

stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 20. septembra 2017 a na tomto stretnutí sa zúčastnila aj 

ministerka školstva, taktiež bol AP prediskutovaný na zasadnutí Komisie pri MV pre OP 1, 

ktoré sa konalo na konci septembra, kde boli vyzvaní partneri, aby zaslali pripomienky 

k akčnému plánu. Akčný plán bude schválený zo strany RO MPSVR SR a následne bude 

môcť sprostredkovateľský orgán predkladať výzvy/vyzvania na schválenie CKO, plnenia 

Akčného plánu budú detailne monitorované hlavne na MV. Čo sa týka samotného akčného 

plánu, reflektuje na tie zistenia, ktoré boli v rámci OP Výskum a inovácie a obsahuje ďalšie 

návrhy na zefektívnenie a stransparentnenie  implementácie v rámci prioritnej osi 

Vzdelávanie: 

 kontrola implementácie v rámci PO 1, očakáva sa kontrola výkonu delegovaných 

právomocí zo strany RO, ktorá sa bude zameriavať na proces konania o žiadosti 

o NFP, 

 uskutočnenie externého hodnotenia OP ĽZ, 

 vypracovanie strategického plánu pre implementáciu PO 1 na celé programové 

obdobie - hotový by mal byť do konca roka 2017, 

 pravidelné štvrťročné stretnutia Komisie pri MV pre túto os, 

 zmena Štatútu, kde sa posilnil princíp partnerstva, 

 v rámci prípravy a vyhlasovaní výziev posilniť zapojenie partnerov, realizovanie 

okrúhlych stolov k príprave dopytovo - orientovaných výziev, resp. zámerov 

národných projektov, 

 realizácia dotazníkového prieskumu pre potreby lepšieho zmapovania potrieb, 

 publicita pred samotným vyhlásením výziev (tlačové správy alebo tlačové konferencie 

ministerky), 

 vypracovanie rizikovej analýzy výziev, kde sú potrebné ešte usmernenia zo strany 

CKO na základe, ktorých sa má uvedená riziková analýza vypracovať. 

Ďalšia sada opatrení sa týka národných projektov: 

 krok na základe, ktorého sa zavádza zaslanie zámeru národného projektu na 

CKO predtým ako bude predmetom na MV, následne musí byť projektový 

zámer národného projektu schválený na MV a potom ide znovu písomné 

vyzvanie na kontrolu CKO, 

 prehodnotenie nastavenia národných projektov, napríklad vykonanie CBA analýzy, 

predpokladáme vydanie úpravy vzoru alebo zámeru národného projektu, 

 kritériá pre výber projektov, pod RO vznikla pracovná skupina na úpravu kritérií pre 

výber projektov.  

Taktiež podotkol, že je dôležité upraviť príručku pre odborných hodnotiteľov, nakoľko tá 

príručka stanovuje akým spôsobom sa spresnia výberové kritériá. Ďalej prítomných 

informoval o pravidlách výberu odborných hodnotiteľov, sú to pravidlá, ktoré sa zaviedli na 

národnej úrovni, sú platné pre všetky operačné programy. Uviedol, že hodnotenie projektov 

s výškou nad 5 mil. EUR musia robiť experti s minimálne 10 ročnou praxou v príslušnej 

oblasti. Čo sa týka výberu hodnotiteľov do pracovnej skupiny boli pozvaní ďalší zástupcovia 

orgánov RO alebo CKO a partnerov. Proces prideľovania hodnotených projektov bude 
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generovaný elektronickým systémom a táto funkcionalita by mala byť súčasťou systému 

ITMS 2014+.  

Boris Sloboda (MPSVR SR): sa spýtal, či sú pripomienky, ktoré posielalo MPSVR SR už 

zapracované v odprezentovanej verzii. 

 

Juraj Gmiterko (MŠVVaŠ SR): vo verzii, ktorá bola zaslaná členom MV pripomienky 

zapracované nie sú, prisľúbil však, že do upravenej verzie akčného plánu tieto pripomienky 

zapracované budú.   

 

Boris Sloboda (MPSVR SR): dodal, že pri  niektorých opatreniach chýba konkrétnejšie 

definovanie dopadu na celý systém. 

 

Veronika Paľková (MŠVVaŠ SR): zareagovala, že doplnia ku každému opatreniu to, čo je 

jeho cieľom, aby boli opatrenia zjavnejšie a doplnila informáciu k dotazníkom, ktoré už boli 

zaslané členom a pozorovateľom komisie a  budú poslané aj členom MV. Zároveň 

informovala, že spätnú väzbu už majú zo základného školstva od 220 príjemcov, za stredné 

školstvo 26 za odborné a 17 za všeobecné vzdelávanie. 

K pripomienkami ktoré boli zaslané z EK doplnila, že niektoré opatrenia vyplývajú priamo 

z AP, ktorého autorom je CKO a ktoré schválila vláda, čiže nie je ešte zatiaľ možné 

odpovedať. V rámci zhodnotenia programového obdobia 2007-2013 nebola upravovaná 

textácia v akčnom pláne, ako bolo informované aj na komisii, ale bol oslovený Najvyšší 

kontrolný úrad SR (ďalej aj „NKÚ“)  s ktorým sa dohadujú na forme, akým spôsobom bude 

hodnotenie prebiehať a z toho dôvodu nebolo možné uviesť detaily. Na záver dodala, že 

komunikácia s NKÚ stále prebieha. 

 

Boris Sloboda (MPSVR SR):sa spýtal na termín finálnej verzie textu akčného plánu. 

 

Veronika Paľková (MŠVVaŠ SR):  uviedla, že finálny text akčného plánu predpokladá do 

konca týždňa. 

 

Ladislav Šimko (Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu): k informácii 

o AP doplnil, že bol vládou schválený 20.9.2017 a pripravuje sa ešte aktualizácia niektorých 

častí metodiky systému riadenia, pracuje sa aj na rizikovej analýze výziev. K systému 

ARACHNÉ doplnil informáciu o poslednej validácii dát medzi ITMS 2014+ a ARACHNÉ 

tak, aby v priebehu novembra mohlo byť realizované školenie a inštalácia ARACHNÉ verzie 

2.0 v podmienkach Slovenskej republiky, pretože týmto akčným plánom sa vláda zaviazala 

implementovať ARACHNÉ ako záväzný pre všetky operačné programy. Ďalej doplnil, že 

v akčnom pláne pribudlo opatrenie v rámci národných projektov nad 10 miliónov EUR bude 

povinné hodnotenie skupinou hodnotiteľov pre lepšiu kvalitu hodnotiaceho procesu. Uvedené 

informácie boli prezentované aj na Národnom monitorovacom výbore. 

 

Michael Morass (zástupca EK) vyjadril poďakovanie za spoluprácu a skonštatoval, že 

zapracovanie chýbajúcich pripomienok a komentárov si vyžaduje veľa práce, ale zároveň je tu 
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veľa zaujímavých bodov, ktoré sa budú musieť riešiť, ako napríklad proces výberu 

hodnotiteľov. Skonštatoval, že je potrebné množstvo opatrení týkajúcich sa transparentnosti. 

Z pohľadu EK ide o odôvodnenú prácu, ktorá ide správnym smerom a ako zástupcovia EK 

podporia tento akčný plán, ktorý musí viesť k dobrej realizácii projektov. Vyzdvihol 

dôležitosť pripomienok, ktoré boli spomenuté ohľadne hodnotenia externými hodnotiteľmi. 

Navrhol odpočtovanie AP v rámci každého MV. 

 

Boris Sloboda (MPSVR SR): podotkol, že nevidí priestor na schvaľovanie na úrovni MV, 

navrhol, že akčný plán by mohol byť odpočtovaný na úrovni MV, ale schvaľovanie na úrovni 

MV nie je možné, pretože AP schvaľuje RO. Prisľúbil, že na pripomienkach, ktoré zaslala EK 

sa popracuje a do záverov MV  sa zaradí pravidelné odpočtovanie akčného plánu. 

 

  

Obed 

 

 

Súčasný stav implementácie prioritných osí   5 a 6 

 

Adela Danišková (MV SR): poďakovala za slovo a informovala o aktuálnom stave 

implementácie prioritnej osi 5 a 6.  

 

V rámci prioritnej osi 5 má MV SR ako SO pre OP ĽZ schválených 5 NP, a to sú: NP 

Terénna sociálna práca (26,5 mil. €), NP Komunitné centrá (18,6 mil. €), NP Asistencia pri 

vysporiadavaní pozemkov (2,7 mil. €), NP Zdravé komunity (11,2 mil. €), NP Monitorovanie 

a hodnotenie (3,3 mil. €). K týmto NP boli schválené zálohové platby a momentálne sa 

posudzujú žiadosti o platbu v celkovej hodnote viac ako 900 tisíc eur. SO v spolupráci 

s ÚSVRK momentálne pripravuje posledné vyzvanie pre NP zamerané na predprimárne 

vzdelávanie, ktoré plánuje vyhlásiť koncom novembra. V rámci prioritnej osi 5, SO schválil 

148 dopytovo-orientovaných projektov v rámci veľmi úspešnej výzvy zameranej na podporu 

miestnych občianskych poriadkových služieb (MOPS). Pôvodná alokácia bola 10 mil. eur, ale 

z dôvodov vysokého dopytu bola navýšená skoro dvojnásobne. V rámci schválených 

projektov MOPS sa plánuje zamestnať cca 850 ľudí, z toho 710 príslušníkov 

marginalizovaných rómskych komunít. SO pripravuje aj dopytovo-orientovanú výzvu na 

mentoring a tútoring v hodnote 5 mil. eur, ktorú tiež plánuje vyhlásiť koncom roka 2017.  

 

Ďalej informovala o implementácii prioritnej osi 6, ktorá je ako jediná os v rámci OP ĽZ 

financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Zdôraznila, že SO má momentálne 

135 schválených projektov v celkovej hodnote 36,66 mil. EUR, z toho 128 projektov je 

v stave zmluva uzavretá, vo výške oprávnených výdavkov 34,58 milióna EUR. Prítomných 

ďalej detailnejšie informovala o každej z vyhlásených výziev: 

 

- SO v rámci dopytovo-orientovanej výzvy na výstavbu a rekonštrukciu materských 

škôl, v rámci troch uzávierok hodnotiacich kôl schválil 48 projektov v hodnote viac 
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ako 20 mil. EUR. Momentálne pripravuje rozhodnutia o schválení pre ďalších 29 

projektov v hodnote viac ako 9 mil. EUR.  

- SO v rámci dopytovo-orientovanej výzvy na výstavbu a rekonštrukciu komunitných 

centier pre 125 obcí, v rámci dvoch uzávierok schválil 38 projektov za viac ako 9 mil. 

EUR. V máji tohto roka vyhlásil ďalšiu dopytovo-orientovanú výzvy na výstavbu 

a rekonštrukciu komunitných centier pre všetky obce v Atlase rómskych komunít – 

(1043 obcí), kde medzi oprávnenými žiadateľmi sú aj mimovládne organizácie. 

Uzávierka oboch výziev na komunitné centrá je naplánovaná na január 2018. 

- Ako tretiu dopytovo-orientovanú výzvu SO v decembri minulého roka vyhlásil výzvu 

na prístup k pitnej vode, ktorej predchádzal dotazník. V marci 2017 bolo na SO 

doručených iba 7 projektov, z ktorých iba 4 spĺňali podmienky poskytnutia príspevku, 

a to aj napriek tomu, že SO organizoval informačné dni k výzve, zverejnil často 

kladené otázky a posielal hromadné emaily starostom. Na základe spätnej väzby SO 

v auguste 2017 zverejnil zmenu výzvy a zjednodušil výzvu. Napriek tomu bolo 

v septembrovej druhej uzávierke hodnotiaceho kola doručených iba 13 projektov, 

ktoré SO momentálne posudzuje. Keďže prístup k pitnej vode je jedným zo 

základných ľudských práv a v OP ĽZ je uvedený ako jeden z hlavných ukazovateľov 

vo výkonnostnom rámci, venuje tejto téme SO viac pozornosti. SO momentálne 

pripravuje ďalší dotazníkový prieskum a infografiku pre starostov. Počas výročnej 

konferencie OP ĽZ plánuje SO téme prístupu k pitnej vode venovať samostatný 

workshop.  

- Vo februári 2017 SO vyhlásil ďalšiu dopytovo-orientovanú výzvu zameranú na 

vybudovanie systému komunálneho odpadu, čo bola veľmi úspešná výzva. V rámci 

prvej uzávierky hodnotiaceho kola SO schválil 44 projektov v hodnote viac ako 5 mil. 

EUR a momentálne posudzuje ďalších 85 projektov za viac ako 13 mil. EUR, ktoré 

boli doručené na SO v rámci druhého kola.  

- Pripravovaná dopytovo-orientovaná výzva zameraná na zlepšené podmienky bývania 

za 30 mil. EUR už prešla pripomienkovaním zo strany riadiaceho orgánu a bude 

zaslaná na protimonopolný úrad kvôli nastaveniu štátnej pomoci. Následne ju SO 

plánuje vyhlásiť, pravdepodobne ešte koncom roka 2017. 

 

Boris Sloboda (MPSVR SR): pripomenul otázky, ktoré boli členom zaslané do diskusie: 

Ako zapojiť neziskový sektor do vytvárania špecifík dopytovo-orientovaných projektov, aby 

sa predišlo konfliktu záujmov? Aké sú najväčšie prekážky pre zapojenie samospráv 

a neziskového sektora do dopytovo-orientovaných projektov z PO 5 a PO 6? 

V nadväznosti na prezentáciu p. Daniškovej sa informoval o projektoch, ktoré presahujú 

alokáciu, zaujímal sa či budú realokovať.  

 

Lucia Rozkopálová (MV SR): odpovedala, že v prípade, ak príde viac projektov ako je 

alokácia výzvy, SO sa snaží pristupovať k tomu flexibilne a navýšiť alokáciu. Už sme to raz 

urobili, v prípade dopytovo-orientovanej výzvy zameranej na odpadové hospodárstvo v rámci 

prioritnej osi 6, a dopytovo-orientovanej výzvy na MOPS, v rámci prioritnej osi 5.  
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Ladislav Šimko (Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu): konštatoval, 

že pravidelne komunikuje s generálnou riaditeľkou. Vzhľadom na stav, ktorý je v roku 2017 

a riziko dekomitmentu je vysoké, odporúčal hlavne zvýšenie intenzity spolupráce so 

združeniami, špeciálne so ZMOS-om, pretože obce s marginalizovanými rómskymi 

komunitami sú malé obce a nemajú dostatočné odborné, materiálne kapacity na riešenie 

týchto problémov, preto by mal byť ZMOS kľúčovým hráčom. 

 

Lucia Rozkopálová (MV SR): zvýšenie participácie a zapojenie samosprávy do  dopytovo- 

orientovaných výziev, ktoré sú riešené v rámci okrúhlych stolov, takáto spolupráca prebehla 

napríklad aj pri príprave dopytovo-orientovanej výzvy zameranej na zlepšené podmienky 

bývania a pri výzve na mentoring a tútoring. Takisto prebieha spolupráca s úradom 

splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti a je venovaná zvýšenej participácii 

neziskového sektora pri príprave výziev, týka sa to aj momentálne pripravovanej výzvy 

zameranej na sociálnu ekonomiku. Ďalej uviedla, že so ZMOS-om spolupracujú a sú 

v pravidelnom kontakte.  

 

Tereza Steinhublová (zástupca EK): ): sa opýtala či už bola jedna z hlavných prekážok 

v čerpaní – vysoko nastavené požiadavky pre kvalifikačné požiadavky pre pracovníkov 

komunitných centier, vyriešená. 

 

 

Bianka Valkovičová (zástupca EK): ocenila snahu zjednodušenia prístupu k projektom zo 

strany obcí, napr. výzva na zlepšenie prístupu k pitnej vode, ale zároveň poukázala, že to nie 

je dostatočné opatrenie, aby bol väčší záujem zapojenia sa. Navrhla strategickejšie zamyslenie 

sa nad tým, ako sa vyhnúť dekomitmentu budúci rok. Podľa jej názoru sú potrebné 

štrukturálne zmeny a vyzvala prítomných zaoberať sa nimi teraz pokiaľ je na to ešte čas 

a mala by sa využiť príležitosť diskusie s organizáciami, ktoré sú zastúpené v komisiách, aby 

pomohli nájsť body, v ktorých by sa dali jednotlivé prekážky prelomiť. Chcela vedieť kedy 

EK dostane spätnú väzbu ohľadne dodatočných hodnotiacich kritérií. 

 

Lucia Rozkopálová (MV SR) zástupcov EK uistila, že čo sa týka strategickejšieho 

zamyslenia sa nad štrukturálnymi zmenami, aby sa predišlo dekomitmentu na budúci rok, 

bude to ako jeden z bodov na zasadnutí Komisie pri Monitorovacom výbore, ktorá sa bude 

konať 30. 11. 2017. Dodatočné hodnotiace kritériá na bývanie boli zaslané členom Komisie. 

Jediné pripomienky poslala EK a SO ich konzultoval aj s ÚSVRK. Spätnú väzbu pošlú EK do 

konca týždňa. Doplnila, že úpravu zákona vo vzťahu ku kvalifikačným požiadavkám 

zastrešuje ÚSVRK.  

 

Imrich Holečko (Ľudia a perspektíva, o.z.): sa opýtal na zmenu termínu výstavby 

komunitných centier a či sú v rámci zlepšenia podmienok bývania ujasnené kritéria a kedy je 

predpokladaný termín výzvy. 

 

Lucia Rozkopálová (MV SR): zmena termínu uzávierky ďalšieho hodnotiaceho kola výzvy 

zameranej na výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier sa presunula na január 2018. 
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Výzva zameraná na zlepšené podmienky bývania je pripravená od mája 2017, prebehlo 

pripomienkovanie zo strany RO, kritéria boli predmetnom diskusie na poslednej Komisii po 

Monitorovacom výbore pre prioritné osi 5 a 6 a zaslané členom na pripomienkovanie. Hneď 

po pozitívnom vyjadrení Protimonopolného úradu SR, s ktorým rieši SO nastavenie 

podmienok štátnej pomoci, bude výzva vyhlásená. 

 

Bianka Valkovičová (zástupca EK): informovala sa v akom štádiu je doplnenie usmernenia 

pre interpretáciu 3D princípu. 

 

Lucia Rozkopálová (MV SR): v rámci strategického 3D princípu (desegregácia, 

degetoizácia, destigmatizácia) potvrdila spoluprácu s ÚSVRK na novom dokumente. Najväčší 

problém s 3D princípom zaznamenal SO pri výzve na materské školy. Následne boli na túto 

tému zverejnené samostatné často kladené otázky ako aj príklady vyplnenia.  

 

Milan Muška (Združenie miest a obcí SR): nadviazal na problém výziev, o ktoré nie je 

dostatočný záujem. Skonštatoval, že pokiaľ sa budú riešiť témy, ktoré sú orientované výlučne 

na minoritnú spoločnosť, tak potom problém bude pretrvávať, pretože nie sú vyriešené 

problémy, ktoré sa týkajú majority v obci. Je potrebné zamyslieť sa nad tým, ako sú nastavené 

výzvy, či nie je možnosť otvoriť výzvy ešte viac, hľadať riešenia problémov a vysvetliť si ich 

na báze individuálnej, resp. osobnej. Zároveň prisľúbil stretnutie s p. riaditeľkou 

Rozkopálovou, na ktorom budú hľadať nejaké spoločné riešenia, ktoré by pomohli riešiť 

situáciu tak, aby sa peniaze vyčerpali a nebola hrozba budúcoročného dekomitmentu, pretože 

vo všeobecnosti je to problém, ktorý Slovensko potrebuje veľmi súrne a akútne riešiť, 

zdôraznil na záver. 

 

7. bod programu: Akčný plán na posilnenie integrácie  dlhodobo nezamestnaných na trh 

práce v SR 

 

Katarína Lanáková (MPSVR SR): odprezentovala výsledky plnenia opatrení a aktivít AP 

na posilnenie integrácie dlhodobo nezamestnaných na trhu práce vrátane návrhov  na jeho 

aktualizáciu. Zdôraznila, že situácia sa za posledné obdobie rapídne mení a pozorujeme 

historicky najnižšiu evidovanú mieru nezamestnanosti, v auguste 2017 bola na úrovni 6,54%, 

čo je oproti minulému roku pokles o 3 %-ne body. Taktiež poklesol stav disponibilných 

uchádzačov o zamestnanie na 178 253 osôb. Pokles bol zaznamenaný aj v jednotlivých 

skupinách znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie zo 100 000 na 99 990 dlhodobo 

nezamestnaných. Zlepšenie situácie pripisujeme AP a kombinácii opatrení, ktoré sa týkajú 

sociálneho poradenstva ohľadne zamestnania a dohodách o pracovnej integrácii. Ďalej 

skonštatovala, že všetky opatrenia, legislatívna oblasť a projektové riešenia, ktoré vyplývajú z 

akčného plánu sa priebežne plnia, resp. niektoré boli splnené. V rámci legislatívnej oblasti 

informovala o návrhu zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorý je 

pripravený, momentálne sa vyhodnocujú pripomienky a predpokladá sa, že v novembri pôjde 

na rokovanie tripartity, následne na rokovanie vlády a bude predložený na rokovanie NRSR, 

účinnosť sa predpokladá na 1.4.2018. Predpokladá sa, že tento zákon, ktorý vytvára 

legislatívne prostredie pre zakladanie a fungovanie sociálnych podnikov prispeje k riešeniu 
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nezamestnanosti znevýhodnených skupín na trh práce. V rámci legislatívnych opatrení 

spomenula novelu zákona o konkurze a reštrukturalizácii – bolo vytvorených 12 centier 

právnej pomoci, zvýšil sa počet osobných bankrotov. Tento zákon vytvára podmienky, aby sa 

odstránila bariéra ľudí prijímať zamestnanie namiesto titulu. Novela zákona o službách 

zamestnanosti a zákona o pomoci v hmotnej núdzi – hlavným cieľom novely bola úprava, 

regulácia zárobkovej činnosti nezamestnaných, celkový počet 28 000 evidovaných na úrade 

práce sa znížil na necelých 5 000. V rámci pomoci v hmotnej núdzi bola zvýšená motivácia 

poberateľov nájsť si zamestnanie. V krátkosti zhrnula projektové riešenia - projekt „Zvýšenou 

aktivitou k zamestnaniu“ - prostredníctvom tohto projektu sa realizuje uzatváranie dohôd 

o pracovnej integrácii a poskytuje sa individuálne a skupinové poradenstvo pre viac ako 

73 000 dlhodobo nezamestnaných viac ako 6600 dlhodobo nezamestnaných bolo 

umiestnených na trh práce. „Podpora individualizovaného poradenstva pre “DN UoZ“ – práca 

s ľuďmi, ktorí majú zvýšený problém umiestniť sa na trhu práce, tento projekt je pripravený, 

momentálne je žiadosť o NFP predložená na RO. NP „Reštart“ – začal sa plniť v júli 2017, 

zatiaľ je 100 aktívnych DN, ktorý sa zamestnali na základe vlastnej iniciatívy. 

Ďalej je pripravený národný projekt „Inštitút sociálnej ekonomiky“ a dopytovo- orientovaná 

výzva, ktoré je potrebné zosúladiť s pripravovanou legislatívou, predpokladané spustenie je 

v budúcom roku, keď nadobudne platnosť aj samotný zákon. Informovala o spolupráci 

s neverejnými poskytovateľmi služieb zamestnanosti, či už agentúrami dočasného 

zamestnania alebo agentúrami podporovaného zamestnania. V rámci Inštitútu pre výskum 

práce a rodiny je zriadená pracovná skupina, ktorá sa zaoberá prípravou opatrení, prechodu 

chránených dielní k zamestnávaniu so zdravotným postihnutím na trh práce. Na záver za 

sekciu práce vyjadrila spokojnosť s predkladaným AP  a  jeho implementáciou, ktorá je 

viditeľná na odprezentovaných číslach.  

 

Barbora Novotná (zástupca EK): poďakovala za odpočet a zdôraznila, že AP nie je pre EK, 

ale tento AP má zmeniť situáciu dlhodobo nezamestnaných na Slovensku a z toho dôvodu by 

chcela venovať viac priestoru práve diskusii, napr. oblastiam, ktoré sa rozbiehajú pomalšie 

a taktiež, čo sa týka spolupráce s rôznymi partnermi. Poukázala na skúsenosti so zahraničím, 

kde sa komunikácia ukázala ako úspešná a fungujúca. Zaujímala sa hlavne o to, prečo to 

zapojenie zatiaľ úplne nefunguje v podmienkach SR, aké by mohli byť návrhy a čo by sa dalo 

v tomto smere robiť. 

 

Imrich Holečko (Ľudia a perspektíva, o.z.): skonštatoval, že je to veľmi obsažná téma  

a zároveň navrhol, aby sa celý súbor otázok a návrhov spísal a zaslal kompetentným  

a poprosil, aby boli stanoviská poslané aj spätne v čo najkratšom čase. 

 

Boris Sloboda (MPSVR SR): ubezpečil p. Holečka, aby otázky a návrhy zaslal a budú ďalej 

poslané členom MV a EK. V rámci diskusie prečítal prítomným členom otázky, ktoré im boli 

zaslané pred zasadnutím MV. Skonštatoval, že veľa projektov smeruje k dotáciám na 

zamestnanie a to je otázka, či sú prostriedky vynaložené efektívne alebo nie. Absorpcia týchto 

peňazí a udržateľnosť miest je relatívne vysoká a veľa malých a stredných podnikateľov 
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využíva tieto projekty, kde nahrádzame 6 alebo 9 mesiacov mzdy pre evidovaných dlhodobo 

nezamestnaných. 

Tibor Gregor (Klub 500): reagoval, že majú postreh z terénu a opatrenie vo vzťahu 

k dlhodobo nezamestnaným hodnotia pozitívne. Privítal by, ak by boli podporované aktivity, 

ktoré si veľké firmy vo vzťahu k rekvalifikácii, vo vzťahu k zvyšovaniu zručností mohli robiť 

aj vo vlastných zariadeniach. To by bolo určite vhodné ako doplnenie aktivít, ktoré robí 

ústredie práce. 

Barbora Novotná (zástupca EK): položila otázku, či by boli tieto aktivity vhodné aj pre 

malé a stredné podniky, ktoré potrebujú obvykle pomoc s náborom týchto ťažkých skupín. 

Tibor Gregor (Klub 500): odpovedal, že určite áno, vzhľadom na infraštruktúru, ktorou 

disponujú veľké podniky ako sú rôzne rekvalifikačné centrá. Podotkol, že veľa spoločností je 

zároveň aj zriaďovateľom škôl, kde je možnosť využiť zariadenie na zvyšovanie zručností, 

ktoré využijú v konkrétnom priemysle a v konkrétnej praxi. A to zhodnotil ako garanciu práve 

pre dlhodobo nezamestnaných, že získajú kompetencie v konkrétnom priemysle. 

Skonštatoval, že uvedená problematika ja dlhodobo komunikovaná s ministerstvom práce, ale 

systémovejšie opatrenie prijaté ešte nebolo. 

Barbora Novotná (zástupca EK): vyjadrila súhlas a dodala, že pokiaľ je vzdelávanie 

nejakým spôsobom dizajnované a pod kvalitatívnou kontrolou zamestnávateľov, tak prináša 

vynikajúce výsledky. 

Tibor Gregor (Klub 500): skonštatoval, že vychádzajú hlavne z toho, že podniky, ktoré majú 

vlastné zariadenia, vlastné školy, tak vzdelávajú prioritne pre zabezpečenie svojich potrieb. 

Celá táto infraštruktúra môže byť využitá pre potreby vzdelávania dlhodobo nezamestnaných, 

alebo znevýhodnených uchádzačov. Na záver dodal, že tie kompetencie, ktoré nadobudnú, 

nadobudnú vo vzdelávacích inštitúciách, ktoré sú priamo určené na to, aby vzdelávali pre 

potreby trhu práce. 

Barbora Novotná (zástupca EK): poďakovala p. Gregorovi za vysvetlenie a uviedla, že to 

znie ako konkrétny príklad aktivity, ktorá v AP chýba. 

Milan Muška (Združenie miest a obcí SR): reagoval tiež za zamestnávateľov a konštatoval, 

že ZMOS je účastníkom hospodárskej, sociálnej rady ako zamestnávateľské združenie, keď 

zamestnáva 155 000 zamestnancov v segmente samosprávy. V tom, čo odznelo vníma veľmi 

jasne čitateľné aktivity, ktoré majú efekt, výsledky a reagujú na konkrétne potreby 

spoločnosti. Ako príklad uviedol inštitút pre organizovanie osobného bankrotu, kde je 

dokonca potrebné posilniť kapacity, vzhľadom na čakaciu lehotu 3 mesiace sa tu vytvára 

priestor na to, aby nastupovali agentúry, čo vníma negatívne, pretože záujem štátu bol 

vynikajúci a bol vytvorený jednoduchý ale presný mechanizmus na oddĺženie niekoho, kto sa 

dostal do neriešiteľnej situácie. Ďalej spomenul problematickú veľkú časť občanov, ktorú nie 

je možné rekvalifikovať. Taktiež vyjadril obavy, že ak skončia eurofondy, nebude kontinuita 

a preto je potrebné budovať veci kontinuálne a pokračovať v národných štruktúrach, 
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ministerstvách, inštitúciách riadených ústrednými orgánmi štátnej správy a ďalšími. Na záver 

zhodnotil, že zákon o sociálnych podnikoch a sociálnom podnikaní,  nie je podľa jeho názoru 

pripravený, aby vošiel do legislatívneho procesu, vyjadril obavu, že  nebude postačujúcim 

nástrojom. 

Michael Morass (zástupca EK): poďakoval prítomným za živú debatu, vyjadril spokojnosť 

s angažovanosťou prítomných členov. Čo sa týka AP dlhodobo nezamestnaných, zdôraznil, že 

tento AP je kľúčová vec. Vyjadril súhlas s návrhom p. Holečka, že je naozaj potrebné spísať 

pripomienky a postupovať podľa toho, aby bola spätná väzba, čo sa dosiahlo, aké úsilie sa 

vynaložilo. Na záver vyzval členov, aby boli v kontakte s EK a čím bude viac poznámok 

a odpovedí, tým to bude lepšie. 

8. bod programu: Hodnotenie OP ĽZ 

 

Vladimír Kotas (MPSVR SR): informoval o súlade s plánom hodnotenia OP. Aktuálne 

prebieha VO v súvislosti s výberom externého dodávateľa na hodnotenie OP a najbližšie 

hodnotenie by sa malo týkať pokroku napĺňania cieľov v jednotlivých PO, prednostne PO 2.  

 

Boris Sloboda (MPSVR SR): uviedol, že bude pripravené osobitne hodnotenie pre IZM 

mimo externého hodnotenia.  

 

9. bod programu: Ročný komunikačný plán  

 

Katarína Danielis (MPSVR SR): v skratke upovedomila prítomných o aktivitách 

v uplynulom roku a informovala o plánovaných aktivitách, napr. Výročná konferencia OP ĽZ 

(7. - 8. 11. 2017), ktorá bude spojená so 60. výročím založenia ESF. Pripravuje sa 

dokumentárne spracovanie projektov financovaných z ESF, ktoré by malo byť na konferencii 

prezentované a následne sa bude prezentovať verejnosti. Upovedomila o vzniku profilu na 

sociálnej sieti facebook.com a o zmenách na webovom sídle OP ĽZ.  

 

Zuzana Rybanová (zástupca EK):  Najjednoduchšie je použiť už existujúcu stránku OP ĽZ. 

Tiež profil na sociálnej sieti Facebook doplniť o ostatné PO, nakoľko zatiaľ obsahuje 

informácie týkajúce sa iba prioritných osí spadajúcich pod Ministerstvo práce. . Navrhla, že 

pri mediálnej kampani plánovanej na október 2017, „Pomáhame tým čo sú v núdzi“, môžu 

propagovať existenciu informačných centier. 

 

 

10. bod programu: Rôzne a záver 

 

Informácia o dopytovo - orientovaných výzvach PO 1 

 

Veronika Paľková (MŠVVaŠ SR): informovala prítomných o vyhlásených výzvach - výzvu 

„Nediskvalifikuj sa“, „V základnej škole úspešnejší“ a krátko poukázala na problémy pri 
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implementácii.  Výzva „Nediskvalifikuj sa“ podlieha schéme pomoci de minimis na podporu 

vzdelávania, kde sú na národnej úrovni obmedzené/limitované možnosti podpory, čo 

znamená, že bolo možné získať maximálne 200 tis. EUR na projekt a zároveň, nemohlo dôjsť 

k prečerpaniu za posledné 3 fiškálne roky. Veľa žiadateľov muselo byť z tohto dôvodu 

zamietnutých. Pri výzve „V základnej škole úspešnejší“ bol problémom spolufinancovanie 

5% a školám bolo vysvetlené ako funguje zjednodušené vykazovanie výdavkov. Čo sa týka 

pripravovaných výziev, momentálne prebieha dotazníkový prieskum pre oblasť základného 

a stredného školstva, ktoré budú zaslané aj členom MV. Pripravujú sa výzvy pre ZŠ, 

gymnázia a pre VŠ sú plánované 2 výzvy - jedna na tvorbu profesijne orientovaných 

bakalárskych predmetov a druhá je orientovaná na prípravu budúcich pedagógov vrátane 

pôsobenia cvičných učiteľov.  

 

Informácia o dopytovo - orientovaných výzvach PO 2,3,4 

 

Viliam Michalovič (MPSVR SR): prezentoval vyhlásené výzvy za PO 2, 3 a 4. Oboznámil 

členov o neúspešných výzvach v PO 2, kde identifikoval, že problémom môžu byť veľmi 

„zväzujúce“ podmienky, čo plánujú odstrániť pri nastaveniach pripravovaných následných 

výzvach. Ďalej upozornil na výzvu „Prevencia a eliminácia diskriminácie“, ktorá sa musela 

zrušiť, ale pripravuje sa jej opätovné vyhlásenie. Vo výzve nebola nastavená žiadna 

obmedzujúca podmienka pre aktivity žiadateľa a výzva bude preto prepracovaná a opätovne 

vyhlásená. Informoval tiež o plánovaných výzvach podľa indikatívneho harmonogramu 

výziev, ktorý je zverejnený na oficiálnej web stránke. Uviedol, že pri výzve „Podpora 

subjektov soc. ekonomiky“, ktorá  síce je v harmonograme výziev, je možné, že sa bude 

realizovať prostredníctvom aktivít NP. 

 

Plánovaná zmena hodnotiacich kritérií pri výzvach  

 

Vladimír Kotas (MPSVR SR): informoval o plánovanej zmene hodnotiacich kritériách pre 

výber projektov OP ĽZ. Aktuálne sa zapracovávajú pripomienky od EK a CO. Následne bude 

vypracovaný návrh predložený Komisii a CO a  tomuto MV. Finálny návrh by mal byť 

v decembri.  

 

Boris Sloboda (MPSVR SR):  podal informáciu o prebiehajúcom globálnom audite v OP ĽZ 

„Systémový audit včasnej prevencie“. Koniec predpokladá asi o tri mesiace teda koncom 

roka.  

 

Zuzana Rybanová (zástupca EK): si vyžiadala indikatívny plán organizácií MV, komisií pri 

MV, zasadnutí okrúhlych stolov, stretnutí EŠIF na národnej úrovni, ktoré by mali byť 

organizované a logicky na seba nadväzujúce. . Ubezpečila riadiaci orgán, že by malo ísť iba 

o indikatívny plán a určitá flexibilita v rámci neho sa predpokladá. Zároveň požiadala 

o distribúciu dokumentov v riadnom časovom predstihu, podľa možnosti v angličtine, na čo 

ako spomenula môžu poslúžiť aj prostriedky z technickej asistencie. 
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Boris Sloboda (MPSVR SR): na záver uviedol, že najbližší MV sa plánuje v prvej dekáde 

decembra 2017 a poďakoval za aktívnu účasť zúčastnených. 

 

Prílohy: 

 

1. Uznesenie 

2. Prezenčná listina 

 

 

 

V Bratislave dňa 16.10.2017 

       v.r . 

................................................................. 

20.11.2017    Agáta Záhorská 

                                                                                                    overovateľ zápisnice 

 

 

       v.r . 

................................................................ 

15.11.2017    Daniela Jones 

                                                                                                    Tajomník MV OP ĽZ 

 

       v.r . 

................................................................ 

20.11.2017    Boris Sloboda 

                                                                                                   prvý podpredseda MV OPĽZ 

 

 

       v.z. Branislav Ondruš 

................................................................. 

24.11.2017     Ján Richter 

                                                                                                           predseda MV OP ĽZ 

 

 

 

 

   

 


