ZÁPISNICA
z 9. rokovania Monitorovacieho výboru pre
operačný program Ľudské zdroje

25. november 2016

programové obdobie 2014 – 2020
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Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Ľudské zdroje
Termín konania: 25. november 2016
Miesto konania: Hotel SOREA Regia, Bratislava
Zúčastnení:
podľa priloţenej prezenčnej listiny
Program
1) Registrácia účastníkov
2) Otvorenie 9. 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 dodatku č. 3 k Štatútu MV OP ĽZ a návrhu dodatku č. 3 k Štatútu Komisie pri MV
OP ĽZ pre prioritné osi 2, 3 a 4
4) Návrh doplnenia Všeobecných kritérií pre výber tretích subjektov v národných projektoch
5) Informácia o aktuálnom stave implementácie OP ĽZ
6) Informácia o aktuálnom stave finančnej implementácie OP ĽZ
7) Informácia o aktuálnom stave implementácie finančných nástrojov OP ĽZ
8) Návrh Akčného plánu na posilnenie integrácie dlhodobo nezamestnaných na trh práce
v Slovenskej republike
9) Aktualizácia Plánu hodnotenia OP ĽZ pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 1.1
10) Informácia o vybraných realizovaných projektoch OP ĽZ
 Úspešne na trhu práce
 Cesta z kruhu nezamestnanosti
 Terénna sociálna práca v obciach I
 Výstavba/rekonštrukcia predškolských zariadení
11) Informácia o pripravovaných vyzvaniach a výzvach OP ĽZ
 prioritná os 1
 prioritné osi 2, 3 a 4
 prioritné osi 5 a 6
12) Informácia k procesu deinštitucionalizácie v Slovenskej republike, legislatívna podpora
a aktivity
13) Informácia o aktuálnom stave plnenia ex ante kondicionalít OP ĽZ na programové
obdobie 2014 – 2020
14) Odpočet plnenia úloh zo 7. rokovania MV pre OP ĽZ
15) Rôzne
16) Záver
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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) privítal účastníkov a otvoril rokovanie 9. MV OP ĽZ.
Ospravedlnil neprítomnosť štátneho tajomníka MPSVR SR, pána Branislava Ondruša, ktorý
bol poverený zastupovaním ministra PSVR SR a avizoval jeho príchod v priebehu rokovania.
Súčasne privítal zástupcov Európskej komisie (ďalej aj „EK“), menovite pani Janu
Kolaříkovú, pani Zuzanu Rybanovú, pána Michaela Morassa a pána Martina Ortha a následne
poţiadal zástupcu EK o úvodné slovo.
Michael Morass (zástupca EK) vyjadril potešenie reprezentovať EK spolu so svojimi
kolegami na rokovaní, ktoré je podľa jeho názoru dôleţitým rokovaním, nakoľko sa bude
prijímať akčný plán zameraný na dlhodobo nezamestnaných, čo ako predpokladá, má byť
kľúčovou témou na preukázanie úspechu tohto výboru a aj operačného programu. Avšak,
predtým vyjadril niekoľko obáv, na ktoré by rád poukázal. Týka sa to predovšetkým
skutočnosti, ţe v priebehu 2 rokov od začiatku operačného programu je vidieť len málo
reálnych výsledkov, pokiaľ ide o implementáciu projektov. Poukázal na skutočnosť, ţe
OP ĽZ je v poradí síce druhý operačný program, ktorý v rámci Slovenska úspešne postupuje
a dosahuje relatívne dobré výsledky, ale viaceré problémy pretrvávajú. V širšom kontexte
zdôraznil, vo vzťahu k diskusii o budúcnosti politiky súdrţnosti, dôleţitosť pozitívneho
vplyvu štrukturálnych fondov a politickú zodpovednosť vzhľadom na skutočnosť, ţe
Slovensko je jednou z krajín, ktorá získava najviac prostriedkov z Politiky súdrţnosti EU
2014 – 2020. Čo sa týka akčného plánu pre dlhodobú nezamestnanosť, vyzdvihol dôleţitosť
tohto strategického kroku nielen pre Slovensko, ale aj pre ostatné členské štáty a označil ho
ako dobrý príklad, ako moţno rýchlo reagovať na odporúčania pre jednotlivé krajiny týkajúce
sa dlhodobej nezamestnanosti a zavádzania do praxe. Poukázal na nerovnováţny progres čo
do kvality a potreby pokroku v oblasti PO vzdelávanie a predovšetkým na národné projekty,
ktoré nie je moţné jednoznačne označiť ako pomoc študentom, školám a učiteľom, ku ktorým
by však predovšetkým mali smerovať finančné prostriedky. Naopak, mnohé z prostriedkov sú
smerované do informačných štruktúr alebo do inštitúcií. Na záver zdôraznil nevyhnutnosť
maximalizovania vyuţitia princípu partnerstva a podpory jeho vyuţívania riadiacim orgánom
(ďalej aj „RO“) prostredníctvom komisií pri monitorovacom výbore, čo napomôţe
k ďalšiemu zlepšeniu kvality jednotlivých projektov.
Boris Sloboda (MPSVR SR) sa poďakoval za úvodné slová a prešiel k samotnej organizácii
MV. Skonštatoval, ţe z celkového počtu 36 členov je prítomných 30 členov – t.j. 80 %
členov, čím sa výbor stal uznášaniaschopným. Následne predstavil program, vyzval členov
v prípade záujmu na predloţenie návrhov na doplnenie a pristúpil k hlasovaniu o programe.
Pri predstavovaní programu si vzhľadom na neprítomnosť štátneho tajomníka MPSVR SR,
pána Branislava Ondruša, vyhradil moţnosť operatívneho presúvania bodov programu. Ďalej
pristúpil k hlasovaniu o návrhu overovateľa zápisnice. Za overovateľa zápisnice bola
navrhnutá Mgr. Veronika Paľková.
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Priebeh schvaľovania programu
Za: 30 členov
Proti: 0 členov
Zdrţal sa: 0 členov
Priebeh schvaľovania overovateľa zápisnice z 9. rokovania MV OP ĽZ
Za: 29 členov
Proti: 0 členov
Zdrţal sa: 1 člen
Záver k bodom 1 a 2:
Na MV OP ĽZ bolo prítomných 30 členov z celkového počtu 36 členov s hlasovacím právom.
9. rokovanie MV OP ĽZ bolo uznášaniaschopné a program MV bol všetkými prítomnými
členmi jednoznačne odsúhlasený.
Za overovateľa zápisnice bola schválená zástupkyňa MŠVVaŠ SR Mgr. Veronika Paľková.
3. bod programu: Návrh dodatku č. 3 k Štatútu MV OP ĽZ a návrh dodatku č. 3
k Štatútu Komisie pri MV OP ĽZ pre prioritné osi 2, 3 a 4
Boris Sloboda (MPSVR SR) pristúpil k schvaľovaniu návrhu dodatku č. 3 Štatútu
MV OP ĽZ a návrhu dodatku č. 3 Štatútu Komisie pri MV OP ĽZ pre prioritné osi 2, 3 a 4
(ďalej aj „PO“). Podnetom na zmenu Štatútu MV OP ĽZ je zákon č. 171/2016 Z. z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej
štátnej správy (kompetenčný zákon) s účinnosťou od 1. júna 2016, a na základe ktorého bol
zriadený nový ústredný orgán štátnej správy – Úrad podpredsedu vlády SR pre investície
a informatizáciu. Pod tento úrad sa okrem iného presunula aj sekcia centrálneho
koordinačného orgánu z Úradu vlády SR, ktorá do t.č. bola členom MV ako zástupca Úradu
vlády SR.
Priebeh schvaľovania návrhu dodatku č. 3 k Štatútu MV OP ĽZ
Za: 30 členov
Proti: 0 členov
Zdrţal sa: 0 členov
Návrh zmeny Štatútu Komisie pri MV OP ĽZ pre prioritné osi 2, 3 a 4 reagoval na podnet
EK, ktorý bol zo strany sekretariátu MV akceptovaný a členstvo Rady mládeţe Slovenska,
predovšetkým vo väzbe na PO 2 bol premietnutý do návrhu dodatku č. 3 tohto štatútu ako
rozšírenie členstva v radoch pozorovateľov.
Priebeh schvaľovania návrhu dodatku č. 3 k Štatútu Komisie pri MV OP ĽZ pre
prioritné osi 2, 3, a 4
Za: 30 členov
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Proti: 0 členov
Zdrţal sa: 0 členov
Záver k bodu č. 3:
Návrh dodatku č. 3 k Štatútu MV OP ĽZ a návrh dodatku č. 3 Štatútu Komisie pri MV OP ĽZ
pre prioritnú os 2, 3 a 4 boli jednomyseľne schválené v počte 30 prítomných členov.
4. bod programu: Návrh doplnenia Všeobecných kritérií pre výber tretích subjektov
v národných projektoch
Boris Sloboda (MPSVR SR) v krátkosti zhrnul genézu vývoja dokumentu Všeobecných
kritérií pre výber tretích subjektov v národných projektoch. Predloţil pripomienky MF SR,
ktoré boli vznesené počas per rollam schvaľovania dokumentu v auguste tohto roku a ktoré
boli zaslané členom MV v podkladoch k tomuto MV. Jedna pripomienka sa týkala
precizovania textu, a to preukázanie oprávnenosti subjektu zapojenia sa do aktivít projektu,
druhá pripomienka vyţadovala presnú špecifikáciu „tretích subjektov“ a tretia pripomienka sa
týkala pridania šiesteho kritéria v odborných a technických kritériách pre posudzovanie
výberu tretích subjektov v národných projektoch, a to personálne zabezpečenie tretích strán,
konkrétne podmienka preverenia personálneho zabezpečenia (ak relevantné) ešte pred tým,
ako sa uchádza o podporu. Následne vyzval členov k hlasovaniu.
Priebeh schvaľovania návrhu doplnenia Všeobecných kritérií pre výber tretích
subjektov v národných projektoch
Za: 30 členov
Proti: 0 členov
Zdrţal sa: 0 členov
Záver k bodu č. 4:
Návrh doplnenia Všeobecných kritérií pre výber tretích subjektov v národných projektoch bol
jednomyseľne schválený v počte 30 prítomných členov.
5. bod programu: Informácia o aktuálnom stave implementácie OP ĽZ
Boris Sloboda (MPSVR SR) informoval o aktuálnom stave implementácie a v súvislosti
s PO 2 poukázal na hraničné termíny čerpania, ktoré sú pre túto os do konca roku 2018.
Napriek dobrému tempu kontrahovania, vo vzťahu k začínajúcemu javu nízkeho počtu
dlhodobo nezamestnaných oproti plánovanému stavu, zdôraznil potrebu nevyhnutnosti na
uvedený jav operatívne reagovať a vytvárať také projekty, ktoré budú odzrkadľovať potreby
trhu práce. Pri ostatných PO je stav kontrahovania veľmi dobrý a porovnateľný
z predchádzajúcim obdobím. Nárast čerpania vidí aţ pri plnom rozbehnutí implementácie
jednotlivých projektov.
Stručne zhrnul vývoj implementácie:
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na PO 1, kde vzhľadom na to, ţe len v nedávnom období boli vyhlásené prvé
2 vyzvania pre národné projekty (ďalej aj „NP“), k čerpaniu ešte nedochádza. Jeden
návrh na uzavretie zmluvy je aktuálne na podpise u ministra ŠVVaŠ SR;
na PO 2 boli vyhlásené 3 vyzvania, všetky 3 NP sú v realizácií. Pri týchto projektoch
je identifikované veľmi nízke čerpanie (z 215 910 858,- EUR alokovaných
finančných prostriedkov je čerpaných 3 402 019,- EUR) z dôvodu reálneho záujmu zo
strany cieľových skupín, tak ako uţ informoval na začiatku prezentácie;
v PO 3 sa pri NP nadviazalo na skúsenosti z predchádzajúceho obdobia a pri týchto
projektoch je prevaţná miera finančných prostriedkov smerovaná priamo na cieľové
skupiny. Zazmluvnených je k tomuto dátumu 9 projektov. Aj v tejto PO sa vyskytuje
jav, ktorý by sa dal stručne nazvať „vykrádanie projektov“. Ide o to, ţe pri niektorých
viac atraktívnych projektoch je väčší záujem o zapojenie do projektu, a to má
nepriamy vplyv na úspešnosť implementácie pri iných projektoch. Čerpanie zhrnul
v číslach – celkovo z 375 mil. EUR je vyčerpaných 62,5 mil. EUR;
v PO 4 je zazmluvnených 5 NP, čo v číslach predstavuje z celkovej výšky alokácie
368 671 978,- EUR čerpanie vo výške 9 897 784,- EUR;
v PO 5 sú predloţené dve ţiadosti o poskytnutie NFP (ďalej aj „ŢoNFP“), ktoré sú
v procese schvaľovania, pri tejto PO je k dnešnému dňu nulové čerpanie;
Adela Danišková (MV SR) informovala o aktuálnom stave PO 6. Uviedla, ţe bola
vyhlásená dopytovo-orientovaná výzva, v rámci ktorej bolo uţ uzatvorené 1. kolo
a schválených 13 ŢoNFP v celkovej hodnote 3,5 mil. EUR a k nim prislúchajúcich
návrhov na uzatvorenie zmluvy o NFP. Poukázala na skutočnosť pozastavenia
zasielania návrhov zmlúv prijímateľom z dôvodu nesúladu týchto zmlúv s poslednou
novelou zákona o verejnom obstarávaní a na podnet právneho oddelenia MV SR je
potrebné čakať na aktualizáciu metodického pokynu CKO, ktorým sa zabezpečí súlad
vzorov zmlúv s legislatívou. Aj v prípade tejto PO je aktuálne nulové čerpanie.
Boris Sloboda (MPSVR SR) informoval, ţe implementácia PO 7 Technická
pomoc a jej čerpanie pokračuje v zmysle harmonogramu.

Boris Sloboda (MPSVR SR) vyjadril nádej, ţe ďalšie iniciatívy sa budú týkať aj zapájania
do aktívneho ţivota skupiny 23 tisíc nezamestnaných mladých ľudí do 29 rokov, ktorí
aktuálne nie sú pre zamestnávateľov atraktívni. Následne otvoril diskusiu:
Helena Woleková (SOCIA) poukázala na ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sú, ako je
často prezentované, neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti, avšak podľa jej názoru sú
v národných projektoch diskriminovaní. Ako príklad uviedla NP Zamestnávanie mladých.
Poukázala na niekoľko tisíc ľudí v osobitných stredných školách, špecializovaných
učilištiach, pre ktorých nevidí bez špeciálnej prípravy moţnosť zamestnať sa. Vidí tu
moţnosť, aby sa uţ v posledných ročníkoch mohli mladí ľudia pripraviť na prechod do
zamestnania vo vzťahu k ich zdravotnému postihnutiu. A preto apeluje na to, aby bol
vytvorený taký projekt, ktorý by bol orientovaný práve na túto skupinu ľudí.
Boris Sloboda (MPSVR SR) uvítal tento návrh a prisľúbil hľadať riešenie.
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Oľga Pietruchová (MPSVR SR) sa pridala k diskusii a uviedla, ţe v rámci implementácie
horizontálneho princípu Nediskriminácia s osobitným zreteľom na zdravotné postihnutie je
moţnosť dočasného vyrovnávacieho opatrenia, kedy práve pre ľudí s týmto postihnutím je
moţné urobiť opatrenia nad rámec štandardných programov. Zároveň ponúkla moţnosť
pomoci s dizajnovaním takéhoto prístupu.
Jozef Dvonč (ZMOS) sa opýtal, či čerpanie do roku 2017 bude splnené v rámci nastavenej
výkonnostnej rezervy.
Boris Sloboda (MPSVR SR) ubezpečil, ţe výkonnostný rámec celého OP sa v roku 2017
určite splní, pričom vychádzal z aktuálneho postupu čerpania.
Adriana Mesárošová (MPSVR SR) rozšírila odpoveď pre pani Wolekovú a informovala
o predloţení výzvy „Podpora vybraných skupín mladých ľudí na trh práce“, kde sa počíta
s touto skupinou mladých ľudí na CKO.
Michael Morass (zástupca EK) poďakoval za slovo ako aj za túto komplexnú informáciu.
Skonštatoval, ţe sa na implementáciu nedá pozerať len jednostranne, ale musia sa zohľadniť
rôzne aspekty implementácie a EK vníma aj tú skutočnosť, ţe RO identifikoval problémy
a pracuje na opatreniach vedúcich k zlepšeniu tejto situácie, napr. vo väzbe na Iniciatívu na
podporu zamestnanosti mladých. Zdôraznil však, ţe EK vníma potrebu zlepšenia
implementácie. Nemalo by ísť len o hľadanie podpory v nezamestnanosti alebo o pomoc pri
hľadaní práce. Informoval o aktuálne prebiehajúcej diskusii na európskej úrovni, týkajúcej sa
kaţdoročnej finančnej smernice, vo väzbe na Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých.
Slovensko alebo aspoň jeho veľká časť by mohlo vyuţívať tieto financie aj nad mieru
aktuálneho oprávneného obdobia. Poznamenal, ţe je stále čo zlepšovať, čo sa týka Iniciatívy
na podporu zamestnanosti mladých a v mnohých ohľadoch je moţné Slovensko vnímať ako
dobrý príklad, čo do vyuţitia štrukturálnych fondov na Iniciatívu na podporu zamestnanosti
mladých a malo by to tak aj pokračovať vo vyuţívaní kvalitných projektov, kde treba pridať v
úsilí a pripraviť ďalšie výzvy a rozšíriť okruh prijímateľov aj o neverejných poskytovateľov.
Opätovne sa vrátil k obavám, ktoré sa týkajú vyuţívania PO 1, kládol dôraz na zhodnotenie
NP vo fáze prípravy a odporúčal vyuţitie tejto osi predovšetkým na otvorené výzvy, t. j.
zameranie sa na dopytovo-orientované projekty. Poukázal na viac ako tretinové vyuţitie
prostriedkov na informačné technológie v projektových zámeroch, čo EK vnímala ako
pomerne veľký objem, pretoţe peniaze z tohto operačného programu nemajú slúţiť na tento
účel. Vrátil sa k obojstrannej komunikácii zo začiatku roka, z ktorej jednoznačne vyplynula
potreba zníţenia NP a zmena orientácie a vyuţitie financií na dopytovo-orientované projekty.
Tieto záväzky, podľa jeho názoru, boli naplnené len do istej miery. Zdôraznil podporu tvorby
projektov zameraných na podporu zamestnanosti mladých a podporu mladých ľudí so
zdravotným postihnutím, ako aj princíp dostupnosti projektov pre týchto ľudí. Vzniesol
poţiadavku ohľadne väčšej informovanosti členov tohto výboru o činnosti komisií pri MV
a zapojenia zainteresovaných strán do implementácie. Nemali by to byť len finančné
informácie, ale aj kvalitatívne hodnotenie, resp. predkladanie rôznych špecifických otázok na
úrovni výboru a viesť konštruktívne diskusie.
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Boris Sloboda (MPSVR SR) podporil túto myšlienku. V kontexte odznených pripomienok
týkajúcich sa dostupnosti projektov vyuţil príleţitosť a uviedol, ţe by bol nerád, aby sa
v zmysle odznených informácií navodil dojem, ţe ľudia so zdravotným postihnutím majú
problémy zapojenia sa do projektov. Vstup pani Wolekovej vnímal ako návrh na špecifický
projekt, ktorý by túto najviac zraniteľnú skupiny oslovil.
Martin Orth (zástupca EK) sa pripojil k tejto výzve na umoţnenie väčšej prístupnosti
takýchto projektov ľuďom so zdravotným postihnutím a súčasne a doplnil poţiadavku
p. Morassa, ţe aktivity financované v rámci programov musia byť prístupné, t. j. musia ich
môcť vyuţívať aj ľudia so znevýhodnením (fyzickým ci mentálnym). Konkrétne menoval
webové stránky, resp. IT technológie, ktoré budú prispôsobené zrakovo postihnutým a pod,
ale aj dopravné prostriedky alebo stavby (ERDF/KF).
Oľga Pietruchová (MPSVR SR) poukázala na zákonnú úpravu na národnej úrovni, ktorá
určuje zamestnávať určité percento ľudí so zdravotným postihnutím a tu vidí moţnosť
prísnejšej kontroly organizácií a zamestnávateľov, ktoré sú podporované v rámci EŠIF.
6. bod programu: Informácia o aktuálnom stave finančnej implementácie OP ĽZ
Boris Sloboda (MPSVR SR) otvoril tento bod a vyzval na prezentáciu zástupcu MF SR.
Ľubomír Šidelský (MF SR) zhrnul, opierajúc sa o prezentáciu, ţe stav čerpania OP ĽZ
napriek nízkemu číslu (3,55 % za zdroje EU) je v rámci 11 OP na druhom mieste. Rovnako
vidí reálne naplnenie záväzkov čerpania do konca roku 2017. Potvrdil pripravenosť MF SR na
zabezpečenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na OP ĽZ.
Michael Morass (zástupca EK) informoval o moţnosti zvýšenia ţiadosti na komisiu
a vyuţiť moţnosť predĺţeného termínu na prijímanie ţiadostí a to z toho dôvodu, ţe zostal
dostatok financií na okamţité preplatenie ţiadostí. Obrátil sa na zástupcu MF SR
o vysvetlenie, prečo je taký nárast plánovaných výdavkov v poslednom roku, a odporučil
lineárny plán výdavkov, kým je čas a priestor na zmeny, aby na konci programu nezostala
takmer miliarda EUR.
Ľubomír Šidelský (MV SR) vysvetlil, ţe sa jedná o minimálne hodnoty čerpania.
Denisa Ţiláková (Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu) poloţila
otázku smerom k RO, či pri zmienenej predloţenej výzve/vyzvaniu na CKO bola dodrţaná
podmienka korektného prerokovania kaţdého projektového zámeru s EK pred predloţením na
posúdenie CKO. Uvedená poţiadavka sa týka národných projektov.
Konštatovala, ţe je v zmysle zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých príspevkov zlepšiť plánovanie a to
v zmysle povinnosti RO predkladania na CKO tzv. záväzné konkrétne plány na úrovni
štvrťrokov a nie len minimálne hranice čerpania, ktoré predstavujú fatálne riziko nesplnenia
pravidla N+3 a to aj rezervy pri moţných naplnení identifikovaných rizík, vrátane
pomenovania týchto rizík.
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Boris Sloboda (MPSVR SR) ubezpečil pani Ţilákovú, ţe všetky národné projekty týkajúce
sa PO 2, 3 a 4 spĺňajú túto poţiadavku. Podotkol, ţe MPSVR SR aktuálne pracuje
predovšetkým na výzvach pre dopytovo-orientované projekty. V tomto kontexte pripomenul,
ţe pri dopytovo-orientovaných projektoch sa musí počítať s minimálne ročným odkladom
čerpania, čo pri národných projektoch je zabezpečené takmer automaticky.
7. bod programu: Informácia o aktuálnom stave implementácie finančných nástrojov
OP ĽZ
Boris Sloboda (MPSVR SR) poţiadal MF SR o poskytnutie informácie k finančným
nástrojom.
Elena Roţníková (MF SR) ospravedlnila Martina Polónyiho, riaditeľa útvaru stratégie
financovania hospodárskeho rastu, ktorý sa z dôvodu neodkladných pracovných povinností
nemohol zúčastniť zasadnutia, a následne prešla k informácii ohľadne prostriedkov
alokovaných na finančné nástroje z OP ĽZ v pôsobnosti MPSVR SR. Celková alokácia
vyčlenená z OP ĽZ do Slovak Investment Holding (ďalej len „SIH“) predstavuje
58,5 mil. EUR, kde prvá časť prostriedkov – prvá tranţa vo výške 25% bola prevedená
dňa 22. 8. 2016, a to konkrétne v objeme 14,625 mil. EUR. Okrem tejto alokácie boli
z OP ĽZ na finančné nástroje alokované aj prostriedky v pôsobnosti MV SR. Finančné
nástroje na podporu sociálnej ekonomiky budú navrhnuté v zmysle dohodnutej investičnej
stratégie. Konkrétne v rámci tejto investičnej stratégie boli navrhnuté 3 skupiny finančných
nástrojov: 1, financovanie prostredníctvom rizikového kapitálu – v tomto prípade budú
podporené subjekty sociálnej ekonomiky alebo investičné fondy zamerané na podporu
projektov s pozitívnym sociálnym dopadom, 2, dlhové nástroje vrátane mikropôţičiek, kde
budú pripravené úverové schémy, ktorých účelom bude vytvorenie úverových nástrojov –
tieto budú kombinovať príspevok z programu s prostriedkami finančného sprostredkovateľa,
príp. ďalších súkromných investorov na financovanie portfólia novo poskytnutých úverov, 3,
záručné nástroje vrátane záruk na mikropôţičky, kde budú pripravené záručné schémy, ktoré
budú mať za cieľ podporovať expanziu pôţičiek pre konečných prijímateľov od sektora
súkromných finančných inštitúcií. V súčasnosti sa otvorila diskusia o moţnosti pristupovať
k podpore komplexným spôsobom, a teda moţnosť kombinovať finančný nástroj s grantovou
zloţkou, ktorej výška však ešte nebola stanovená a ktorá bude podmienená získaním návratnej
zloţky, čiţe úveru alebo kapitálovej investície. Na spustení finančných nástrojov sa
intenzívne pracuje. Finančné nástroje implementuje spoločnosť SZRB Asset Management
a okrem nástrojov v oblasti sociálnej ekonomiky sa súčasne pripravujú finančné nástroje
v ďalších oblastiach, napr. infraštruktúra, malé a stredné podniky, odpadové hospodárstvo. Na
poslednom zasadnutí dozornej rady SIH, ktoré sa konalo dňa 24. 10. 2016, bola schválená
zmena investičnej stratégie v rámci PO 3, ktorá sa týkala najmä vypustenia zmienky
o rozdelení finančnej alokácie podľa jednotlivých typov finančných nástrojov, čím sa chcela
predovšetkým dosiahnuť väčšia flexibilita pri príprave finančných nástrojov a zabezpečenie
reflektovania aktuálnej podmienky trhu. V súčasnosti prebieha nastavenie štátnej pomoci; ako
náhle bude schválená schéma štátnej pomoci Protimonopolným úradom SR, SZRB Asset
Management môţe spustiť výber finančných sprostredkovateľov pre jednotlivé finančné
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nástroje. Aktuálne je najpokročilejší úverový nástroj, na ostatných nástrojoch sa pracuje. Čo
sa týka časového hľadiska, nie je moţné stanoviť konkrétne termíny, avšak robí sa všetko pre
to, aby boli finančné nástroje v oblasti subjektov sociálnej ekonomiky spustené čo najskôr.
Boris Sloboda (MPSVR SR) poďakoval za prezentovanie finančných nástrojov a informoval
sa na mikropôţičkový systém pre svojpomocné budovanie domov, ktoré spadá pod MV SR.
Elena Roţníková (MF SR) vzhľadom na to, ţe len zastupovala kolegu, nevedela zaujať
jednoznačné stanovisko.
Lucia Rozkopálová (MV SR) uviedla, ţe MV SR má so SZRB Asset Management
samostatnú zmluvu na 11,5 mil. EUR cez PO 6 s určením na podporu subjektov sociálnej
ekonomiky vo výške 1,5 mil. EUR a svojpomocnú výstavbu obydlí vo výške 10 mil. EUR.
Boris Sloboda (MPSVR SR) prezentoval poţiadavku neprítomného splnomocnenca vlády
pre rómske komunity ohľadne potreby spustenia mikropôţičkového systému v najkratšom
moţnom termíne. Ďalej informoval o príkladoch veľmi dobrej praxi, čo sa týka
marginalizovaných rómskych komunít (ďalej aj „MRK“) a svojpomocnej výstavbe, ktorá je
dnes financovaná zo súkromných pôţičkových zdrojov. Poukázal aj na mediálnu odozvu na
takéto pozitívne príklady.
Lucia Rozkopálová (MV SR) potvrdila odprezentované a poukázala, ţe pôjde
o implementáciu cez finančné nástroje a informovala o vyhlásení vyzvania v lete 2016,
pričom MV SR očakáva predloţenie ŢoNFP v najbliţších dňoch.
Prestávka
8. bod programu: Návrh Akčného plánu na posilnenie integrácie dlhodobo
nezamestnaných na trh práce v Slovenskej republike
Boris Sloboda (MPSVR SR) privítal štátneho tajomníka Branislava Ondruša, zároveň mu
prenechal vedenie MV OP ĽZ a poţiadal ho o prezentáciu ďalšieho bodu programu, ktorým
bol Akčný plán na posilnenie integrácie dlhodobo nezamestnaných na trh práce v SR (ďalej
len „AP“).
Branislav Ondruš (MPSVR SR) poďakoval za slovo a privítal prítomných hostí.
Ospravedlnil sa za meškanie spôsobené sluţobnou cestou v zahraničí a vyjadril vďaku za
moţnosť odprezentovať AP. Poukázal na fakt, ţe dlhodobá nezamestnanosť je na Slovensku
jedným z kľúčových problémov na trhu práce a práve oblasť pomoci dlhodobo
nezamestnaným patrí medzi priority OP ĽZ, pokiaľ ide o prioritné osi 2, 3 a 4. Kľúčovými
východiskami pre AP bolo odporúčanie Rady EÚ z 15. 2. 2016 týkajúce sa integrácie
dlhodobo nezamestnaných na trh práce, ďalej národný program reforiem Slovenskej republiky
z roku 2016, národná stratégia zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020 a taktieţ
závery tematického seminára EK organizovaného MPSVR SR v spolupráci s EK
dňa 3. 5. 2016. V legislatívnej oblasti obsahuje AP návrh zákona o sociálnej ekonomike,
ktorého cieľom je vytvorenie priaznivého prostredia na podporu sociálnych podnikov v rámci
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sociálnej ekonomiky a sociálnych inovácií, ďalej návrh novely zákona o sluţbách
zamestnanosti a zákona o pomoci v hmotnej núdzi za účelom podpory zvýšenia motivácie
poberateľov pomoci v hmotnej núdzi nájsť a udrţať si zamestnanie a návrh novely zákona
o konkurze a reštrukturalizácii s cieľom zavedenia účinného mechanizmu osobného bankrotu
(oddlţenia fyzických osôb) s cieľom eliminovať dlhovú pascu a s osobitným zreteľom na
nízkopríjmové skupiny. Medzi plánované iniciatívy v rámci AP patrí: zavedenie intenzívneho
a individuálneho prístupu, reintegrácia dlhodobo nezamestnaných na trh práce, zvýšenie ich
motivácie k zamestnanosti a zamestnateľnosti, rozvíjanie sociálnych podnikov, rozvoj
spolupráce poskytovateľov verejných sluţieb zamestnanosti s neštátnymi sluţbami
zamestnanosti, sociálne poradenstvo pre dlhodobo nezamestnaných a vykonávanie činnosti
jednotného kontaktného miesta pre dlhodobo nezamestnaných.
Boris Sloboda (MPSVR SR) poďakoval za predstavenie návrhu AP a vyjadril nádej, rovnako
ako pán Morass pred ním, ţe tento akčný plán bude jedným zo vzorových v OP ĽZ. Otvoril
diskusiu k návrhu AP a poprosil pána Holečka o jeho pripomienku alebo komentár.
Imrich Holečko (Ľudia a perspektívy, o.z.) vyzdvihol AP a vyjadril súhlas s jeho obsaţnou,
hodnotnou a komplexnou prípravou. Poukázal na určité záleţitosti z praxe, ktoré síce boli
zahrnuté v návrhu, no nie dostatočne razantne a evidentne, a povaţoval za svoju povinnosť na
ne poukázať. V súvislosti s individuálnym prístupom k dlhodobo nezamestnaným poukázal na
fakt, ţe všetky záleţitosti sú riešené prostredníctvom štátnych inštitúcií a povaţuje za
problematické dotiahnuť dlhodobo nezamestnaných na úrad práce, nakoľko títo ho vnímajú
ako sankčnú inštitúciu a pokiaľ aj prídu, tak nevnímajú alebo nerozumejú tomu, čo sa deje.
Poukázal tieţ na vlastnú skúsenosť so zriaďovaním neformálnych informačných stredísk
zamestnanosti, kedy sa dosahovali štyri aţ päťkrát výraznejšie výsledky pri zamestnávaní
dlhodobo nezamestnaných. V dôsledku toho, ţe boli zaloţené na princípe dobrovoľnosti cez
komunitnú prácu a prácu v teréne, sa dosahoval individuálny prístup ľahšie a jednoznačnejšie
neţ na úrade práce. Nechcel znevaţovať prácu zamestnancov úradu práce, práve naopak. Ale
poukázal na fakt, ţe je ťaţké pritiahnuť dlhodobo nezamestnaných do štátnej inštitúcie. Na
druhej strane, neformálne centrá zamestnanosti sú oveľa dostupnejšie a je jednoduchšie
následne zapojiť dlhodobo nezamestnaného na trh práce a je aj ľahšie s ním pracovať.
V nadväznosti na túto pripomienku taktieţ poukázal na potrebu vytvorenia dopytovoorientovaných projektov zameraných na neziskový sektor prostredníctvom PO 3 alebo PO 5.
Ďalej poukázal na správne zadefinovanú pozíciu tútora pri NP Cesta z kruhu nezamestnanosti,
no vyzdvihol fakt, ţe nástupom do zamestnania sa intenzívna práca so zamestnancom iba
začína, nakoľko cieľom je dosiahnuť udrţateľnosť a toto zahŕňa taktieţ prácu so
zamestnávateľom, prácu s rodinou, prácu priamo v teréne.
Irena Belohorská (Únia ţien Slovenska) vyjadrila uznanie nad perfektne pripraveným AP,
no zároveň vyjadrila obavy nad jeho implementáciou, čo je podľa jej slov náš dedičný hriech,
nakoľko aj dobre vypracovaný projekt stroskotá na rôznych výnimkách a špekulantoch
v súvislosti s implementáciou. Poukázala na dôleţitosť zamerania sa na vekovú skupinu
päťdesiatnikov, nakoľko mladí ľudia nemajú problém sa zamestnať doma alebo v zahraničí.
Vyjadrila potrebu existencie projektov a procesov zameraných na skupinu ľudí, ktorý ešte
nedosiahli dôchodkový vek, no v dôsledku vekového obmedzenia sú vynechaní z podobných
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procesov. Ďalej vyjadrila názor, ţe v dôsledku nedávnych správ o tom, koľko musíme
dováţať pracovníkov zo zahraničia, by sa zasadila za zavedenie prísnej kontroly
nezamestnaných. Túto úlohu by pravdepodobne nezvládol úrad práce, ale bola by dôleţitá
spolupráca so starostami. Táto kontrola by mala byť primárne zameraná na ľudí, ktorým bola
opakovane ponúknutá práca a oni ju opakovane odmietli. Vyjadrila moţnosť, ţe odmietavý
postoj k zamestnaniu môţe mať príčinu napríklad v ubytovaní. V tomto smere podotkla, ţe by
nemuselo byť na škodu vybudovanie ubytovní, ako tomu bolo v minulosti. V mene seniorov,
ktorí ešte nedosiahli dôchodkový vek, pripomenula, ţe Rada Európy a Európska únia
vydávajú mnoţstvo dokumentov, ako sa má uľahčiť práca jednak invalidným, a taktieţ
starším ľuďom.
Ábel Ravasz (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity) vyjadril uznanie nad
AP, ktorý podľa jeho slov ponúka moţnosti pre rozšírenie agendy jeho úradu. Poukázal na
kapitolu 5, bod 7 „Terénna sociálna práca v obciach číslo 1 ako nástroj pre sociálne
poradenstvo“ a navrhol spoluprácu s národným projektom „Terénna sociálna práca, terénna
práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ v rámci PO 5 do
kapitoly 5 bod 7 AP. Vyjadril ochotu spolupracovať pri formulácii znenia pripomienky do
uznesenia.
Jaroslav Šumný (KOZ) vyjadril uznanie nad AP, s ktorým sa nemá problém stotoţniť.
Poukázal na moţnú potrebu vytvorenia podobného akčného plánu, zameraného na ďalšiu
skupinu ľudí v evidencii úradu práce, nielen na 12 mesiacov, nakoľko je tam väčšia
pravdepodobnosť úspechu a taktieţ zvoliť podobný komplexný prístup aj voči tejto skupine
nezamestnaných, pretoţe doterajšie nástroje, ktoré boli vyuţívané voči ostatným
nezamestnaným, sa ukazujú ako problematické.
Michael Morass (zástupca EK) vyjadril ochotu komisie prijať tento AP a v mene EK
zablahoţelal štátnemu tajomníkovi za jeho politický záväzok a taktieţ pani Lehockej, pani
Lanákovej a pani Príkopskej, ktoré pracovali na tomto projekte. Je podľa neho dôleţité dať
dokopy takýto dokument, ktorý sa môţe nanovo venovať otázke dlhodobej nezamestnanosti.
Je to podľa neho veľmi komplexný projekt so strategickým prístupom, pretoţe kombinuje na
jednej strane motivácie aby sa prekonali bariéry a prekáţky k zamestnanosti a na druhej strane
predkladá individuálny prístup, čím vytvára ďalšie riešenia k tým, ktoré uţ existovali. Taktieţ
ocenil zdôraznenie nového rozmeru rozrastajúcich sa sociálnych podnikov, ktoré v tejto
krajine majú potenciál. Zhodnotil, ţe AP ma potenciál urobiť konkrétnu zmenu a priniesť
konkrétne výsledky, ktoré by zlepšili situáciu nie len na Slovensku, ale taktieţ pre ESF, ktorý
bude môcť priniesť reálny dopad na zmenu politík. Pri úspešnej implementácií, môţe byť
tento nový, inovatívny prístup pouţitý ako príklad pri rokovaniach o politike súdrţnosti, ţe sa
dá reagovať cielene a rýchlo. Poukázal na dôleţitú úlohu MV, nakoľko pri kaţdom zasadnutí
sa bude hodnotiť pokrok v implementácií. Zaţelal veľa úspechov pri implementácií AP.
Branislav Ondruš (MPSVR SR) poďakoval pánovi Morassovi za jeho povzbudivé slová
a poukázal na snahu MPSVR SR, aby v prípade tohto AP sa nejednalo len o ďalší dokument,
ktorý bude pekne vyzerať ale realita bude iná. Z tohto dôvodu by uvítal hodnotenie
implementácie AP pri kaţdom zasadnutí Monitorovacieho výboru. Poukázal na váţnosť
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problému nezamestnanosti na Slovensku, najmä v prípade dlhodobo nezamestnaných, ktorý
práve v dôsledku dlhodobej nezamestnanosti majú viacnásobné znevýhodnenia, nakoľko
stratili svoje pracovné návyky a taktieţ s tým súvisia aj ďalšie sociálne problémy ako
napríklad bývanie. Z tohto hľadiska má zmysel zameriavať sa na týchto ľudí. V reakcii na
pána Šumného uviedol, ţe MPSVR SR neodmieta zameriavanie sa na skupinu krátkodobo
nezamestnaných, no tento AP spadá pod OP ĽZ, ktorý ma ako jedno z hlavných zameraní
práve dlhodobú nezamestnanosť. V reakcii na pani Belohorskú uviedol, ţe pri riešení
problému dlhodobo nezamestnaných sa berú do úvahy všetky vekové kategórie a práve na
skupinu mladých nezamestnaných bola vytvorená samostatná prioritná os. Pokiaľ ide o PO 3,
tak budú aktivity nastavené tak, aby sa zameriavali na všetky vekové kategórie. Súhlasil, ţe
v najbliţšom období si bude vyţadovať veková kategória 50+ nezamestnaných samostatné
opatrenia. V reakcii na pána Holečka uviedol, ţe cieľom je v najväčšej moţnej miere zapojiť
neštátnych partnerov do realizácie projektov, čo by malo priniesť poskytovanie sluţieb na
neformálnejšej báze a taktieţ zabezpečiť lokálny charakter týchto aktivít. Následne sa bude
dôkladne monitorovať aké metódy budú pouţívať a aká bude ich účinnosť. Ocenil spoluprácu
s tímom pána Morassa a privítal moţnosť spoločnej kontroly a iniciatívy pri realizácií týchto
projektov. Na záver poďakoval kolegyniam z úradu práce a vyzdvihol spoluprácu medzi
MPSVR SR a EK.
Boris Sloboda (MPSVR SR) poďakoval za odprezentovanie AP a taktieţ za pozitívne slová.
Podčiarkol slová pána Ondruša a ubezpečil, ţe MV je práve na to aby sa zaoberal takýmito
dokumentmi. Následne prešiel k hlasovaniu o prijatí AP s navrhovanými pripomienkami.
Za: 30 členov
Proti: 0 členov
Zdrţal sa: 0 členov
Záver k bodu č. 8:
Návrh Akčného plánu na posilnenie integrácie dlhodobo nezamestnaných na trh práce
v Slovenskej republike bol jednohlasne schválený s podmienkou (1) monitorovania plnenia
akčného plánu a (2) spoluprácou s úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
v znení pripomienky:
V kapitole 5 písm. B riadok 7
- v stĺpci Kľúčový popis reformy/iniciatívy za projekt „Terénna sociálna práca v obciach I.“
doplniť projekty „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít I., Podpora vybraných sociálnych sluţieb krízovej
intervencie na komunitnej úrovni a Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít - I. fáza“
- v stĺpci Názov a pôsobnosť organizácie na čele spolupracujúcich partnerov za organizáciu
„IA MPSVR SR“ doplniť úrad „ÚSVRK“
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Počet prítomných členov MV sa nezmenil napriek odchodu 2 členov, pretoţe počas
predchádzajúcich bodov programu sa pripojili ďalší dvaja členovia MV.
9. bod programu: Aktualizácia Plánu hodnotenia OP ĽZ pre programové obdobie 2014
– 2020, verzia 1.1
Boris Sloboda (MPSVR SR) uviedol, ţe potreba aktualizácie plánu hodnotenia vyplýva
z dôvodu zmien v systéme riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na
programové obdobie 2014-2020, verzie 4.0 a nadväzných metodických dokumentov a okrem
iného sa aktualizoval aj časový harmonogram plánovaných hodnotení na obdobie, kedy sa
predpokladá dostupnosť minimálnej vzorky dát pre efektívnosť a hospodárnosť hodnotenia.
Následne oznámil, ţe členom monitorovacieho výboru boli zaslané relevantné materiály na
pripomienkovanie v zmysle rokovacieho poriadku monitorovacieho výboru v dňoch 9. a 16.
novembra a k návrhu neboli vznesené ţiadne pripomienky. predloţený návrh schváliť.
Za: 30 členov
Proti: 0 členov
Zdrţal sa: 0 členov
Záver k bodu č. 9:
Návrh aktualizácie Plánu hodnotenia OP ĽZ pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 1.1
bol jednohlasne schválený.
Presunutý 13. bod programu: Informácia o aktuálnom
kondicionalít OP ĽZ na programové obdobie 2014 – 2020

stave

plnenia

ex

ante

Boris Sloboda (MPSVR SR) uviedol, ţe tento bod programu sa musel presunúť pred obednú
prestávku, nakoľko paní Pietruchová, ktorá je jednou so spolugestoriek ex ante kondicionalít
(ďalej aj „EAK“), bude musieť po obednej prestávke odísť. Informoval, ţe k novembru 2016
boli vyhodnotené ako splnené EAK 7, 9.1, 9.2, 9.3 a 10.1., zatiaľ čo plnenie EAK 8.1
„Vytváranie a realizácia aktívnych politík trhu práce so zreteľom na usmernenie politiky
zamestnanosti“ a EAK 8.3 „Inštitúcie trhu práce sú modernizované a posilnené so zreteľom
na usmernenie politiky zamestnanosti“, ktoré Komisia oficiálne vyhodnotila ako čiastočne
splnené, sú v súčasnosti v stave konzultácií a prípravy odpočtu plnenia. Vyhlásil taktieţ, ţe
prijatím Akčného plánu na posilnenie integrácie dlhodobo nezamestnaných na trh práce v SR
sa EAK 8.1 a 8.3 pravdepodobne dostanú do stavu splnené a tým pádom ostávajú v plnení
tematické EAK 10.2 „Vyššie vzdelávanie“ a EAK 10.3 „Celoţivotné vzdelávanie“, ktoré sú
vyhodnotené ako splnené na národnej úrovni, neoficiálne zaslané Európskej Komisii
a očakáva sa vyjadrenie a súhlas na oficiálne zaslanie odpočtu pre EK. Oznámil tieţ, ţe pre
horizontálne EAK, 1.„Nediskriminácia“, 2.„Rodová rovnosť“ a 3.„Zdravotné postihnutia“,
gestor plnenia, ktorým je Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príleţitostí, povaţuje predmetné
EAK za splnené na národnej úrovni. Na záver poprosil paní riaditeľku Pietruchovú
o komentár.
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Oľga Pietruchová (MPSVR SR) poďakovala za slovo a uviedla, ţe ešte realizujú záver
jednej zloţky EAK, konkrétne je to „Vzdelávanie vo všetkých troch oblastiach“, kde sú vo
fáze prípravy záverečnej správy, ktorú konzultujú s Európskou Komisiou, nakoľko sa
v procese implementácie zmenili podmienky.
Martin Orth (zástupca EK) potvrdil slová paní Pietruchovej a uviedol, ţe bol zaznamenaný
pokrok v plnení EAK a ţe od ostatného stretnutia v máji 2016 došlo k uzavretiu a splneniu
niektorých EAK. Zdôraznil, ţe všetky neuzavreté EAK treba vnímať ako kritické, nakoľko sa
blíţi hraničný termín, ktorým je koniec roku 2016, no v konečnom dôsledku sa stotoţňuje
s tým, čo odznelo od paní Pietruchovej a uznal, ţe bolo vidieť priebeţný pokrok v plnení. Na
záver poďakoval za spoluprácu a uviedol, ţe čakajú no dokončenie posledných oznámení pre
EK.
Obed
10. bod programu: Informácia o vybraných realizovaných projektoch OP ĽZ
Boris Sloboda (MPSVR SR) privítal účastníkov na poobednej časti rokovania MV k OP ĽZ
a poprosil p. Dubovanovú o prezentáciu projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“.
Katarína Dubovanová (ÚPSVR) poďakovala za slovo. Uviedla, ţe projekt Úspešne na trhu
práce sa realizuje v rámci prioritnej osi 3. Projekt ide v súčasnosti do finále a väčšina
finančných prostriedkov je zazáväzkovaná. Obdobie realizácie je od októbra 2015 do októbra
2018. Celkovo schválených bolo 50 mil. EUR a cieľová skupina sú dlhodobo evidovaní
uchádzači o zamestnanie. Oprávnené územie je Slovenská republika mimo Bratislavského
samosprávneho kraja. Hlavná aktivita je poskytovanie finančného príspevku
zamestnávateľovi, ktorý príjme do pracovného pomeru dlhodobo evidovaného uchádzača
o zamestnanie, minimálne na dobu 15 mesiacov. Za vytvorenie pracovného miesta bolo
povaţované uzatvorenie pracovného pomeru na plný alebo polovičný úväzok na dobu určitú
minimálne 15 mesiacov alebo na dobu neurčitú s podmienkou minimálne 15 mesiacov.
Finančný príspevok predstavoval 80% CCP zamestnanca, čo na rok 2016 bolo maximálne
438,04 EUR s dobou podporovania 12 mesiacov a dobou udrţania tohto miesta 3 mesiace, a
to v prípade prijatia do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie evidovaného 12 aţ 24
mesiacov. Druhý príspevok predstavoval 95 % z CCP s zamestnanca, čo na rok 2016 bolo
maximálne 520,17 EUR s dobou podporovania 15 mesiacov bez udrţateľnosti, a to v prípade
prijatia do pracovného pomeru dlhodobo evidovaného uchádzača o zamestnanie, ktorý bol
evidovaný aspoň 24 mesiacov. Nakoľko títo dlhodobo evidovaný uchádzači o zamestnanie
nemali osvojené základné pracovné návyky, bola taktieţ moţnosť poskytovania finančného
príspevku na tútora, ktorý prijatému zamestnancovi aktívne pomáhal pri vykonávaní jeho
povinností. Výška tohto príspevku predstavovala 25% CCP a v roku 2016 dosiahla maximum
136,88 € a tento príspevok sa poskytoval po dobu 3 mesiacov. Finančné prostriedky boli na
úrady práce rozdeľované podľa 3 kritérií: počet uchádzačov, ktorí boli v evidencii od 12 do 24
mesiacov - 30 %, počet uchádzačov, ktorí sú v evidencii nad 24 mesiacov - 50 % a miera
evidovanej nezamestnanosti - 20%. Nakoľko je projekt stále v stave realizácie, bude moţné
spoľahlivo vyhodnocovať všetky merateľné ukazovatele aţ po ukončení realizácie projektu.
15

Počet zapojených subjektov do projektu je zatiaľ 3882 a počet vytvorených pracovných miest
je 6323 za viac ako 42 mil. € z čoho bolo 3317 ţien, 526 vo veku do 25 rokov, 703 migrantov
alebo menšiny vrátane MRK, 248 osôb so zdravotným postihnutím a 2187 poberateľov
dávky hmotnej núdze.
Diskusia k projektu
Helena Woleková (SOCIA) poloţila otázku, či takto prijatý uchádzači o zamestnanie mali
nárok na príspevok v hmotnej núdzi.
Boris Sloboda (MPSVR SR) reagoval na otázku a objasnil, ţe jedna tretina prijatých
uchádzačov o zamestnanie taktieţ súbeţne poberalo aj príspevok v hmotnej núdzi.
Petra Šupáková (ZMOS) poloţila otázku, na aké obdobie sa uzatvárali pracovné zmluvy,
resp. aká dĺţka pracovného pomeru prevaţovala.
Katarína Dubovanová (ÚPSVR) uviedla, ţe prevaţujú pracovné pomery na 12 mesiacov,
nad pracovnými pomermi na 15 mesiacov, pribliţne v pomere 60-40.
Imrich Holečko (Ľudia a perspektíva, o. z.) uviedol, ţe namiesto monitorovania nárastu
počtu zamestnancov a stavu zamestnancov pri ukončení projektu, by v určitých prípadoch bol
lepší ukazovateľ ten, či je daný pracovník aj po ukončení projektu naďalej v pracovnom
pomere. Hlavným dôvodom je, ţe v projekte je zameranie hlavne na zamestnávateľov a to,
koľko ľudí príjmu do pracovného pomeru, pričom hlavnou cieľovou skupinou je daná osoba,
teda uchádzač o zamestnanie.
Katarína Dubovanová (ÚPSVR) reagovala na pripomienku a uviedla, ţe predmetné je
jedným zo sledovaných merateľných ukazovateľov, kde sa sleduje počet účastníkov, ktorí sú
v čase odchodu zamestnaný alebo samostatne zárobkovo činný na ďalšie obdobie. Taktieţ sa
toto dá vyhodnocovať z údajov sociálnej poisťovne, ktoré týmito údajmi disponujú.
Daniela Šajmírová (ÚPSVR) doplnila p. Dubovanovú a uviedla, ţe v rámci projektu sa
monitoruje čo sa stane s účastníkom do 28 dní po ukončení účasti na projekte a takisto čo sa
s ním stalo do 6 mesiacov.
Martin Orth (EK) poďakoval za prezentáciu a spomenul, ţe prioritná os 3 práve vďaka
úradom práce ako prijímateľovi čerpá finančné prostriedky zatiaľ v najväčšej miere
a prispieva k pozitívnym číslam OP ĽZ. Poloţil otázku, či sa nejakým spôsobom, okrem
evidencie v Sociálnej poisťovni, monitoruje prítomnosť prijatých zamestnancov na
pracovisku počas pracovnej doby v rámci národného projektu. Teda, či nemôţe dochádzať
k zneuţívaniu príspevku.
Katarína Dubovanová (ÚPSVR) reagovala na otázku a uviedla, ţe takúto kontrolu
vykonáva národný inšpektorát práce, ktorý sleduje, či sa zamestnanec nachádza na mieste
výkonu práce. Okrem toho sa vykonáva aj náhodná kontrola zo strany úradov práce.
Boris Sloboda (MPSVR SR) doplnil, ţe vďaka kontrolám z inšpektorátu práce, je pri týchto
projektoch naozaj nadštandardná kontrola.
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Katarína Dubovanová (ÚPSVR) prezentovala druhý projekt: „Úspešne na trhu práce“
z prioritnej osi 2. Doba realizácie je od októbra 2015 do decembra 2018. Celková alokácia 50
mil. €. Cieľová skupina uchádzači o zamestnanie do 29 rokov, ktorí sú v evidencii minimálne
6 mesiacov a uchádzači o zamestnanie do 25 rokov, ktorí sú v evidencii minimálne 3 mesiace.
Projektu má 2 hlavné aktivity: V rámci prvej ide o poskytovanie finančného príspevku na
podporu vytvorenia a udrţania pracovného miesta v prvom platenom zamestnaní. Za
vytvorenie pracovného miesta sa povaţuje uzatvorenie zmluvy na dobu neurčitú, na plný
alebo polovičný pracovný úväzok. Príspevok sa zamestnávateľovi poskytuje najmenej po
dobu 6 kalendárnych mesiacov a najviac po dobu 12 kalendárnych mesiacov pričom povinná
doba udrţania je vţdy polovica podporovaného obdobia. Výška finančného príspevku
poskytovaného zamestnávateľom sa odvíjala od miery nezamestnanosti v danom okrese.
V okresoch s niţšou mierou nezamestnanosti neţ je slovenský priemer to bolo 429,50 €
a v okresoch s vyššou mierou nezamestnanosti 515,40 €. Do aktivity 1 bolo zatiaľ zapojených
1705 subjektov a počet zazáväzkovaných pracovných miest bol 1791, čo predstavuje plnenie
na 32,2%. Z počtu 1791 bolo 958 ţien, 1287osoby do 25 rokov, migranti a osoby s cudzím
pôvodom, menšiny v rámci MRK zatiaľ 0, 7 osôb so zdravotným postihnutím a 159
poberateľov dávky hmotnej núdze. Nakoľko je projekt stále v stave realizácie, bude moţné
spoľahlivo vyhodnocovať všetky merateľné ukazovatele aţ po ukončení realizácie projektu.
V rámci druhej aktivity ide o poskytovanie finančného príspevku na podporu vytvorenia
pracovného miesta prostredníctvom samozamestnania. Výška príspevku sa taktieţ odvíjala od
miery nezamestnanosti v danom okrese. V okresoch s niţšou mierou nezamestnanosti sa
poskytoval jednorazový príspevok do výšky 3500 €, v okresoch s vyššou mierou
nezamestnanosti sa poskytoval jednorazový príspevok do výške 5000 €. Vytvorených bolo
462 takýchto miest z čoho bolo zapojených 189 ţien, 247 osôb do 25 rokov a 21 poberateľov
dávky hmotnej núdze. Rovnako ako pri prvej aktivite ešte nie je moţné momentálne
vyhodnotiť merateľné ukazovatele vzhľadom k tomu, ţe ešte ani jeden uchádzač nedosiahol
dobu povinného prevádzkovania pracovného miesta 2 roky. Na obe aktivity boli finančné
prostriedky rozdeľované podľa troch kritérií: počet uchádzačov do 29 rokov – 60%, počet
evidovaných uchádzačov - 20 % a miera evidovanej nezamestnanosti v jednotlivých okresoch
– 20 %.
Diskusia k projektu
Martin Orth (zástupca EK) poukázal na absenciu zapojenia migrantov, osôb s cudzím
pôvodom a MRK v časti tohto projektu a poţiadal o vysvetlenie, či bola nadviazaná
spolupráca s organizáciami pracujúcimi s touto cieľovou skupinou. Poukázal na podobné
zameranie na mladých dlhodobo nezamestnaných v oboch národných projektov. Navrhol do
budúcnosti upraviť nastavenie tak, aby všetci mladí išli cez prioritnú os 2. Taktieţ navrhol
zamerať sa na neregistrovaných mladých nezamestnaných a ťaţko zaraditeľných za účelom
vyčerpania alokovaných prostriedkov. Nakoľko však v operačnom programe je podmienka
zapojenia dlhodobo nezamestnaného človeka do projektu jeho registrácia, tak by sa
neregistrovaní mladí nezamestnaní museli najprv zaregistrovať a „počkať“ 3 mesiace kým sa
stanú oprávnení na podporu a dali sa povaţovať za merateľný ukazovateľ. Za týmto účelom
by bolo moţné v prípade potreby upraviť operačný program, nakoľko neregistrovaní mladí
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nezamestnaní sú povaţovaní za viac vzdialených trhu práce ako registrovaní mladí
nezamestnaní a treba aj ich zacieliť a poskytnúť im pomoc z ESF.
Katarína Dubovanová (ÚPSVR) reagovala na otázku a objasnila, ţe na kaţdom úrade práce
boli uskutočnené stretnutia s organizáciami pracujúcimi s touto cieľovou skupinou, ale
napriek tomu nebol prejavený záujem o podnikanie zo strany tejto cieľovej skupiny.
Boris Sloboda (MPSVR SR) poďakoval a poprosil o prezentáciu ďalšieho projektu..
Marcel Fukas (IA MPSVR SR) – odprezentoval národný projekt „Terénna sociálna práca
v obciach I.“, nasledovník NP TSP, financovaného v predchádzajúcom programovom období.
Súčasný projekt začal na jeseň 2015. Základné zmeny oproti predchádzajúcemu projektu sú
partneri, kde boli mesta a obce navýšené o mimovládne organizácie. Celková alokácia je na
úrovni takmer 30 mil. EUR. K územiu oprávnenosti pribudlo viac rozvinuté územie a teda
BSK a konkrétne aj mesto Bratislava. Finančné prostriedky budú zamerané najmä na podporu
pracovných miest terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov v celkovom
pocte 600 zamestnancov. Cieľová skupina bola rozšírená okrem MRK aj na skupinu Ľudia
bez domova, pri ktorej je ambíciou projektu pilotne otestovať TSP pre túto cieľovú skupinu.
Terénna sociálna práca bude financovaná v 150 obciach. Záverom roka 2015 bolo vyhlásené
oznámenie o moţnosti zapojiť sa do národného projektu, zamerané na cieľovú skupinu MRK.
Bol kreovaný riadiaci výbor projektu. Následne bola vytvorená sieť regionálnych
koordinátorov a uţ vo februári 2016 sa v určitých obciach začala vykonávať TSP. V rámci
prvých aktivít sa začala realizovať supervízia prostredníctvom interných supervízorov.
Z celkového počtu takmer 300 ţiadateľov o zapojenie je momentálne zapojených 218 obcí a 5
mimovládnych organizácií. Oproti minulosti sa výrazne posilnil podiel Banskobystrického
kraja. Aktuálne je poskytovaná pomoc v rámci terénnej sociálnej práce takmer 30 000 ľuďom.
Čerpanie finančných prostriedkov je na úrovni 8%. Do budúcna je potreba prispôsobiť počet
terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov v obciach, pripravuje a finalizuje
sa oznámenie pre organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova, kde by malo dôjsť k spusteniu
v januári 2017. Zároveň sa plánuje začiatkom roka 2017 spustiť hľadanie ideálneho modelu
realizácie TSP, či uţ v oblasti financovania alebo odborného výkonu.
Diskusia k projektu
Martin Orth (EK) poloţil otázku prečo sa so školeniami ráta aţ v septembri 2017, aký je
cieľ spolupráce s vysokými školami, či sa stalo niekedy, ţe sa na jednu obec hlásili 2
záujemcovia ako samospráva a mimovládna organizácia a ako sa potom riešilo, kto dostal
výkon terénnej práce a napokon ako bol koncipovaný riadiaci vybor, podľa čoho sa vyberali
členovia riadiaceho výboru.
Marcel Fukas (IA MPSVR SR) reagoval na otázky a uviedol, ţe v rámci spolupráce
s vysokými školami sú 3 línie: (1) prepájať teóriu a prax, teda spolupracovať na realizácii
praxe vysokoškolských študentov v zapojených obciach, (2) účasť odborníkov z národného
projektu na vzdelávaní študentov v rámci študijného odboru sociálna práca a (3) oblasť
odborného sociálneho výskumu zameraného na MRK, prípadne aj ľudí bez domova. Cieľom
je zdokonaľovať úroveň študentov zo študijného odboru sociálna práca. V súvislosti
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s koncipovaním riadiaceho výboru, nachádzajú sa v ňom rôzny partneri, ktorí sa podieľajú na
výkone terénnej sociálnej práce, zástupcovia ZMOS, mimovládnych organizácií
a jednotlivých sekcií MPSVR SR. Do riadiaceho výboru sa plánuje tieţ zaradenie organizácii
aj pre cieľovú skupinu ľudia bez domova aj z radov organizácii, ktoré realizujú TSP, ktorých
zástupcovia budú z hľadiska predchádzania konfliktu záujmov menovaný po ukončení výzvy.
Ohľadom otázky záujmu o obec zo strany samospráva a mimovládna organizácia uviedol, ţe
tam kde to bolo moţné z hľadiska cieľovej skupiny a dávalo to zmysel boli podporené obe
strany. Nejednalo sa však o beţnú situáciu, jednalo sa pribliţne o 2 prípady, nakoľko
predmetnej téme sa venuje veľmi malý počet mimovládnych organizácii. K poslednej otázke
ohľadom školení uviedol, ţe termín školení od septembera 2017 je v dôsledku diverzifikácie
školení, za účelom „neprevzdelávania“ pracovníkov v krátkom časovom období. V prvom
polroku sa budú realizovať vzdelávania prostredníctvom lektorov za účelom eliminácie
zdrţania spôsobeného procesom verejného obstarávania a od septembra 2017 sa budú
realizovať vzdelávania zamerané na sociálne zručnosti TSPracovníkov zabezpečené cez
verejné obstarávanie.
Boris Sloboda (MPSVR SR) odovzdal slovo p. Rozkopálovej.
Lucia Rozkopálová (MV SR) prezentovala národný projekt „Výstavba/rekonštrukcia
predškolských zariadení“ v rámci prioritnej osi 6 financovaný z európskeho fondu
regionálneho rozvoja. Dopytovo-orientovaná výzva k projektu bola vyhlásená v januári 2016
a celková alokácia bola 50 mil. EUR. Táto výzva bola rozdelená na časť A a časť B, pričom
ako oprávnení ţiadatelia v časti A bolo iba 150 miest a obcí, vybraných na základe
zjednodušeného indexu podrozvinutosti, ktoré majú byť zvýhodňované v prioritnej osi 6
a celková alokácia na túto časť bola 35 mil. EUR. V časti B boli ako oprávnení ţiadatelia
uvedené všetky zvyšné mestá a obce z indexu podrozvinutosti kde bola celková alokácia 15
mil. EUR. Výzva obsahovala 2 typy aktivít. Prvá aktivita sa zameriavala na výstavbu nových
zariadení za účelom zriadenia nového predškolského zariadenia alebo za účelom presunutia
existujúceho predškolského zariadenia do nových priestorov. Druhý typ aktivity sa zameriaval
na rekonštrukciu predškolských zariadení za účelom rozšírenia kapacity, rekonštrukcie inej
budovy za účelom presunutia kapacity alebo rekonštrukcie existujúcej budovy za účelom
zriadenia predškolského zariadenia. Uzávierka prvého hodnotiaceho kola bola 14. júna 2016
a bolo v ňom schválených 13 projektov vo výške 5,5 mil. EUR. Druhé hodnotiace kolo bolo
ukončené 9. septembra 2016, celkovo v ňom prišlo 33 ţiadostí pričom v súčasnosti prebieha
schvaľovací proces. Tretie hodnotiace kolo je naplánované na 2. decembra 2016 a je
naplánované aj 4. hodnotiace kolo na marec 2017. Pred vyhlásením výzvy bol vytvorený
dotazník zameraný na zistenie dopytu, okrem toho sa realizovali informačné dni pred
vyhlásením aj po vyhlásení výzvy zamerané napr. na správne vyplňovania ţiadosti o NFP a
všetky informácie sú pravidelne zverejňované na web stránke MVSR.

11. bod programu: Informácia o pripravovaných vyzvaniach a výzvach OP ĽZ
Boris Sloboda (MPSVR SR) otvoril diskusiu k pripravovaným vyzvaniam a výzvam
a vyzval členov výboru k otázkam a pripomienkam.
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Helena Woleková (SOCIA) uviedla, ţe jej ako členke monitorovacieho výboru chýbajú
bliţšie informácie o prioritnej osi 1, 5 a 6 a keďţe sa neraz zameriavajú na rovnakú cieľovú
skupinu alebo proces, vidí v tejto oblasti moţnosť bliţšej spolupráce. Navrhla vytvoriť
pracovnú skupinu, v ktorej by bol zástupca kaţdej prioritnej osi, prípadne vytvoriť zoznam
pracovníkov ministerstiev a implementačných agentúr, na ktorých sa bude dať obrátiť v tejto
súvislosti.
Lucia Rozkopalová (MV SR) reagovala na tvrdenie paní Wolekovej ohľadom nedostatku
informácií týkajúcich sa prioritných osí 5 a 6. Odvolala sa na dokument, ktorý bol pridelený
účastníkom monitorovacieho výboru a v ktorom sa nachádza zoznam všetkých vyhlásených aj
plánovaných vyzvaní, ďalej navrhla, ţe paní Woleková môţe byť zaradená ako pozorovateľ
do komisie pod monitorovacím výborom a na záver podotkla, ţe na ich webstránke sú
uvedené kontakty na vedenie.
Helena Woleková (SOCIA) podotkla, ţe pri čítaní zápisov z komisií veľa krát nepochopí na
základe nadpisu, čo je zámerom daného zápisu.
Boris Sloboda (MPSVR SR) navrhol naplánovať spoločné zasadnutie za účelom
odprezentovania všetkých pripravovaných výziev a vyzvaní, na ktoré by boli pozvaní
členovia kaţdej komisie a cieľom tohto zasadnutia by bolo hľadanie moţných prienikov
v činnosti. Týmto spôsobom by sa taktieţ vytvoril priestor na diskusiu.
Michael Morass (zástupca EK) ocenil návrh pána Slobodu o spoločnom zasadnutí, no
taktieţ navrhol, aby sa nevytváralo priveľa podobných neoficiálnych štruktúr, nakoľko má
byť práve monitorovací výbor tým fórom, na ktorom sa preberajú podobné záleţitosti
horizontálneho charakteru. Preto uviedol, ţe pokiaľ je potrebné uskutočniť podobné stretnutie,
malo by to byť osobitné zasadnutie monitorovacieho výboru. Taktieţ zdôraznil, ţe by bolo
dobré, ak by členovia monitorovacieho výboru formulovali svoje otázky a následne ich
predloţili členom EK ešte pred zasadnutím monitorovacieho výboru. Týmto spôsobom sa
môţu zástupcovia EK lepšie pripraviť na zasadnutie a budú sa môcť zamerať na tie otázky,
ktoré zaujímajú členov monitorovacieho výboru.
Zuzana Rybanová (zástupca EK) upozornila členov monitorovacieho výboru aby nespúšťali
vyzvania k národným projektom skôr, ako budú vyjasnené všetky pripomienky členov a
pozorovateľov. Vyjadrila potrebu zapojenia ostatných členov podvýboru do diskusie a taktieţ
pripomenula záväzok prepracovania rozpočtov, zníţenia objemov národných projektov a IT
aplikácií.
Juraj Gmiterko (MŠVVaŠ SR): vyjadril na názor za sprostredkovateľský orgán ministerstva
školstva, ţe sa nachádzajú v nejakom kruhu stále nekončiacom sa a poukázal, ţe čo sa týka
NP ‘IT Akadémia’, bol schválený podvýborom pri monitorovacom výbore, pripomienky boli
prerokované s partnermi, uskutočnil sa aj okrúhly stôl, ktorý je neformálnym sedením
v prípade, ak majú ešte nejaké výhrady títo partneri. Tie výhrady tam nezazneli, tento projekt
bol na pripomienkovaní na riadiacom orgáne a všetko prebiehalo v zmysle systému riadenia,
v zmysle zákona o eurofondoch a teraz tu vznikla nejaká pochybnosť, či je táto procedúra
ukončená alebo nie. Pretoţe mi nie je jasné akým spôsobom bude ukončená táto procedúra.
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Ešte chcem upozorniť, ţe ku kaţdému národnému projektu vydáva stanovisko úrad
podpredsedu vlády pre investície, to znamená, ţe ešte kontrolou u CKO a aţ potom nevidí
dôvod prečo by toto vyzvanie nemalo byť vyhlásené.
Zuzana Rybanová (zástupca EK) objasnila, ţe sa EK chce iba uistiť, keďţe boli
vznesené pripomienky členov komisie minulý týţdeň, ţe konzultácie s nimi moţno neboli
dostatočné. V rámci okrúhleho stola boli vraj len informovaní a nie konzultovaní, bola to
skôr prezentácia zo strany sprostredkovateľského orgánu o stave, v akom je projekt, ale
členovia komisie nevideli ţiadne detaily. Bolo by dobré, aby sprostredkovateľský orgán
predloţil členom komisie a EK zápis z týchto stretnutí, ako bolo dohodnuté, aby sa následne
pohli veci vpred. EK určite nechce nič blokovať, ţiada len, aby bolo všetko transparentne
ukončené a zapracované tak, ako bolo dohodnuté na zasadnutí komisie 18. septembra 2015.
Veronika Paľková (MŠVVaŠ SR) poţiadala o moţnosť doplnenia, ţe tie záznamy budú
zaslané budúci týţdeň súčasne spolu s návrhom zápisnice z toho stretnutia 15. novembra
v jednom balíku. K tej IT Akadémii špecificky ešte doplnila pána generálneho, ţe výsledkom
toho okrúhleho stola bolo to, ţe minulý rok kedy sa tento zámer schvaľoval bolo najmenej
pripomienok zo strany členov a pozorovateľov danej komisie a rovnako na zasadnutí
okrúhleho stola partneri, vrátane neziskového sektora, konkrétne komory mimovládnych
neziskových organizácií skonštatovali, ţe ide o jeden z najlepšie pripravených národných
projektov v rámci prioritnej osi Vzdelávanie a rovnako teda, tí ktorí deklarujú potrebu riešenia
takéhoto projektu a to sú zamestnávatelia práve z toho IT sektora, kde zo štatistík vyplýva, ţe
chýbajú odborníci v IT sektore, tak deklarovali potrebu riešenia v tomto sektore. Na záver
zdôraznila, ţe všetky pripomienky sú spísané a k tomuto projektu bolo najmenej pripomienok
popri duálnom vzdelávaní zo strany členov a pozorovateľov komisie. Týka sa to pripomienok
mimo EK. Zo strany ostatných pozorovateľov a všetkých členov, IT Akadémia a duálne
vzdelávanie neboli pripomienkované. Dokázala by identifikovať 2 pripomienky ku kaţdému
jednému z týchto dvoch projektov.
Michael Morass (zástupca EK) vstúpil do diskusie so slovami, ţe si myslí, ţe ide o váţny
problém a niekoľko vecí musí byť vyjasnených. Kvôli krátkosti času nebude zachádzať do
detailov jednotlivých projektov. Poukázal na skutočnosť ako fungujú štruktúry v tejto
prioritnej osi a ako je potrebné zabezpečiť kvalitu týchto dokumentov. Následne
konkretizoval skutkový stav, ţe tu bolo 5 projektov, ktoré boli podmienečne schválené minulý
rok a ktoré mali byť pripomienkované. Na poslednú chvíľu boli zaradené na rokovanie
podvýboru 15. novembra 2016, no upravené verzie neboli zaslané jeho členom, ale boli iba
v stručnom powerpointe prezentované na zasadnutí podvýboru. Pričom sa nediskutovalo
o upravených verziách. Vyjadril názor, ţe ide o zlyhanie informovania členov podvýboru, čo
by mal zastrešovať sprostredkujúci orgán. Neskôr bola táto informácia spresnená a hlasovalo
sa nie o podpore projektov ale len o zozname projektov, pretoţe sa zmenil názov týchto
projektov. Zdôraznil, ţe k projektovým zámerom má RO/SO pripomienky od komisie a od
ostatných členov a v konečnom dôsledku je zodpovednosťou riadiaceho orgánu
a sprostredkujúceho orgánu predloţiť ďalej dokument a podpísať ho alebo nie. Myslí si, ţe tu
je veľmi dôleţité v prvom rade, aby sprostredkujúci orgán dal jasne najavo, ktoré
pripomienky sa prijímajú a ktoré nie, a uviesť prečo áno a prečo nie. Nemyslí si, ţe je nutne
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potrebné, aby všetky pripomienky boli brané do úvahy. Netreba tvrdiť, ţe mimovládne
organizácie môţu zobrať legitimitu projektu, ale všetky pripomienky by mali byť zohľadnené
a zodpovedne vyargumentované riadiacim orgánom, nielen pomocou stručnej powerpointovej
prezentácie, ale tieţ písomne a detailne. V konečnom dôsledku je na zodpovednosti
riadiaceho orgánu, či podporí alebo nepodporí projekt. Nie je na zodpovednosti EK
schvaľovať projekt, EK má iba poradnú funkciu. Môţe poukázať na také projekty, ku ktorým
boli závaţné pripomienky zo strany EK do takej miery, ţe EK odporučila v týchto projektoch
nepokračovať. Boli aj projekty, ktoré je potrebné upraviť.
Boris Sloboda (MPSVR SR) navrhol telekonferenciu na budúci týţdeň, aby sa táto
problematika vyjasnila.
Juraj Gmiterko (MŠVVaŠ SR) je ochotný pristúpiť k tomuto riešeniu.
Michael Morass (zástupca EK vyjadril názor, ţe sa teraz nebude zaoberať detailmi
podvýboru. Dôleţité pre monitorovací výbor je to, aby sa zabezpečilo dodrţiavanie postupov
v rámci komisií. Podľa jeho názoru je taký postup, aký bol na poslednom zasadnutí, keď
došlo k informovaniu podvýboru o zmenách aţ počas samotného zasadnutia podvýboru,
nesprávny. Do poslednej chvíle nebolo jasné, do akej miery boli pripomienky uplatnené alebo
nie, a to je to, čo sa musí podľa jeho názoru zmeniť. Ďalšiu zmenu, ktorú poţaduje je zmena,
ţe tieto okrúhle stoly nemôţu nahradiť zasadnutia komisií, lebo komisie sú delegované MV
aby diskutovali o zámere projektov. Zdá sa, ţe na tej úrovni nedošlo k skutočnej diskusii.
Okrúhle stoly sa môţu uskutočňovať, ale nemôţu prevziať na seba úlohu komisií. Záverom
zdôraznil, ţe toto musí zohľadniť aj monitorovací výbor aj RO, aby sa ta situácia v rámci
prioritnej osi neopakovala.
Juraj Gmiterko (MŠVVaŠ SR) objasnil úlohu okrúhlych stolov, ţe je to iniciatíva RO
a nevyplýva zo ţiadnych dohôd, zo ţiadnej legislatívy. Slúţia naozaj len na to, aby sa uistili
o tom, ţe keď predtým ako bude vyhlásené vyzvanie na národné projekty, ţe je všetko
v poriadku a keby sa aj na niečo zabudlo, alebo nezobralo do úvahy, tak tento proces nám to
má potvrdiť. Súhlasí s názorom, ţe sa nemusia vôbec robiť okrúhle stoly. Boli širšie
fokusované ako podkomisia v MV ale tu zároveň chce zdôrazniť jednu vec, ţe sa stále hovorí
o tom, ţe tieto národné projekty majú byť schvaľované znova a znova v MV, ale treba
povedať, ţe tieto projektové zámery na národné projekty uţ boli schválené v MV. To
znamená, ţe v rámci tohto projektu bolo všetko dodrţané a pretoţe konkrétne tento projekt IT
Akadémia je projekt, ktorý všetci partneri očakávajú, očakáva to aj vysokoškolský sektor,
očakáva to vláda, očakáva to IT sektor a z týchto záverov vyplýva, ţe ho nemajú vyhlásiť,
pretoţe sa ozval nejaký partner, ktorý zniesol nejakú námietku a teraz ideme zastaviť celý
proces. Zdôraznil, ţe je naozaj potrebné to klarifikovať technicky.
Irena Belohorská (Únia ţien Slovenska) sa pripojila s komentárom, ţe je jej skutočne ľúto
tej namáhavej roboty, lebo chápe o, čom sa teraz hovoríte. Uviedla, ţe aj jej organizácia sa uţ
nepodieľa na projektoch. Pretoţe podľa jej skúseností dospela k názoru, ţe je to vec, kde
neprerazíte s myšlienkou. A inou cestou nechcela ísť. Ako príklad uviedla, ţe mali ţiadosť
o grant. Bola schvaľovaná, schvaľovaná, zmena vlády, zase schvaľovaná a k úspešnému
koncu dospeli po 6 rokoch, kedy uţ vstupné dáta neboli aktuálne, pretoţe za 2,50 na hodinu
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uţ projektového manaţéra nikde nezohnali. Zároveň sa vrátila k vystúpeniu pána Fukasa
o sociálnych partneroch, keď ostala prekvapená. Poukázala, ţe robia sociálnu prácu, a ich
organizácia ma azylový dom, kde je momentálne 20 ţien a 30 detí. A sú veľmi šťastní, ţe
aspoň Čínska ambasáda im pomôţe kúpiť práčku alebo v kostole musia robiť zbierku na
sušičku pre tieto deti. Takţe mňa to mrzí. Pričom vie, ţe úrady práce makajú a pomohli im
v rámci aj niektorých týchto zamestnaní v takých rizikových krajoch. Ponúkla nie kvôli sebe,
ale aby som vám pomohla ak potrebujete môj hlas.
Boris Sloboda (MPSVR SR) uzavrel túto diskusiu a vzhľadom na skutočnosť, ţe v čase
príprav týchto projektov nezastupoval RO a aj z dôvodu, ţe ostatní členovia nevedia
o podrobnostiach, a teda aj príčinách, a preto nevidí inú cestu ako dohodnúť stretnutie za
prítomnosti RO a spolu identifikovať problémy a hľadať riešenie.
Michael Morass (zástupca EK) súhlasil a podotkol, ţe jeho zámer bol navrhnúť takú
organizáciu na úrovni podvýboru, a preto sa veľmi rád sa porozpráva s pánom Gmiterkom aj
s RO. Následne ospravedlnil seba aj svojich kolegov, pretoţe museli predčasne odísť. Na
záver poďakoval.
12. bod programu: Informácia k procesu deinštitucionalizácie v Slovenskej republike,
legislatívna podpora a aktivity
Boris Sloboda (MPSVR SR) uviedol, ţe je jeho povinnosťou oboznámiť prítomných členov
MV a najmä zastúpenie EK o procese deinštitucionalizácie na SR, nakoľko je SR zapísaná
skôr negatívne v tomto ohľade a taktieţ z dôvodu, ţe v rámci OP ĽZ sú vyhradené finančné
prostriedky práve na túto problematiku. Následne odovzdal slovo pánovi Szaboovi.
Peter Szabo (MPSVR SR)
uviedol, ţe pokiaľ má podať správu o procese
deinštitucionalizácie na SR, najprv je potrebné oboznámiť prítomných členov s tým, čo
predstavuje samotný pojem „deinštitucionalizácia“. V tomto ohľade sa rozhodol zúţiť
vysvetlenie tohto pojmu iba na sociálne sluţby, aj napriek tomu, ţe pod tento pojem spadá aj
problematika náhradnej starostlivosti. Uviedol, ţe deinštitucionalizácia predstavuje určitú
zmenu myslenia a zmenu prístupu, konkrétne v oblasti sociálnych sluţieb sa môţe jednať
o zmenu zo „starostlivosti“ na „podporu“. Uviedol, ţe medzi východiská pre
deinštitucionalizáciu sociálnych sluţieb môţeme uviesť Zákon o sociálnych sluţbách, ďalej
rôzne strategické dokumenty ako napríklad Národné priority rozvoja sociálnych sluţieb, ale aj
dokumenty OSN, napríklad Dohovor OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím, alebo
taktieţ Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme
sociálnych sluţieb. Spomedzi legislatívnych opatrení spomenul najmä „Zákaz prijímania detí
do 18 rokov do domovov sociálnych sluţieb na celoročný pobyt“, alebo zákaz registrovania
nových celoročných pobytových zariadení, typu domova sociálnych sluţieb ako celoročné,
ale iba denné alebo týţdenné. Taktieţ sa zaviedli nové druhy sociálnych sluţieb ako „Podpora
samostatného bývania“, „Sluţba včasnej intervencie“ alebo „Terénna sociálna sluţba“.
Uviedol, ţe cieľom týchto opatrení je dosiahnuť určitú zmenu v existujúcom systéme, no túto
zmenu dokáţu priniesť iba tí, ktorí dané sociálne sluţby priamo vykonávajú. V tomto ohľade
vyuţíva MPSVR SR OP ĽZ ako dôleţitú súčasť pri dosahovaní tejto zmeny. Oznámil, ţe
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v tomto ohľade by radi spustili národný projekt, ktorého úlohou by bolo rozšíriť to, čo bolo
vytvorené v pilotnom národnom projekte, do širšieho rámca, a ktorým by taktieţ podporili
určitú synergiu medzi zmenou myslenia a prístupu s vyuţitím aj štrukturálnych fondov
v rámci IROP. Na záver zdôraznil, ţe deinštitucionalizáciu nemoţno robiť tak, ţe sa daná
inštitúcia zruší, nakoľko potreba občana, ktorú daná inštitúcia napĺňala, nezmizne.
Boris Sloboda (MPSVR SR) poďakoval pánovi Szabovi za prezentáciu a vyjadril nádej, ţe
na najbliţšom zasadnutí MV sa budú prezentovať projektu z OP ĽZ pre túto oblasť. Vyzval
zúčastnených členov k pripomienkam.
Helena Woleková (SOCIA) uviedla, ţe túto iniciatívu sleduje od začiatku, a taktieţ ţe ju
mrzí, ţe sa o tejto téme viac nediskutuje s vedúcimi odborov.
Peter Szabo (MPSVR SR) odpovedal, ţe toto je spôsobené tým, ţe daný plán bol schválený
iba deň pred zasadnutím MV a schôdza vedúcich VÚC ohľadom tejto iniciatívy je
naplánovaná 3 dni po zasadnutí MV.
Helena Woleková (SOCIA) uviedla, ţe by o tomto pláne mala byť informovaná širšia
verejnosť a najmä tí, ktorí sa budú priamo podieľať na jeho realizácií. Navrhla vytvorenie
okrúhleho stola, ktorý by iniciovalo ministerstvo a boli by na ňom zastúpené všetky
relevantné inštitúcie.
Peter Szabo (MPSVR SR) sa odvolal na fakt, ţe táto problematika spadá pod odbor
sociálnych sluţieb, ktorý ma istý počet zamestnancov a neprimerané mnoţstvo úloh.
Boris Sloboda (MPSVR SR) poďakoval za prezentáciu aj za príspevky do diskusie a uzavrel
túto tému.
14. bod programu: Odpočet plnenia úloh zo 7. rokovania MV pre OP ĽZ
Boris Sloboda (MPSVR SR) informoval o plnení úloh zo 7. rokovania MV pre OP ĽZ:
- úloha C.1. (postupne posilňovať zameranie OP ĽZ na integráciu dlhodobo nezamestnaných
na trh práce prostredníctvom individualizovaných sluţieb a partnerstiev, v súlade s so závermi
seminára, konaného dňa 3. 5. 2016 v Bratislave) – priebeţné plnenie;
- úloha C.2. (na nasledujúcom zasadnutí MV pre OP ĽZ predloţiť na prerokovanie a prípadné
prijatie strategický plán riešenia problematiky dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorý
stanoví, ako zabezpečiť dosiahnutie týchto cieľov v súčasnom programovom období) – akčný
plán pre dlhodobo nezamestnaných sa schválil;
- úloha C.3. (na kaţdom následnom zasadnutí MV OP ĽZ predkladať na prerokovanie plnenie
prijatého strategického plánu riešenia problematiky dlhodobo nezamestnaných osôb) – úloha
sa prenáša do úloh uznesenia 10. MV pre OP ĽZ, kde sa budú monitorovať a podávať správy
o plnení akčného plánu pre dlhodobo nezamestnaných; bude k návrhu uznesenia – k nemu
pripájame úlohu monitorovania, odpočtu akčného plánu pre dlhodobo nezamestnaných na
kaţdom zasadnutí MV;
- úloha C.4. (predloţiť návrh na schválenie Všeobecných kritérií pre výber tretích subjektov v
národných projektoch (pôvodne „Kritériá na určenie NP/DOP„) a schválenie návrhu
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doplňujúcich hodnotiacich otázok do Kritérií pre výber projektov operačného programu
Ľudské zdroje a metodika ich uplatňovania (pôvodne „Doplňujúce kritériá do Hodnotiacich
kritérií ţiadosti o NFP pre výzvu na predkladanie ţiadostí o NFP“) na schválenie
prostredníctvom písomnej procedúry per rollam – návrh Všeobecných kritérií bol schválený
per rollam.
Boris Sloboda (MPSVR SR) v súvislosti s Návrhom uznesenia 9. MV pre OP ĽZ na
programové obdobie 2014 – 2020 č. 4/2016 zo dňa 25. novembra 2016 sa uviedol, ţe v časti
A.6. Akčný plán na posilnenie integrácie dlhodobo nezamestnaných na trh práce v Slovenskej
republike sa doplní schválenie s podmienkami, ktoré spomenul pán splnomocnenec Ravasz;
informácie, ktoré MV berie na vedomie bez doplnenia a vyslovil doplnenie úloh v súlade
s priebehom rokovania MV: 1, monitorovať plnenie; 2, k pripravovaným vyzvaniam
a výzvam zorganizovať stretnutie sprostredkovateľského orgánu PO1, riadiaceho orgánu a M.
Morassa k objasneniu schválenie zámerov NP a podať informáciu na nasledujúcom rokovaní
MV. Keďţe p. Morass nesúhlasil s inou štruktúrou konzultácií, tak úlohu, kde by všetky
výzvy boli odprezentované a kde by sa hľadali moţné prieniky, sa navrhujú dať ako úlohu na
najbliţší MV zaradiť znova prezentáciu alebo diskusiu k pripravovaným vyzvaniam
a výzvam, kde by sa počítalo s väčším priestorom, s podmienkou predloţenia konkrétnych
návrhov, ktoré si myslia, ţe nie sú zahrnuté vo výzvach alebo vyzvaniach.
15. bod programu: Rôzne
Do bodu programu Rôzne neboli predloţené ţiadne podnety.
16. bod programu: Záver
Boris Sloboda (MPSVR SR) poďakoval účastníkom za aktívnu účasť a vyjadril
presvedčenie, ţe ďalšie MV budú stále viac a viac o diskusii a o výmene názorov a dobrých
riešení ako len o informáciách.
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Prílohy:
1. Uznesenie
2. Prezenčná listina

V Bratislave dňa 25.11.2016

v. r.
.......................................................
Veronika Paľková
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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