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16. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Ľudské zdroje 

 

Termín konania: 20. jún 2018 

Miesto konania: Hotel Holiday Inn, Bratislava 

Zúčastnení:  podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program 

 

1) Registrácia účastníkov 

2) Otvorenie 16. 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) Návrh Revízie OP ĽZ – schvaľovanie návrhu 

4) Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF 

zavádzaním participatívnych postupov 

5) Rôzne a záver 

 Diskusia 

 Návrh uznesenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

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

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

overovateľa zápisnice 

Jozef Vančo (MPSVR SR) poverený ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako 

predseda MV pre OP ĽZ na zastupovanie, na úvod privítal všetkých prítomných a 

ospravedlnil neúčasť predsedu MV pre OP ĽZ p. ministra Richtera. Poďakoval zástupcom 

Európskej komisie za konštruktívny prístup a konkrétne návrhy na zmeny v operačnom 

programe (ďalej aj „OP“), ako aj za návrhy na skvalitnenie argumentácie k jednotlivým 

navrhovaným zmenám. Uviedol, že predložená Revízia OP ĽZ predstavuje akceptovateľný 

kompromis, ktorý odstraňuje bariéry v implementácii opatrení, dopĺňa ustanovenia v súlade 

so Strategickým plánom OP ĽZ na roky 2018 – 2020 a reaguje tak nielen na aktuálnu sociálno 

– ekonomickú situáciu na SR, ale aj na novú legislatívu v oblasti sociálnej ekonomiky. 

Vyjadril presvedčenie, že sa návrh Revízie OP ĽZ podarí schváliť, aby mohol začať proces 

formálneho predloženia dokumentov EK. Ďalej prítomných informoval, že v programe 

zasadnutia je zaradená informácia o aktivitách spoločného projektu Centrálneho 

koordinačného orgánu a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. 

V tejto súvislosti ubezpečil nielen z pozície riadiaceho orgánu, ale aj v mene 

sprostredkovateľských orgánov, že pri implementácii OP sa bude klásť dôraz na aktívne 

zapojenie sa zástupcov občianskej spoločnosti do nastavenia a monitorovania výziev tak, aby 

spoločne zvýšili účinnosť opatrení OP a prispeli k naplneniu jeho cieľov. Dodal, že 

spolupráca s predstaviteľmi občianskej spoločnosti zostáva pri implementácii OP ĽZ výzvou 

aj v kontexte prípravy nového programového obdobia. Na záver všetkým poprial úspešné 

rokovanie a ďalším vedením rokovania poveril generálneho riaditeľa Borisa Slobodu. 

Michael Morass (zástupca EK) privítal všetkých prítomných a predstavil pani Kateřinu 

Kapounovú, ktorá bude koordinovať spoluprácu s EK. V rámci programu rokovania 

vyzdvihol dôležitosť efektívneho zapojenia občianskej spoločnosti do procesu implementácie 

a dodal, že táto téma má vysokú prioritu aj v súvislosti s nariadením ESF+ na roky 2020-

2027. Ďalej hovoril o spolupráci s riadiacim orgánom, sprostredkovateľskými orgánmi 

a službami EK na Revízii OP ĽZ a skonštatoval, že predkladaný dokument je pripravený 

a dostatočne zrelý na to, aby ho monitorovací výbor podporil a následne sa ešte bude konať 

stretnutie medzi EK, RO a SO. Ďalej zdôraznil potrebu sústrediť sa na zrealizovanie 

Strategického plánu, ktorý bol monitorovacím výborom schválený na poslednom stretnutí 

v máji. Na záver skonštatoval, že pre krátkosť stretnutia v programe rokovania chýba Akčný 

plán na posilnenie integrácie dlhodobo nezamestnaných na trhu práce SR. Vzhľadom na 

pokrok v APDN zároveň navrhol, aby monitorovací výbor zvážil vonkajšie hodnotenie tohto 

akčného plánu, nakoľko si vyhodnotenie vyžaduje určitý čas a bude dôležité mať toto 

hodnotenie pripravené pri procese rozhodovania o budúcich programoch. 

Boris Sloboda (MPSVR SR) poďakoval p. Vančovi a p. Morassovi za príhovor a následne 

overil uznášaniaschopnosť MV a skonštatoval, že z 35 členov MV s hlasovacím právom je 

prítomných 28 a zasadnutie je uznášaniaschopné.  
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Na základe požiadavky zástupcov EK bol do programu doplnený bod týkajúci sa informácie 

o ESF+.  Druhá požiadavka na doplnenie programu sa týkala návrhu na schválenie 

Dodatku  č. 6 k Štatútu Komisie pri MV pre prioritnú os 1, ktorú navrhlo MŠVVaŠ SR. 

Priebeh schvaľovania programu 16. rokovania MV OP ĽZ 

Hlasovalo 28 prítomných členov Monitorovacieho výboru pre OP ĽZ, z toho ZA: 28 členov, 

Proti: 0 členov, Zdržali sa: 0 členov. Program 16. rokovania Monitorovacieho výboru pre OP 

ĽZ bol členmi Monitorovacieho výboru jednomyseľne schválený. 

Priebeh schvaľovania overovateľa zápisnice zo 16. rokovania MV OP ĽZ  

Predsedajúci za overovateľa zápisnice navrhol pána Petra Udvardiho z Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 

Hlasovalo 28 prítomných členov Monitorovacieho výboru pre OP ĽZ, z toho ZA: 27 členov, 

Proti: 0 členov, Zdržal sa: 1 člen. Návrh na overovateľa zápisnice bol členmi 

Monitorovacieho výboru jednomyseľne schválený. 

 

3. bod programu: Návrh Revízie OP ĽZ 

Viliam Michalovič (MPSVR SR) informoval, že v období po ostatnom zasadnutí MV 

prebehli neformálne konzultácie medzi RO, SO a EK, a to s cieľom dospieť k dohode 

o zmenách v oblastiach, ktoré EK označila za nevyriešené. Poďakoval zástupcom EK za 

konštruktívny prístup a návrhy na zmeny, či už v OP alebo v zdôvodneniach zmien. V reakcii 

na požiadavku členky MV na zjednotenie označenia typov prijímateľov uviedol, že boli 

vykonané úpravy vo všetkých prioritných osiach. V rámci jednotlivých prioritných osí 

skonštatoval, že v PO2 nedošlo k dohode o pôvodne plánovanom presune časti ESF alokácie 

do PO3, preto všetky súvisiace zmeny boli z návrhu revízie odstránené. Po dohode so sekciou 

práce, boli akceptované návrhy EK na precizovanie cieľových skupín a odstránenie takých 

častí textu OP, ktoré sa týkali intervencií vo vzťahu k mladým ľuďom naprieč prioritnými 

osami a stratili relevanciu vzhľadom na úpravu znenia špecifického cieľa 2.1.1. Predmetom 

zmien zostali ukazovatele, týkajúce sa dlhodobo nezamestnaných a neaktívnych mladých 

ľudí. V PO3 bola doplnená informácia o akčnom pláne podpory dlhodobo nezamestnaných 

a v PO4 boli na základe požiadavky EK odstránené návrhy opatrení v oblasti podpory 

nájomného bývania. 

Veronika Paľková (MŠVVaŠ SR) informovala, že v rámci revízie prioritnej osi Vzdelávanie 

boli upravené hodnoty finančných ukazovateľov výkonnostného rámca, hodnoty 

ukazovateľov zameraných na inklúziu v menej rozvinutých regiónoch, ktoré prekročili 

hodnotu míľnika a bola pridelená alokácia na inklúziu vo viac rozvinutom regióne čím došlo 

k zníženiu alokácií na iné témy vo viac rozvinutom regióne. Zároveň sa do OP dopĺňa 

možnosť využitia finančných nástrojov. 

Juraj Gmiterko (MV SR) informoval, že v súvislosti s verziou dokumentu, ktorý bol 

predložený na predchádzajúcom monitorovacom výbore boli pozmenene tri oblasti. Vo 

vzťahu k novej sade merateľných ukazovateľov výsledku boli niektoré ukazovatele v rámci 

PO 5, 6 vypustené, hlavne s ohľadom na pripomienky EK a bola ponechaná pôvodná textácia. 
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Vo vzťahu k merateľným ukazovateľom výkonnostného rámca bolo doplnené zdôvodnenie, 

ako aj vyčíslenie cieľovej hodnoty. Jedinou otázkou zostala metodika na vyčíslenie 

minimálnej hranice na  pravidlo N+3. Vo vzťahu k merateľnému ukazovateľu výkonnostného 

rámca ohľadom prístupu k pitnej vode v rámci PO 6, prebehla dodatočná klasifikácia a 

vysvetlenie medzi SO a zástupcami DG Regio. 

 

Boris Sloboda (MPSVR SR) z pozície riadiaceho orgánu poďakoval za dvanásťmesačnú 

prácu a zároveň vyzval všetkých zainteresovaných, aby táto Revízia OP ĽZ nebola 

samoúčelná, ale aby slúžila na lepšie čerpanie. Následne otvoril diskusiu. 

Marcela Zubriczká (MF SR) upozornila na výšku upraveného finančného ukazovateľa pre 

prioritnú os č. 6, fond EFRR v sume 35 466 239 EUR, nakoľko uvádzaná výška nespĺňa 

minimálnu hranicu potrebnú na naplnenie n+3 a požiadala upraviť uvedenú výšku na sumu 

40 548 800 EUR. 

Alexander Kurtanský (Rada VŠ) zareagoval na vymazanie podpory výstavby nájomných 

bytov z návrhu Revízie OP ĽZ, uviedol, že podpora z OP ĽZ by bola adekvátna pre občanov 

bývajúcich v reštituovaných bytoch. Doplnil, že sa nejedná o marginalizovanú skupinu, ale 

o riadnych občanov, ktorí boli vylúčení z bytovej privatizácie podľa zákona č.182/1993 a ide 

približne o 580 rodín. 

Viliam Michalovič (MPSVR SR) uviedol, že na túto tému prebehla výmena informácií, ale 

EK vyjadrila jasný postoj, že z prostriedkov ESF by sa uvedená problematika podporovať 

nemala. 

Michael Morass (zástupca EK) súhlasil s p. Kurtanským a s problematikou nájomného 

bývania v SR, ale zdôraznil, že nájomné bývanie nebolo predmetom finančnej podpory z OP 

ĽZ, aj keď ide o sociálny rozmer. Uviedol, že výstavba nájomného bývania nespadá pod 

rozsah pôsobnosti nariadenia, čiže by sa jednalo o neopodstatnené použitie finančných 

prostriedkov. Skonštatoval, že je dôležité si uvedomiť, že ESF dopĺňa štátny rozpočet 

v súlade s nariadením.  

Ďalej sa vyjadril k Revízii OP ĽZ a skonštatoval, že v celej strategickej časti by sa mala 

doplniť časť o Strategickom pláne, ktorý schválil monitorovací výbor, aby bolo jasné na, čo 

sa viažu všetky menšie zmeny. V rámci PO 1 ocenil väčší dôraz na inkluzívne vzdelávanie, 

ktoré je v súlade so Strategickým plánom a takisto hovoril o znížení finančného míľnika, kde 

bola poskytnutá indikácia absolútneho minima, pod ktoré finančný míľnik nemôže klesnúť. 

V PO 5 spomenul technické zmeny a v PO 6 uviedol, že kolegovia z DG REGIO majú 

zásadné pripomienky k finančným míľnikom. Na záver uviedol, že je ešte potrebné aby 

Revíziu OP ĽZ skontrolovalo oddelenie zodpovedné za rozpočet, ale v konečnom dôsledku je 

dostatok argumentov na to, aby boli zmeny obhájiteľné a vyjadril stanovisko za EK, že text 

Revízie OP ĽZ považuje za dostatočne zrelý na to, aby bol monitorovacím výborom prijatý 

s podmienkou udelenia mandátu riadiacemu orgánu na rokovanie s Komisiou. 

Boris Sloboda (MPSVR SR) zhrnul, že monitorovací výbor schvaľuje návrh Revízie OP 

ĽZ s podmienkou, že udelí mandát RO na rokovanie s EK, ktorá môže do procesu ešte 

vstúpiť. V prípade pripomienok zo strany EK tieto budú následne zapracované.  
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Priebeh schvaľovania návrhu Revízie OP ĽZ 

Hlasovalo 28 prítomných členov Monitorovacieho výboru pre OP ĽZ, z toho ZA: 28 členov, 

Proti: 0 členov, Zdržali sa: 0 členov. Návrh Revízie OP ĽZ bol členmi Monitorovacieho 

výboru jednomyseľne schválený. 

 

4. bod programu: Návrh Dodatku č. 6 k Štatútu Komisie pri Monitorovacom výbore pre 

prioritnú os Vzdelávanie 

Rastislav Igliar (MŠVVaŠ SR) uviedol, že v Dodatku č. 6 ide o doplnenie jedného člena 

v Komisii pri MV pre PO 1 na základe žiadosti, ktorú MŠVVaŠ SR obdržalo od Republikovej 

únie zamestnávateľov. 

Priebeh schvaľovania návrhu Dodatku č. 6 k Štatútu Komisie pri Monitorovacom 

výbore pre prioritnú os Vzdelávanie 

Hlasovalo 28 prítomných členov Monitorovacieho výboru pre OP ĽZ, z toho ZA: 27 členov, 

Proti: 0 členov, Zdržali sa: 1 člen. Návrh Dodatku č. 6 k Štatútu Komisie pri Monitorovacom 

výbore pre prioritnú os Vzdelávanie bol členmi Monitorovacieho výboru jednomyseľne 

schválený. 

 

5. bod programu: „Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie 

a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych opatrení“ 

Miroslav Mojžiš (Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti) 

predstavil  projekt, ktorý je výsledkom spolupráce Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj 

občianskej spoločnosti a Centrálneho koordinačného orgánu s cieľom vytvorenia lepších 

podmienok pre spoluprácu inštitúcií zodpovedných za riadenie implementácie EŠIF 

a zástupcov občianskej spoločnosti. Uviedol, že pilotná fáza projektu sa implementovala od 

marca 2017 do mája 2018 a v súčasnosti na ňu nadväzuje skrátený projekt do konca roka 

2018 s perspektívou pokračovania spolupráce aj v roku 2019. Ďalej uviedol, že projekt bol 

zameraný na zvýšenie participácie na procesoch implementácie, posilnenie mechanizmu 

monitoringu EŠIF a zefektívnení informačných tokov medzi CKO, RO, SO a zástupcami 

občianskej spoločnosti. Na základe uskutočnených dotazníkových prieskumov uviedol, že 

práve malých prijímateľov odrádza nastavenie výziev a tým sa znižuje aj dopyt po výzvach. 

Vyzdvihol dôležitosť a prospešnosť stretnutia s cieľovými skupinami v teréne, kde možno 

získať informácie ako potenciálni žiadatelia fungujú a na základe toho cielenejšie nastaviť 

výzvy. Skonštatoval, že výsledky prieskumov a podujatí, ktoré sa konali v rámci projektu sú 

spracované vo forme odporúčaní a boli postúpené riadiacemu orgánu a sprostredkovateľským 

orgánom. Ďalej hovoril o probléme „konflikt záujmov“, ktorému sa dá vyhnúť, ak budú 

dôsledne rozdelené kompetencie a zachované pravidlá pre otvorenosť a transparentnosť 

procesu. V rámci národných projektov zhodnotil, že niektorí žiadatelia preferujú dobre 

nastavený národný projekt pri ktorom ostáva náročná administratíva na implementátorovi NP. 

Ďalšie bariéry, ktoré sa ukázali ako zásadné v rámci zberu dát z prostredia potenciálnych 

prijímateľov uviedol hlavne štátnu pomoc prostredníctvom schémy de minimis a „in-kind“ 
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spolufinancovanie. Spomenul aj globálne granty ako prierezovú tému, ktorej sa v rámci 

projektu venovali a skonštatoval, že je potrebné hľadať riešenia, pretože by sa touto cestou 

mohlo zvýšiť čerpanie predovšetkým na strane najmenších prijímateľov. Ďalej informoval, že 

v rámci prieskumov ohľadne práce monitorovacieho výboru vyplynula požiadavka hlavne na 

operatívnu a pravidelnú výmenu informácií medzi riadiacim orgánom a členmi MV 

o priebehu implementácie, pripravovaných výzvach a informácie o spracovaní zámerov NP. 

Informoval, že sa začalo rokovanie o aktívnejšom zapájaní členov MV a to nielen z dôvodu 

informovanosti, ale predovšetkým z dôvodu využitia kapacít členov MV prostredníctvom 

vytvorenia pracovných skupín alebo prostredníctvom vytvorenia tzv. rádu partnerstva pre NP, 

kde by boli informovaní o zámeroch a aby vedeli dávať spätnú väzbu implementujúcemu 

subjektu. Ďalej skonštatoval, že projekt pokračuje druhou fázou v ktorej naďalej budú 

prebiehať rokovania s RO a SO. Uviedol, že víziou druhej fázy projektu je vytvorenie 

priestoru priameho kontaktu medzi projektovým manažérom v pozícii mentora na strane 

poskytovateľa a implementujúcich subjektov prijímateľov s cieľom vyjasnenia zámerov, 

alebo s cieľom kvalitnejšej prípravy napríklad žiadostí o platbu. Na záver dodal, že kľúčovým 

sa stáva programovanie a dôležité je vytvoriť prostredie pre participatívny a legitímny proces 

programovania v ktorom má priestor aj občianska spoločnosť. 

Boris Sloboda (MPSVR SR) poďakoval za prezentovanie projektu a požiadal o zaslanie 

výstupov projektu, aby mohli byť poskytnuté členom monitorovacieho výboru a zástupcom 

EK. Uviedol, že riadiaci orgán sa snaží výzvy zjednodušovať a zároveň skonštatoval, že 

prenastavovať už existujúce pravidlá počas operačného programu je veľmi náročné. 

Oľga Pietruchová (MPSVR SR) z pozície gestora horizontálnych princípov nediskriminácie 

a podpory rovnosti mužov a žien ponúkla spoluprácu hlavne pri vzdelávaní prijímateľov a pri 

monitorovaní aktivít, napríklad prístupnosť prostredia, kde vidí priestor pre mimovládne 

organizácie, ktoré pracujú v teréne. 

Miroslav Mojžiš (Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti) 

poďakoval za ponuku na spoluprácu a uviedol, že je veľký potenciál na strane gestorov 

zasahovať do implementácie práve cez budovanie kapacít. Doplnil, že sa robila aj analýza 

informačného prostredia administratívnych kapacít a audit prístupnosti informácií pre 

nevidiacich a slabozrakých pre webové stránky EŠIF, ktorý dopadol veľmi zle. 

Kateřina Kapounová (zástupca EK) sa vyjadrila, že výsledky projektu môžu poslúžiť na 

definovanie budúceho operačného programu a je tam potenciál na zlepšenie písania výziev 

hlavne v prioritných osiach, ktoré sú zamerané na malých žiadateľov. V rámci skúseností 

z iných krajín uviedla, že informácie o národných projektoch sú pravidelne prezentované na 

monitorovacích výboroch a členovia sú priebežne oboznamovaní s výsledkami NP a taktiež 

môžu dávať podnety pre ich vylepšenie. 

Miroslav Mojžiš (Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti) sa 

vyjadril, že dôležité je zabezpečenie synergie medzi výzvami v čase i v oprávnenosti, ktorá je 

veľmi dôležitá pre komplexné zámery. Dôležité je tiež zladenie NP s dopytovo –

orientovanými výzvami najmä, ak ide o rovnakú cieľovú skupinu a nevyhnutná je 

komunikácia s terénom. Dodal, že cieľom je vytvorenie priestoru na komunikáciu na 
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poloformálnej báze, a ak sa to zaradí do kultúry implementácie, tak spolupráca bude veľmi 

flexibilná. 

Boris Sloboda (MPSVR SR) zareagoval na príspevok p. Kapounovej a povedal, že RO sa 

neustále snaží vylepšovať a zjednodušovať výzvy, aby boli čo najatraktívnejšie pre 

prijímateľov. 

Daniela Drobná (Únia miest Slovenska) požiadala, aby informovanosť, kooperácia a  

komunikácia bola jasná a transparentná, navrhla písať výzvy tak, aby sa im rozumelo. 

Skonštatovala, že je na zamyslenie na všetkých stranách ako bude nadviazaný mechanizmus, 

ktorý má napomáhať tomu, aby čerpanie eurofondov bolo na SR rýchlejšie, transparentnejšie, 

flexibilnejšie a aby sa pomoc dostala tam, kde je potrebná. 

Imrich Holečko (Ľudia a perspektíva,o.z.) hovoril o projekte REPAS+, ktorý je dobre 

nastavený s veľmi dobrým zámerom, ale v praxi sa zistilo, že vylučuje 70 – 80 % dotknutej 

skupiny ľudí a v prioritnej osi 5 a 6 viac ako 90% záujemcov o inkluzívne vzdelávanie. 

Boris Sloboda (MPSVR SR) uviedol, že v rámci Komisie pri MV bude do programu 

zaradený projekt REPAS + a budú sa prezentovať určité návrhy zmien na základe kontrol 

a odporúčaní Národného kontrolného úradu. 

Irena Belohorská (Únia žien Slovenska) upozornila na to, že pre Úniu žien je veľmi 

problematické uchádzať sa o peniaze z fondov. V rámci prípravy nového OP požiadala 

o zapojenie do programu  aj také skupiny obyvateľstva, konkrétne žien, ktoré sa na dedinách 

venujú napríklad vzdelávaniu Rómov alebo vedú tanečné skupiny.  

Iva Pipíšková (ZMOS) potvrdila, že pre malé obce je veľmi zložité reagovať na výzvy. 

Miroslav Mojžiš (Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti) dodal, 

že práve zrozumiteľnosť poskytovanej informácie je kľúčovým problémom, ktorý bol v rámci 

spoločného projektu identifikovaný a skonštatoval, že ak bude výzva zrozumiteľná, tak bude 

po výzvach aj vyšší dopyt. Ako príklad uviedol OP Efektívna verejná správa, v rámci ktorého 

boli zorganizované semináre týkajúce sa výziev pre neziskové mimovládne organizácie s 

cieľom preložiť to, čo riadiaci orgán prezentuje do reči, ktorej rozumejú žiadatelia. Navrhol 

takéto semináre realizovať aj v spolupráci s MPSVR SR. 

Boris Sloboda (MPSVR SR) povedal, že riadiaci orgán súhlasí so zjednodušovaním 

formulárov a povinností pre prijímateľov, taktiež má pripravené návrhy zjednodušení, ibaže z 

pozície riadiaceho orgánu sa to uskutočniť nedá, nakoľko riadiaci orgán sa riadi mnohými 

metodickými pokynmi. Na záver diskusie požiadal, aby sa pri príprave nového operačného 

programu kládol veľký dôraz na nový formulár výziev. 

 

6. bod programu: Rôzne a záver 

Michael Morass (zástupca EK) predstavil Európsky sociálny fond +. Informoval, že na 

stretnutí, ktoré sa konalo v Bratislave za účasti členov vlády SR, zástupcov parlamentu a 

generálneho riaditeľa DG REGIO bol predstavený celkový rámec kohéznej politiky a ESF+. 

Uviedol, že pokiaľ ide o ESF+ stojíme pred obrovskými výzvami v oblasti zamestnanosti, 
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hoci čísla nezamestnanosti sa zlepšujú, ale stále pretrvávajú problémy s dlhodobou 

nezamestnanosťou, ďalej je tu otázka digitálnej revolúcie, automatizácia pracovísk a s tým 

súvisiaca adaptabilita, toto sú výzvy na ktoré je potrebné nejakým spôsobom reagovať. Dodal, 

že v Európskom pilieri sociálnych práv boli zakotvené spôsoby ako reagovať na všetky výzvy 

a je hlavným cieľom na ktorý by sa ESF + mal v budúcnosti zameriavať. Zároveň doplnil, že 

pre ESF+ sa vyčlenilo 101,2 miliárd eur z ktorých 100 miliárd eur bude spadať pod zdieľané 

riadenie a zároveň dôjde k zjednodušeniu vo všetkých kohéznych politikách. Celkové 

nastavenie ESF + sa bude zameriavať na 11 konkrétnych cieľov, najmenej 25 % podpory 

bude venovaných sociálnemu začleneniu a najmenej 2 % podpore pre chudobných. 

Z hľadiska partnerstva zdôraznil dôležitosť zapojenia sociálnych partnerov a občianskej 

spoločnosti. Ďalej spomenul európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, ktorý využíva 

1,6 miliardy eur a jeho cieľom je reagovať na zatváranie podnikov alebo pomôcť 

zamestnancom, ktorí sú vo veľkom prepúšťaní v dôsledku automatizácie a dodal, že tento 

fond už môžu využiť aj podniky, ktoré majú aspoň 250 zamestnancov. Na záver povedal, že 

prezentované čísla sú pre celú EÚ politiku súdržnosti na úrovni približne 320 miliárd eur 

a z toho cca 100 miliárd je vyčlenených pre Európsky sociálny fond, zároveň skonštatoval, že 

v konečnom dôsledku je zaznamenaný nárast z 23 % na 27 %. 

Boris Sloboda (MPSVR SR) dodal, že konkrétne čísla pre SR budú známe v najbližších 

týždňoch a členovia MV budú informovaní na najbližšom rokovaní MV. Zároveň požiadal 

prítomných aby boli aktívni pri zberoch údajov a postupne si tak pripravovali pôdu na 

prípravu nového operačného programu. 

Mário Lelovský (Republiková únia zamestnávateľov) uviedol, že ako zamestnávatelia 

preferujú preventívne opatrenia predtým, než dôjde k prepúšťaniu, pretože motivovať 

prepusteného zamestnanca je náročné. Požiadal MPSVaR SR aby sa uchádzalo o európsky 

fond na prispôsobenie sa globalizácii. Dodal, že dosiahnuť počet 250 naraz prepustených je 

v podmienkach SR extrémne číslo. 

Michael Morass (zástupca EK) skonštatoval, že SR by sa mohla uchádzať o tento fond, ale 

zatiaľ sa tak nestalo. Uviedol, že fond je vyhradený na nepredvídané udalosti, čiže ak je 

riziko, že podnik bude zatvorený je možné o tento fond požiadať. 

Boris Sloboda (MPSVR SR) spomenul problematiku Hornej Nitry, ktorá je obrovskou 

výzvou pre štrukturálne fondy, pretože musia byť prijaté opatrenia na aktívnu preorientáciu 

celej oblasti na iné odvetvie. Na záver poďakoval p. Morassovi za prezentáciu a požiadal 

tajomníčku MV p. Jones, aby prečítala uznesenie. 

Daniela Jones (MPSVR SR) odprezentovala návrh uznesenia zo 16. MV OP ĽZ na 

programové obdobie 2014 - 2020 č. 4/2018 zo dňa 20. júna 2018. 
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Prílohy: 

1. Uznesenie 

2. Prezenčná listina 

 

V Bratislave dňa 20.06.2018 

 

                                                                                                                v.r. 

20.07.2018 ................................................. 

Peter Udvardi 

overovateľ zápisnice 

 

                                v.r. 

20.07.2018 ................................................. 

Daniela Jones 

tajomník MV OP ĽZ 

 

 

                                                                                                                v.r. 

20.07.2018 ................................................. 

Boris Sloboda 

prvý podpredseda MV OP ĽZ 

 

 

                                                                                                   v.z. Jozef Vančo 

23.07.2018 ................................................. 

Ján Richter 

predseda MV OP ĽZ 


