Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje

Zápisnica
z rokovania Komisie pri Monitorovacom výbore
pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritné osi 2, 3 a 4

1. júla 2015

Programové obdobie 2014 - 2020

Rokovanie Komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje
pre prioritné osi 2, 3 a 4
Dátum konania:
1.7.2015
Čas konania:
10:00 hod.
Miesto konania:
MPSVR SR, Špitálska 6, zasadacia miestnosť č. 106
Počet členov s platným hlasovacím právom: 14
Prítomní členovia:
Albert Németh, MPSVR SR, generálny riaditeľ sekcie fondov EÚ
Agáta Záhorská, MPSVR SR, generálna riaditeľka sekcie kontroly
Nadežda Šebová, MPSVR SR, generálna riaditeľka sekcie sociálnej a rodinnej politiky
Elena Michaldová, MPSVR SR, generálna riaditeľka sekcie ekonomiky
Katarína Lanáková, MPSVR SR, riaditeľka odboru politiky trhu práce
Radoslav Štefánek, MPSVR SR, riaditeľ kancelárie vedúceho služobného úradu
Milan Tomka, MPSVR SR, riaditeľ odboru prípravy projektov a výziev
Mária Jacková, MPSVR SR, odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí
Ľubomír Lőrincz, Združenie miest a obcí Slovenska
vz. Miriam Špániková, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Peter Molnár, Republiková únia zamestnávateľov
Zuzana Kusá, Slovenská akadémia vied
Milan Měchura, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Michal Páleník, Inštitút zamestnanosti
Ján Hrubý, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Neprítomní členovia:
Karol Jokl, MPSVR SR, riaditeľ odboru medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí
Bruno Konečný, Združenie miest a obcí Slovenska
Viola Kromerová, Slovenský živnostenský zväz
Na rokovanie Komisie boli prizvaní pozorovatelia bez hlasovacieho práva a zástupcovia Európskej
komisie:
Miriam Toplanská, zástupkyňa Európskej komisie
Martin Orth, zástupca Európskej komisie
Katarína Kovácsová, riaditeľka odboru projektového riadenia
Daniela Šajmírová, zástupkyňa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
Zuzana Valentová, zástupkyňa Implementačnej agentúry MPSVR SR
Andrea Bučková, zástupkyňa Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Veronika Paľková, zástupkyňa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ján Ostrolúcky, zástupca Slovenského zväzu zdravotne postihnutých
Prítomní pozorovatelia bez hlasovacieho práva:
Katarína Kovácsová, MPSVR SR, riaditeľka odboru projektového riadenia
vz. Katarína Dubovanová, zástupkyňa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
Neprítomní pozorovatelia bez hlasovacieho práva a zástupcovia Európskej komisie:
Miriam Toplanská, zástupkyňa Európskej komisie
Martin Orth, zástupca Európskej komisie
Zuzana Valentová, zástupkyňa Implementačnej agentúry MPSVR SR
Andrea Bučková, zástupkyňa Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Veronika Paľková, zástupkyňa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ján Ostrolúcky, zástupca Slovenského zväzu zdravotne postihnutých
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Na rokovanie Komisie boli prizvaní hostia bez hlasovacieho práva:
Prítomní prizvaní hostia bez hlasovacieho práva:
Mária Príkopská, zástupkyňa MPSVR SR, sekcia práce
Darina Košútová, zástupkyňa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
Helena Furindová, zástupkyňa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

Program rokovania
Registrácia
1) Otvorenie rokovania Komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje
pre prioritné osi 2, 3 a 4 („ďalej len „Komisia“), kontrola uznášaniaschopnosti
2) Schvaľovanie overovateľa zápisnice
3) Informácia o finančnom vývoji a napĺňaní cieľov programu
4) Schvaľovanie zámerov národných projektov (ďalej len „zámer NP“)
Prioritná os 2 – Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
- Úspešne na trhu práce
Prioritná os 3 – Zamestnanosť
- Šanca na zamestnanie
- Cesta z kruhu
- Chceme starnúť aktívne
- Hľadaj si prácu
5) Schvaľovanie Zoznamu zámerov národných projektov pre OP Ľudské zdroje na rokovaní
Komisie pre prioritnú os 2, 3 a 4 ku dňu 1.7.2015
6) Záver

Prijaté závery z rokovania Komisie
Bod 1: Otvorenie rokovania Komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program
Ľudské zdroje pre prioritné osi 2, 3 a 4, kontrola uznášaniaschopnosti
Predseda Komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritné osi 2,
3 a 4 (ďalej len „Komisia“) privítal všetkých členov Komisie, ospravedlnil neúčasť členov EK
a skonštatoval, že výbor Komisie je uznášania schopný. Oboznámil členov o poradí bodov v programe
a úprave poradia zámerov NP v rámci bodu 4 . Uviedol, že ako prvý bude prerokovaný zámer NP
s názvom Hľadaj si prácu a následne budú prerokované zámery NP v nezmenenom poradí.
Záver: Členovia Komisie schválili Program rokovania.

Bod 2: Schvaľovanie overovateľa zápisnice
Za overovateľku zápisnice z rokovania bola navrhnutá a členmi Komisie odsúhlasená p. Mária
Jacková, odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR.
Záver: Členovia Komisie schválili overovateľku zápisnice z rokovania.
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Bod 3: Informácia o finančnom vývoji a napĺňaní cieľov programu
Predseda Komisie informoval členov o finančnom vývoji a napĺňaní cieľov programu, z ktorého zatiaľ
neboli čerpané finančné prostriedky a neboli zazmluvnené ani žiadne projekty. Informoval, že
v súčasnosti sa ukončuje Príručka pre žiadateľa o NFP a začína sa pripravovať Príručka
pre prijímateľa NFP. Zároveň informoval prítomných, že EK požaduje uplatňovanie zjednodušeného
vykazovania výdavkov.
Záver: Členovia Komisie zobrali na vedomie Informáciu o finančnom vývoji a napĺňaní cieľov
programu.

Bod 4: Schvaľovanie zámerov národných projektov
1) Zámer NP: „Hľadaj si prácu“
p. Lanáková (zástupkyňa MPSVR SR, sekcia práce) predstavila návrh zámeru NP, oboznámila
členov o cieľoch a aktivitách projektu.
p. Németh (zástupca MPSVR SR, sekcia fondov EÚ) uviedol informáciu, že realizované veľtrhy
práce, ako napr. Job Expo, boli podporené z OP ZaSI a taktiež aktivity EURES-u boli implementované
v rámci OP ZaSI. Predložený zámer NP „Hľadaj si prácu“ je rozšírený o aktivitu, ktorá je zameraná
hlavne na podporu regiónu, kde je najvyššia nezamestnanosť a zároveň vyzval prítomných na
diskusiu.
p. Lanáková (zástupkyňa MPSVR SR, sekcia práce) informovala členov o spôsobe zapracovania
zaslaných pripomienok zo strany relevantných pripomienkujúcich subjektov.
p. Měchura (zástupca Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska) uviedol, že v zámere NP sa
nenachádza štatistická tabuľka UPSVaR-u a zároveň doplnil, že nevidí dôvod podporovať odchod
ľudí do zahraničia.
p. Németh (zástupca MPSVR SR, sekcia fondov EÚ) uviedol, že zo strany predkladateľa bude
zámer NP upravený. Zároveň doplnil, že EURES je nástroj, ktorý je využívaný v rámci celej EÚ a ako
príklad uviedol Španielsko. Zároveň informoval členov o rozvíjajúcej sa spolupráci medzi SR
a Nemeckom pri sprostredkovaní pracovných ponúk, ako napr. ošetrovateľka.
p. Molnár (zástupca RÚZ) predložil návrh, aby do zámeru NP č. 3 aktivity bol zapojený aj
Banskobystrický kraj.
p. Kusá (zástupkyňa SAV) navrhla, aby uvedená jednorazová aktivita bola realizovaná
diverzifikovateľne a opakovane, a nie ako jedna veľká aktivita.
p. Košútová (zástupkyňa ÚPSVaR) zareagovala a doplnila informáciu, že v rámci aktivity č. 2
jednou z podaktivít sú v rámci projektu plánované burzy, ktoré budú realizované prostredníctvom
jednotlivých úradov práce v rámci svojich regiónov.
p. Németh (zástupca MPSVR SR, sekcia fondov EÚ) uviedol, že uvedené aktivity majú byť
nastavené na podporu krajov s najvyššou nezamestnanosťou. V závere diskusie navrhol členom, aby
zámer NP bol schválený v predloženom návrhu s uplatnenou pripomienkou p. Šumného so zmenou
názvu zámeru NP a to nasledovnom v znení „Spoločne hľadáme prácu“.
Záver: Členovia Komisie s nadpolovičným počtom hlasov schválili zámer NP „Spoločne hľadáme
prácu“1

1

V priebehu hlasovania zámerov NP sa člen Komisie a zároveň gestor zámeru zdržal hlasovania, aby nedochádzalo ku konfliktu záujmov.
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2) Zámer NP: „Úspešne na trhu práce“
p. Lanáková (zástupkyňa MPSVR SR, sekcia práce) prezentovala zámer NP a oboznámila členov
o cieľoch a aktivitách projektu (jedna z aktivít vychádza z novoustanoveného § 51 zákona č.5/2004
Z.z o službách zamestnanosti a zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 1.1.2015 (ďalej len
z. č. 5/2004 Z.z) a druhou aktivitou je podpora vytvárania pracovných miest mladých ľudí formou
samo zamestnania). Zároveň zhrnula a vyhodnotila jednotlivé pripomienky, ktoré boli zaslané
zo strany relevantných pripomienkujúcich subjektov.
p. Németh (zástupca MPSVR SR, sekcia fondov EÚ) vyzval prítomných na diskusiu.
p. Páleník (zástupca Inštitútu zamestnanosti) vyjadril znepokojenie, že napriek predchádzajúcim
záverom sekcia práce s ním vopred nekonzultovala predkladané zámery NP ešte pred ich samotným
predložením do Komisie. V zámeroch NP absentujú analýzy doterajších príspevkov, ako aj
kontrafaktuálne štatistiky. Zároveň uviedol, že p. Kusá (zástupca SAV) navrhovala rozdelenie podľa
vzdelania. Je na mieste podporiť najmä znevýhodnených s nižším vzdelaním. Vo vzťahu
k zamestnávaniu na dobu určitú uviedol, že by mal byť súlad smerníc Medzinárodnej organizácii práce
a smerníc EÚ so z. č. 5/2004 Z.z. Položil otázku na možnosť zmeny v zákone. Navrhoval znížiť výšku
dotácie, aby sa znížila administratívna náročnosť a to najmä vo vzťahu k malým zamestnávateľom.
p. Németh (zástupca MPSVR SR, sekcia fondov EÚ) súhlasil, aby sa zámery NP predkladané
na schvaľovanie do Komisie konzultovali vopred s partnermi so znalosťami a skúsenosťami v oblasti
danej problematiky a vyzval jednotlivých odborných garantov k dodržiavaniu tohto postupu.
p. Lanáková (zástupkyňa MPSVR SR, sekcia práce) objasnila, že predmetné zámery NP boli
pripravované v časovej tiesni, preto nebolo možné bližšie komunikovať s jednotlivými členmi.
V budúcnosti ďalšie zámery NP budú konzultované s partnermi - s odbornými garantmi. Zároveň
uviedla, že v súčasnosti je návrh novely zákona o službách zamestnanosti v legislatívnom procese,
avšak neuvažuje sa s novelizáciou § 51 a) v zmysle návrhu p. Páleníka.
p. Príkopská (zástupkyňa MPSVR SR, sekcia práce) objasnila, že prostredníctvom projektu sa
riešia aktivity, ktoré nie je možné zabezpečiť podľa z. č. 5/2004 Z.z. Bližšie objasnila, že každý
občan, ktorý je nezamestnaný a má nižšie vzdelanie, napr. nemá výučný list, je v zmysle zákona
považovaný za znevýhodneného.
p. Páleník (zástupca Inštitútu zamestnanosti) položil otázku týkajúcu sa výšky nároku uchádzača
o zamestnanie bez vzdelania a uchádzača o zamestnanie s vyšším vzdelaním.
p. Príkopská (zástupkyňa MPSVR SR, sekcia práce) uviedla, že uchádzač o zamestnanie
bez vzdelania má nárok na príspevok v zmysle § 50 z. č. 5/2004 Z.z a zároveň uviedla, že v zmysle § 8
uvedeného zákona sú definované aj iné typy znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.
p. Kusá (zástupkyňa Slovenskej akadémie vied) vyslovila pochybnosť, či sa nečerpajú prostriedky
aj na tých, ktorí by mali možnosť získať prácu a tiež skonštatovala, že pri rozhodovaní chýbajú
analýzy týkajúce sa zamestnanosti občanov s nízkym stupňom vzdelania. Zároveň uviedla, že
kritérium vzdelania je veľmi dôležité.
p. Németh (zástupca MPSVR SR, sekcia fondov EÚ) objasnil, že komisia nemá kompetencie
zmeniť z. č. 5/2004 Z.z, ale môže len posudzovať zámery. Súhlasil s p. Kusou, že je potrebné vyhnúť
sa riziku mŕtvej váhy. Uviedol, že tento projekt je financovaný v rámci prioritnej osi 2. Dal
do pozornosti, že EK má záujem o financovanie mladých ľudí a k tomuto zámeru neuplatnila žiadnu
pripomienku. Uviedol, že existuje možnosť schváliť tento projekt ako je predložený, alebo dať návrh
na úpravu projektu.
p. Páleník (zástupca Inštitútu zamestnanosti) vyslovil názor, že projekt je štedrý, a že cieľovou
skupinou by mali byť len uchádzači podľa § 8 písm. d) uvedeného zákona. Ďalej navrhol zmeniť
aktivitu č. A1 na § 54. Podstatné je to, či budú prostriedky použité len pre ťažko zamestnateľné osoby,
alebo aj pre vysokoškolákov.
p. Lanáková (zástupkyňa MPSVR SR, sekcia práce) objasnila, že žiadosti sú posudzované
výborom zriadeným pri úradoch práce individuálne podľa kritérií stanovených Ústredím práce,
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sociálnych vecí a rodiny. Nie je potrebné dávať ďalšie obmedzujúce kritériá, projekty sú celonárodné
okrem BSK.
p. Príkopská (zástupkyňa MPSVR SR, sekcia práce) vyslovila obavu, že akceptáciou návrhu
p. Páleníka by boli narušené podmienky výzvy. Zároveň zdôraznila, že efekt mŕtvej váhy je dobou
evidencie vylúčený (viac ako 6 mesiacov nad 25 rokov).
p. Páleník (zástupca Inštitútu zamestnanosti) vyjadril súhlas s p. Lanákovou a navrhol, aby
stanovené kritériá boli uvedené už v zámere NP. Zároveň uviedol, že je dôležité dať tento cieľ už
do vecného zámeru NP a nenechávať to na interných smerniciach UPSVAR.
p. Lanáková (zástupkyňa MPSVR SR, sekcia práce) uviedla, že pre ľudí, ktorí potrebujú mentoring
sú aj iné projekty a tiež, že jedným projektom nie je možné pokryť všetky aktivity.
p. Németh, (zástupca MPSVR SR, sekcia fondov EÚ) zhrnul diskusiu a dal hlasovať o pôvodnom
zámere NP. V prípade, že nebude zámer NP schválený v navrhovanom znení, dá hlasovať o návrhu
p. Páleníka.
Záver: Členovia Komisie s nadpolovičným počtom hlasov schválili zámer NP „Úspešne na trhu
práce“2

3) Zámer NP: „Šanca na zamestnanie“
p. Lanáková (zástupkyňa MPSVR SR, sekcia práce) predstavila návrh zámeru NP, oboznámila
členov o cieľoch a aktivitách projektu (aktivity sociálneho typu ako pomoc starším a pod.). Zároveň
zhrnula a vyhodnotila jednotlivé pripomienky, ktoré boli zaslané zo strany relevantných
pripomienkujúcich subjektov. Uviedla, že EK nemala pripomienky, ale skôr požadovala o vysvetlenie
v niektorých častiach a to hlavne ohľadne relatívne štedrých dotácií na novovytvorené pracovné
miesta v porovnaní so zámerom NP pre dlhodobo nezamestnaných a tiež vo vzťahu k chýbajúcej
podmienke primeranej udržateľnosti pracovného miesta po skončení dotácie.
p. Németh (zástupca MPSVR SR, sekcia fondov EÚ) vyzval prítomných na diskusiu.
p. Kusá (zástupkyňa Slovenskej akadémie vied) v rámci diskusie vzniesla technickú pripomienku
ohľadom zdôvodnenia rozporu v dvoch zámeroch NP, kde je uvádzaná 95% minimálnej celkovej
ceny práce na rok 2015, ale v každom zámere je uvedená iná suma.
p. Lanáková (zástupkyňa MPSVR SR, sekcia práce) uviedla, že v zámere NP „Šanca na
zamestnanie“ je uvedená maximálna výška príspevku vo výške minimálnej celkovej ceny práce.
V zámere NP „Cesta z kruhu“ je uvedená maximálna výška príspevku 80% z minimálnej celkovej
ceny práce. Vzhľadom k uvedenému výpočtom boli vypočítané rôzne sumy.
p. Kusá (zástupkyňa Slovenskej akadémie vied) skonštatovala, že v rámci porovnania dvoch
projektov výstupom je, že na ľahšie zamestnateľné osoby bol určený vyšší príspevok a na ťažšie
zamestnateľné osoby nižší príspevok.
p. Príkopská (zástupkyňa MPSVR SR, sekcia práce) po odbornej stránke objasnila rozdiely medzi
týmito zámermi NP. Uviedla, že v zámere NP „Šanca na zamestnanie“ sú všetky skupiny
znevýhodnené, resp. značne znevýhodnené z pohľadu európskeho práva, z tohto dôvodu rozpätie je
nastavené štedrejšie.
p. Páleník (zástupca Inštitútu zamestnanosti) namietal názov zámeru NP, subjektívne kritériá
pre výber obcí, ako aj možný subjektívny výber uchádzačov o zamestnanie zo strany starostov
vybraných obcí. Žiadal zúženie cieľovej skupiny za účelom vyššej úspešnosti uvedeného zámeru NP.
p. Lőrincz (zástupca Združenia miest a obcí Slovenska) nesúhlasil s názorom p. Páleníka a uviedol,
že práca s nízko kvalifikovanými ľuďmi je ťažká z hľadiska zodpovednosti a prístupu.
2

V priebehu hlasovania zámerov NP sa člen Komisie a zároveň gestor zámeru zdržal hlasovania, aby nedochádzalo ku konfliktu záujmov.
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p. Németh (zástupca MPSVR SR, sekcia fondov EÚ) v nadväznosti na predchádzajúcu diskusiu
informoval, že v súvislosti s uskutočneným Monitorovacím výborom pre OP ZaSI bol zorganizovaný
pracovný výjazd v Čachticiach za účasti členov MV a zástupcov EK. Výjazd bol zameraný na NP
Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva, v rámci ktorého bolo vytvorených 11
pracovných miest ( 11 zamestnaných okrem jedného všetci Rómovia).
p. Měchura (zástupca Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska) sa zaujímal,
aké budú hodnotiace kritériá úspešnosti projektu, či pôjde o zamestnanosť, alebo či zamestnanci, ktorí
absolvovali projekt, si našli zamestnanie na trhu práce.
p. Príkopská (zástupkyňa MPSVR SR, sekcia práce) uviedla, že ide o kritérium počet účastníkov,
ktorí sú v čase odchodu z projektu zamestnaní (počet podporených pracovných miest v segmente
verejného zamestnávania).
p. Kusá (zástupkyňa Slovenskej akadémie vied) nadviazala na otázku p. Měchuru v súvislosti
s tým, že sa sleduje len počet zamestnaných v projekte a nie počet tých, ktorí po skončení projektu sú
schopní sa zamestnať niekde inde.
p. Príkopská (zástupkyňa MPSVR SR, sekcia práce) potvrdila, že sa jedná len o počet vybraných
pracovných miest (počet účastníkov, ktorí boli podporení v rámci projektu). Uviedla, že je dôležité,
aby sa nezamestnanému našlo zamestnanie z finančných prostriedkov európskych zdrojov. Je potrebné
do budúcna riešiť uvedené komplexne za účasti všetkých zainteresovaných.
p. Kusá (zástupkyňa Slovenskej akadémie vied) by uvítala možnosti zamestnávania vo verejnom
sektore.
p. Németh (zástupca MPSVR SR, sekcia fondov EÚ) objasnil, že sa nenavrhuje udržateľnosť
vytvoreného pracovného miesta vo verejnom sektore, drvivá väčšina je zameraná na podporu mzdy.
Nielen na zamestnanie, ale aj na sociálnu inklúziu bol schválený projekt „Zdravé komunity“
a do konca roka sa pripravuje jeden projekt komplexne zameraný na konzultácie a poradenstvo
v oblasti sociálnej inklúzie.
p. Németh, (zástupca MPSVR SR, sekcia fondov EÚ) zhrnul diskusiu a dal hlasovať o predloženom
zámere NP tak, ako bol predložený.
Záver: Členovia Komisie s nadpolovičným počtom hlasov schválili zámer NP „Šanca
na zamestnanie“3

4) Zámer NP : „Cesta z kruhu“
5) Zámer NP: „Chceme starnúť aktívne“
p. Lanáková (zástupkyňa MPSVR SR, sekcia práce) predstavila zámery NP „Cesta z kruhu“ a
„Chceme starnúť aktívne“. Oba zámery NP sú zamerané na cieľovú skupinu znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie. Zároveň zhrnula a vyhodnotila jednotlivé pripomienky, ktoré boli zaslané
k obidvom zámerom NP zo strany relevantných pripomienkujúcich subjektov. Taktiež informovala
o pripomienkach zaslaných zo strany EK: „Cesta z kruhu“, kde EK odporúčala, aj na základe
skúsenosti z pilotných projektov 2007-2013, doplniť dotovanie mzdy o cielené sociálne poradenstvo a
podporu pre nových zamestnancov pri riešení ich zložitých životných situácií, napr. dlhy, závislosť,
nedostatok sebavedomia a možné problémy pri nadväzovaní sociálnych kontaktov v novom prostredí;
„Chceme starnúť aktívne“, kde EK odporučila zohľadniť a preferovať uchádzačov o zamestnanie
podľa dĺžky nezamestnanosti, preferovať uchádzačov s nízkou kvalifikáciou, aby sa dotácie
poskytovali na tých, ktorí sú najďalej od trhu práce a doplniť podmienku primeranej udržateľnosti
pracovných miest.

3

V priebehu hlasovania zámerov NP sa člen Komisie a zároveň gestor zámeru zdržal hlasovania, aby nedochádzalo ku konfliktu záujmov.
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Následne informovala o jednotlivých písomných pripomienkach k zámeru projektu „Cesta z kruhu“.
Uviedla, že:
-

-

p. Měchura (zástupca Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska) navrhol prepracovanie zámeru
NP „Cesta z kruhu“ z dôvodu pochybností o efektivite projektu (je potrebné riešiť problémy
dlhodobého charakteru, ako napr. alkoholizmus a pod.). P. Lanáková argumentovala, že
pripomienku nie je možné akceptovať, vzhľadom k tomu, že projekt je nastavený cez prioritnú
os 3.
p. Páleník (zástupca Inštitútu zamestnanosti) žiadal zúžiť možných žiadateľov na agentúry
podporovaného zamestnávania atď.

Zároveň p. Lanáková uviedla a zdôvodnila, že predložené písomné pripomienky p. Páleníka nie je
možné akceptovať. Pripomienku týkajúcu sa podporných aktivít, koordinačných stretnutí a školení
tútorov je možné čiastočne akceptovať. Uviedla, že do zámeru NP môže byť doplnená koordinácia
tútorov.
-

-

p. Šumný (zástupca Konfederácie odborových zväzov) písomne navrhol vypustiť schvaľovanie
žiadostí vo výboroch a navrhol doplniť minimálny počet uchádzačov o zamestnanie na jedného
tútora, pričom uvedené je možné akceptovať (na jedného tútora bude jeden až traja dlhodobo
nezamestnaní občania).
p. Kusá (zástupkyňa Slovenskej akadémie vied) uviedla pripomienky k informovanosti a publicite
tak ako v predchádzajúcich projektoch.

Zároveň bola navrhnutá zmena názvu zámeru NP „Cesta z kruhu“ na „Cesta z kruhu
nezamestnanosti“.
p.
Lanáková
(zástupkyňa
MPSVR
SR,
sekcia
práce)
informovala
členov
o zaslaných pripomienkach k zámeru „Chceme starnúť aktívne“. Podrobnejšie zhrnula pripomienky
a vysvetlila akceptovanie, resp. neakceptovanie jednotlivých pripomienok k uvedenému zámeru.
-

-

p. Šumný v rámci pripomienkového konania písomne vzniesol pripomienku k názvu projektu a
navrhol ho premenovať na projekt Rovnosť šancí alebo Chceme byť aktívni. V tomto prípade je
možné akceptovať pripomienku a názov projektu „Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)“.
p. Páleník (zástupca Inštitútu zamestnanosti) požiadal tiež písomne o úpravu reálnych hodnôt,
navrhol zúžiť cieľovú skupinu atď. Pripomienky p. Páleníka neboli akceptované.

p. Németh (zástupca MPSVR SR, sekcia fondov EÚ) vyzval prítomných na diskusiu.
p. Lőrincz (zástupca Združenia miest a obcí Slovenska) na podporu pozmeňujúceho návrhu
p. Páleníka s cieľom riešenia sociálnej stránky nezamestnaných navrhol, aby v podmienkach výzvy
bola uvedená možnosť rozdelenia mzdy po predchádzajúcom písomnom súhlase uchádzača na sumu,
ktorú dlhuje a na sumu, ktorá bude slúžiť pre potreby uchádzača.
p. Páleník (zástupca Inštitútu zamestnanosti) bližšie objasnil zaslanú pripomienku v zmysle, že
v prípade dlhov je práve potrebná úloha tútora urobiť poradenstvo pre uchádzača, ktorý sa ocitne
v zložitej situácii.
p. Furindová (zástupkyňa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny) uviedla poznámku vo vzťahu
k úlohe tútora (je to zamestnanec zamestnávateľa), tútor nemá viesť finančné a daňové poradenstvo,
ale má iné stanovené úlohy. Uviedla, že pripravujú iné projekty, ako napr. sociálna gramotnosť, ako
narábať s peniazmi, dlhmi a pod.
p. Príkopská (zástupkyňa MPSVR SR, sekcia práce) uviedla, že v budúcnosti bude úzka spolupráca
sekcie práce so sekciou sociálnej a rodinnej politiky, napr. prostredníctvom PO 4 a nie cez PO 3.
p. Kusá (zástupkyňa Slovenskej akadémie vied) uviedla, že je dôležité, aby súbežne prebiehal aj
projekt, ktorý umožní sociálny tútoring, zároveň odporučila pracovať na ďalšom projekte, taktiež sa
zaujímala o to, či úrady práce pri súčasnej zaťaženosti budú vedieť zvládnuť všetky činnosti
(informovať nezamestnaného a informovať o jednotlivých projektoch). Navrhla, aby názov tútor bol
zmenený na pracovný tútor.
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p. Dubovanová (zástupkyňa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny) informovala, že na úradoch
práce sa uskutočnila v januári 2015 organizačná zmena a bol vytvorený tzv. front Office a back Office
- klientske pracovisko.
p. Tomka (zástupca odboru prípravy a výziev národných projektov) položil otázku na garanta
zámeru, či vo vzťahu k príspevku ide o jednotkové výdavky, alebo paušál (otázka sa týka aj
predchádzajúceho zámeru NP).
p. Németh (zástupca MPSVR SR, sekcia fondov EÚ) upozornil, že EK uložila pokyn, že každý
paušálny výdavok musí byť predložený ako príloha delegovaného aktu. Každý členský štát bude mať
osobitnú prílohu. Súčasne uviedol, že je plánované viacero zjednodušení výdavkov. Zároveň doplnil
informáciu, že v prípade, ak EK uvedené čiastky odsúhlasí na odbornej úrovni a následne budú
odsúhlasené grémiom komisárov a Európskym parlamentom, ani audítori nebudú mať právomoc
kontrolovať uvedené paušálne výdavky. Taktiež informoval o príprave komplexného projektu
zameraného na podporu poradenstva úradov práce a súčasne uviedol, že v rámci sociálnej inklúzie je
pripravovaný návrh projektu so zameraním na oblasť posilnenia centra právnej pomoci.
p. Príkopská (zástupkyňa MPSVR SR, sekcia práce) uviedla, že ani agentúry ani sociálne podniky
nie sú vylúčené z oprávnených žiadateľov. Podľa je dostupných informácií nie všetky sociálne
podniky fungujú a teda majú šancu tak, ako aj ostatní zamestnávatelia, sa zúčastniť. Obmedzenie
oprávnených žiadateľov neprichádza do úvahy.
p. Németh, (zástupca MPSVR SR, sekcia fondov EÚ) zhrnul diskusiu, pričom navrhol v zmysle
diskusie upraviť v zámere NP „Cesta z kruhu“ názov tútora na pracovného tútora. Pokiaľ ide o čiastku
vo forme paušálu navrhol, aby zostala otvorená v nadväznosti na dopracovanie projektu
a v nadväznosti na návrhy na zjednodušovanie (prílohy k delegovanému aktu). Uviedol, že problém
„zadĺženosti“ nie je možné vyriešiť na tomto stretnutí, na riešenie je potrebné osobitné stretnutie.
Súčasne uviedol, že došlo k úprave jednotlivých názvov zámerov NP - „Cesta z kruhu
nezamestnanosti“ a „Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)“. Následne dal hlasovať o predložených
zámeroch NP.
Záver: Členovia Komisie s nadpolovičným počtom hlasov schválili zámer NP „Cesta z kruhu
nezamestnanosti“4.
Záver: Členovia Komisie s nadpolovičným počtom hlasov schválili zámer NP „Chceme byť aktívni
na trhu práce (50+)“ 5.

Bod 5: Schvaľovanie Zoznamu zámerov národných projektov pre OP Ľudské zdroje na
rokovaní Komisie pre prioritné osi 2, 3 a 4 ku dňu 1.7.2015
Predseda A. Németh oboznámil členov Komisie o Zozname zámerov národných projektov pre OP
Ľudské zdroje na rokovanie Komisie pre prioritné osi 2, 3 a 4 ku dňu 1.7.2015 (pozri prílohu č.3
zápisnice).
Záver: Členovia Komisie schválili s nadpolovičným počtom hlasov Zoznam zámerov národných
projektov pre OP Ľudské zdroje na rokovanie Komisie pre prioritnú os 2, 3 a 4 ku dňu 1.7.2015

4

5

V priebehu hlasovania zámerov NP sa člen Komisie a zároveň gestor zámeru zdržal hlasovania, aby nedochádzalo ku konfliktu záujmov.
V priebehu hlasovania zámerov NP sa člen Komisie a zároveň gestor zámeru zdržal hlasovania, aby nedochádzalo ku konfliktu záujmov.
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Bod 6: Záver
Predseda komisie v záverečnom zhrnutí konštatoval, že na rokovaní Komisie boli schválené
predložené zámery NP v zmysle pripomienok. Prepracované zámery NP spolu so Zápisnicou budú
zaslané všetkým členom. Uviedol, že Komisia zobrala na vedomie Informáciu o finančnom vývoji
a napĺňaní cieľov programu.
Zároveň informoval členov, že RO predloží p. ministrovi konkrétne návrhy na zlepšenie spolupráce
RO s externými partnermi. Oboznámil členov o pravidlách pri uplatnení eurofondov, ktoré sú presne
zadefinované v OP Ľudské zdroje, ktorý je v súlade so záväznými dokumentmi. Zároveň doplnil, že
RO uvíta od členov Komisie návrhy týkajúce sa zapojenia externých partnerov v rámci ďalšej
spolupráce pri tvorbe pracovných návrhov zámerov NP. Pri uvedenej spolupráci
s príslušným gestorom pre daný zámer RO zadefinuje presné podmienky spolupráce.
Ďalej vyzval členov, že v budúcnosti očakáva z ich strany spolu so zaslaním pripomienok aj zaslanie
konštruktívnych návrhov.
V závere poďakoval prítomným členom a hosťom za podnetnú diskusiu na rokovaní a ukončil
rokovanie Komisie.
Prílohy:
• Uznesenie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Operačný program Ľudské zdroje
pre prioritné osi 2, 3 a 4
• Prezenčná listina
• Zoznam zámerov národných projektov pre OP Ľudské zdroje na rokovanie Komisie
pre prioritné osi 2, 3 a 4 ku dňu 1.7.2015
V Bratislave, dňa 29.07.2015

Vypracovala: Viera Hajduková

v. r.

Schválila: Katarína Kovácsová
tajomník Komisie pri MV OP ĽZ pre prioritné osi 2, 3 a 4

v. r.

Overila: Mária Jacková
overovateľka zápisnice Komisie
pri MV OP ĽZ pre prioritné osi 2, 3 a 4

v. r.

Albert Németh
predseda Komisie
pri MV OP ĽZ pre prioritné osi 2, 3 a 4

v. r.
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Príloha č. 1
Uznesenie Komisie pri Monitorovacom výbore
pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritné osi 2, 3 a 4
Komisia pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritné osi 2, 3 a 4
A.

schvaľuje

A.1

Program zasadnutia

A.2

Overovateľku zápisnice

A.3

Zámery národných projektov s pripomienkami
1) Spoločne hľadáme prácu
2) Úspešne na trhu práce
3) Šanca na zamestnanie
4) Cesta z kruhu nezamestnanosti
5) Chceme byť aktívni na trhu práce (50+).

A.4

Zoznam zámerov národných projektov pre OP Ľudské zdroje na rokovanie Komisie pre
prioritnú os 2, 3 a 4 ku dňu 1.7. 2015

B. berie na vedomie
B.1 Informáciu o finančnom vývoji a napĺňaní cieľov programu

V Bratislave, dňa 29.07.2015

Podpis :

v. r.
Albert Németh
predseda Komisie pri Monitorovacom výbore OP ĽZ
pre prioritné osi 2, 3 a 4
Príloha č. 2
Prezenčná listina
Príloha č. 3 Zoznam zámerov národných projektov pre OP Ľudské zdroje na rokovanie Komisie pre
prioritnú os 2, 3 a 4 ku dňu 1.7.2015
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