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Rokovanie Monitorovacieho výboru pre operačný program Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia 

 

Termín konania: 23.11.2016 

Miesto konania: MPSVR SR, Bratislava 

Predseda MV:  Ján Richter, v zastúpení Boris Sloboda na základe splnomocnenia zo dňa 

   4.11.2016  

1. podpredseda: Boris Sloboda 

2. podpredseda: Antónia Mayerová 

Tajomník:  Daniela Jones 

Overovateľ:  Daniela Šajmírová 

Zúčastnení:  Podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program rokovania 

 

1. Registrácia 

2. Otvorenie rokovania Monitorovacieho výboru pre operačný program Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia (ďalej aj „MV“ a „OP ZaSI“) 

a) kontrola uznášaniaschopnosti 

b) schvaľovanie programu 14. rokovania MV pre OP ZaSI 

c) schvaľovanie návrhu druhého podpredsedu MV pre OP ZaSI 

d) schvaľovanie návrhu overovateľa zápisnice zo 14. rokovania MV pre OP ZaSI 

3. Informácia o zmene Programového manuálu pre OP ZaSI, verzia č. 3.3 

4. Súhrnná informácia o realizácii OP ZaSI (MPSVR SR) 

5. Súhrnná informácia o realizácii OP ZaSI pre programové obdobie 2007 – 2013 (MF SR) 

6. Návrh Záverečnej správy o vykonávaní OP ZaSI pre programové obdobie 2007 – 2013  

7. Rôzne 

8. Ukončenie činnosti MV pre OP ZaSI 

9. Záver 

 

Bod 1 a 2: Registrácia účastníkov, otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, voľba 

druhého podpredsedu a overovateľa zápisnice MV pre OP ZaSI 

 

14. Rokovanie Monitorovacieho výboru pre OP ZaSI (ďalej len „MV“) otvoril generálny riaditeľ 

sekcie fondov EÚ Boris Sloboda. Po privítaní členov MV a ostatných hostí skonštatoval, že 

z celkového počtu 30 členov MV je prítomných 22 členov s hlasovacím právom. Následne členovia 

MV jednohlasne schválili obsah programu rokovania MV.  

 

Po overení uznášania schopnosti p. B. Sloboda pristúpil k voľbe 2. podpredsedu MV. Za druhého 

podpredsedu MV bola navrhnutá a členmi MV schválená pani Antónia Mayerová, zástupca 

Ministerstva financií SR. 

 

Priebeh schvaľovania 2. podpredsedu MV: 

Za: z 22 prítomných členov – 22 členov 

Proti: 0 členov  

Zdržal sa: 0 členov 

 

Boris Sloboda (MPSVR SR) následne pristúpil k voľbe overovateľa zápisnice. Za overovateľa 

zápisnice bola navrhnutá a členmi MV schválená pani Daniela Šajmírová, zástupca Ústredia práce, 

sociálnych vecí a rodiny. 
 
Priebeh schvaľovania overovateľa zápisnice 14. rokovania MV: 

Za: z 22 prítomných členov – 21 členov 

Proti: 0 členov  

Zdržal sa: 1 člen 
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Záver k bodu 2: MV pre OP ZaSI bol uznášaniaschopný vzhľadom na nadpolovičnú väčšinu 

prítomných členov s hlasovacím právom. Členovia MV schválili Program rokovania, druhého 

podpredsedu MV a overovateľa zápisnice. 

 

Bod 3: Informácia o zmene Programového manuálu pre OP ZaSI, verzia č. 3.3 

 

Boris Sloboda (MPSVR SR) informoval členov MV o formálnej chybe v označení čísla verzie 

Programového manuálu pre OP ZaSI (ďalej len „PM“). Chybné a nesprávne uvedené číslo verzie PM 

ako verzia č. 3.2 bolo nahradené správnym označením ako verzia č. 3.3. 

 

Bod 4: Súhrnná informácia o realizácii OP ZaSI (MPSVR SR) 

 
Boris Sloboda (MPSVR SR) v rámci svojej prezentácie poskytol členom MV súhrnný prehľad 

a ťažiskové informácie charakterizujúce finančné a vecné plnenie dosiahnuté v implementovaní OP 

ZaSI, a to za obdobie 01.01.2007 - 31.10.2016. Poskytnuté údaje sa týkali výšky alokácie, 

kontrahovania a čerpania finančných prostriedkov, počtu zazmluvnených a implementovaných 

projektov, vrátane ich finančného objemu. a to aj z hľadiska jednotlivých prioritných osí a napĺňania 

jednotlivých horizontálnych priorít. 

Prezentované informácie sa týkali aj úrovne nezamestnanosti v jednotlivých krajoch SR. V závere 

prezentácie boli poskytnuté členom MV ďalšie informácie o plnení stanovených cieľových hodnôt 

troch kľúčových merateľných ukazovateľoch, a to počtu vytvorených pracovných miest, počtu úspešne 

umiestnených osôb a počtu podporovaných osôb cieľov skupiny. 

 

Bod 5: Súhrnná informácia o realizácii OP ZaSI pre programové obdobie 2007 – 2013 

(MF SR) 

 

Hana Velecká (MF SR) prezentovala členom MV aktuálne informácie charakterizujúce finančné 

plnenie v implementácii všetkých operačných programov, pre ktoré plní MF SR funkciu 

Certifikačného orgánu (aktuálne vyčerpaných 97,56 % z celej aktuálnej výšky alokácie vo výške 11,6 

miliardy €). Poskytnuté informácie za OP ZaSI sa týkali: predložených a schválených súhrnných 

žiadostí o platbu po zohľadnení nezrovnalostí a vratiek (čerpanie na úrovni Certifikačného orgánu 

predstavovalo k 18.11.2016 výšku 913,5 mil. €, čo je 97,04% alokácie); aktuálnej výšky 

nevyčerpaných prostriedkov (27,8 mil. EUR, pričom finálna výška nevyčerpaných prostriedkov môže 

dosiahnuť 30 mil. €, ako v prezentácii uviedol riadiaci orgán); čerpania finančných prostriedkov 

v rámci jednotlivých prioritných osí (najlepšie čerpaná prioritná os 1, v rámci ktorej sa uplatňuje 10% 

flexibilita), ako aj v jednotlivých rokoch (koncom roka 2015 najväčší nárast čerpania, na 

Certifikačnom orgáne schválených 191 mil. €, v roku 2016 dobeh finančných prostriedkov vo výške 

25,8 mil. €); o plnení a dodržaní pravidla n+3/n+2 v jednotlivých rokoch implementácie. V závere 

prezentácia informovala o plánovanom začatí prípravy záverečnej žiadosti o platbu a detailne 

o harmonograme ďalších krokov, ktoré budú nasledovať (schválenie Záverečnej správy členmi MV, 

jej zaslanie na Certifikačný orgán a Orgán auditu, aktualizácia konečných stavov nezrovnalostí 

a predloženie návrhu záverečnej žiadosti o platbu spolu s výkazom výdavkov na overenie Orgánu 

auditu, so záverečnou žiadosťou o platbu bude spracovaná aj predbežná bilancia programu). 

Kompletná záverečná dokumentácia, vrátane záverečnej žiadosti o platbu a záverečného výkazu 

výdavkov spracovaného zo strany Certifikačného orgánu, by mala byť na Európsku komisiu zaslaná 

do 31.03.2017. 

 

Bod 6: Návrh záverečnej správy o vykonávaní OP ZaSI pre programové obdobie  

2007 – 2013 

 

Boris Sloboda (MPSVR SR) uviedol, že návrh záverečnej správy, ktorý bol vypracovaný v súlade so 

všeobecným nariadením EÚ a metodickým pokynom CKO, poskytuje súhrnné informácie 

o dosiahnutých cieľoch, prioritných osiach operačného programu, o stave kontrahovania a čerpania 

finančných prostriedkov ESF za celé programové obdobie 2007 – 2013. V procese pripomienkovania 
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návrhu záverečnej správy členmi a pozorovateľmi MV bolo uplatnených 53 pripomienok, ktoré boli 

akceptované. Upozornil na skutočnosť, že údaje z ktorých vychádza návrh záverečnej správy, boli 

aktualizované ku dňu 31.10.2016, pričom niektoré údaje v rámci celkovej bilancie za rok 2016 budú 

ešte aktualizované vzhľadom na prebiehajúci proces uzatvárania operačného programu. V nadväznosti 

na túto skutočnosť a povinnosť zaslať schválenú záverečnú správu MV na Certifikačný orgán a Orgán 

auditu najneskôr do 1.12.2016, je potrebné údaje v predloženej záverečnej správe schváliť 

s podmienkou ich dodatočnej úpravy podľa celkovej bilancie. Záverečná správa bude odoslaná na 

schválenie EK po finalizácii dát a jednotlivých procesných krokov vedúcich k uzatvoreniu operačného 

programu najneskôr 31.3.2017. Následne pán Boris Sloboda otvoril diskusiu k záverečnej správe. 

Pavol Pohanka (MF SR) v súvislosti s návrhom znenia uznesenia bod A.4 konštatoval, že Orgán 

auditu trvá na tom, aby bola uplatnená výhrada na celú správu (nielen na vyšpecifikované časti 

záverečnej správy), pretože k zmene môže prísť v každej časti, vzhľadom na ukončovanie auditov ako 

aj potrebu zosúlaďovania údajov z výstupov jednotlivých správ. 

Boris Sloboda (MPSVR SR) požiadal, a to vzhľadom na už preformulované pôvodné znenie bodu 

A.4, Miloslavu Molnárovú (MPSVR SR), o ozrejmenie a uvedenie správneho znenia predmetného 

bodu návrhu uznesenia. 

Miloslava Molnárová (MPSVR SR) uviedla návrh znenia v rámci bodu A.4 s tým, že jeho znenie je 

dostatočné pre zakomponovanie všetkých procesných krokov, ktoré je ešte potrebné uzavrieť v rámci 

ukončovania pomoci OP. 

Návrh znenia v rámci bodu A.4 je nasledovný: „MV bude schvaľovať Záverečnú správu o vykonávaní 

OP ZaSI pre programové obdobie 2007 – 2013 v súlade s metodickým pokynom CKO č. 16 

k uzatváraniu operačných programov v rámci programového obdobia 2007 – 2013 s výhradou finálnej 

konsolidácie a doplnenia údajov, ktoré nie sú ukončené k 23.11.2016.“ 

Boris Sloboda (MPSVR SR) vyzval členov MV k hlasovaniu o Návrhu Záverečnej správy 

o vykonávaní OP ZaSI pre programové obdobie 2007 – 2013. 

 

Priebeh schvaľovania Návrhu Záverečnej správy o vykonávaní OP ZaSI pre programové 

obdobie 2007 – 2013: 

Za: 22 prítomných členov 

Proti: 0 členov 

Zdržal sa: 0 členov 

 

Záver k bodu 6: Návrh Záverečnej správy o vykonávaní OP ZaSI pre programové obdobie  

2007 – 2013 s výhradou finálnej konsolidácie a doplnenia údajov, ktoré nie sú ukončené 

k 23.11.2016 bol členmi MV jednohlasne schválený. 

 

Bod 7: Rôzne 

 
Boris Sloboda (MPSVR SR) otvoril bod Rôzne. 

 

Imrich Fülöp (Košický samosprávny kraj) poukázal na nerovnomerný vývoj regiónov, na 

zväčšujúce sa rozdiely medzi západným a východným Slovenskom, na zrýchľujúcu sa dynamiku tohto 

trendu napriek tomu, že kohézna pomoc by mala slúžiť na zmiernenie disparít. Kriticky sa vyjadril 

k veľkému počtu implementovaných projektov v súvislosti s prijatím zákona na podporu najmenej 

rozvinutých okresov, k nesystémovému riešeniu problémov. Ďalej poukázal na úplne iný prístup 

ústredných orgánov v Poľsku a v Maďarsku k riešeniu regionálnych problémov a v súvislosti s 

prezentovanou vysokou úrovňou nezamestnanosti v troch východných regiónoch položil rečnícku 

otázku týkajúcu sa potreby operačného programu. 

Boris Sloboda (MPSVR SR) v reakcii na vyjadrenia p. Fülöpa uviedol, že kohézna pomoc tvorí iba 

časť prostriedkov, ktoré sú vynakladané na regionálny rozvoj a súčasne sa domnieva, že MV nie je 

miestom na riešenie nastolených otázok. Ďalej konštatoval, že operačný program Ľudské zdroje sa 
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zameriava na najmenej rozvinuté regióny a poukázal na národný projekt, ktorý je zameraný na 

dvanásť najmenej rozvinutých okresov. 

Oľga Pietruchová (MPSVR SR) v nadväznosti na prebiehajúcu diskusiu, poukázala na možnosť 

vytvorenia prezentácie, ktorá by porovnávala rozdiely vo vývoji úrovne nezamestnanosti 

v jednotlivých regiónoch v prípade poskytnutia, resp. neposkytnutia podpory z OP ZaSI alebo iných 

operačných programov. 

Daniela Šajmírová (ÚPSVR) v súvislosti s realizovaním národných projektov uviedla kritériá, podľa 

ktorých sa rozdeľujú finančné prostriedky do jednotlivých regiónov, sú to napr. miera 

nezamestnanosti, počet uchádzačov o zamestnanie, počet znevýhodnených skupín uchádzačov 

o zamestnanie, na ktorých je zameraný konkrétny projekt. Týmto spôsobom smeruje čo najviac 

disponibilných finančných prostriedkov do menej rozvinutých regiónov. Následne, že v prípade 

nevyčerpaných finančných prostriedkov v niektorých okresoch v období ukončovania realizácie 

projektov dochádza k ich presunu medzi okresmi podľa konkrétnych žiadostí v regiónoch. 

Jaroslav Šumný (Konfederácia odborových zväzov SR) položil otázku, týkajúcu sa splnenia úlohy 

stanovenej v rámci plánu hodnotenia OP ZaSI, a to vykonávania hodnotenia efektívnosti nástrojov 

trhu práce. V nadväznosti na diskusiu týkajúcu sa regionálnych rozdielov poznamenal, že riešenie 

týchto disparít nie je možné iba cez OP ZaSI. 

Miloslava Molnárová (MPSVR SR) v reakcii na smerovanie otázky k hodnoteniam uviedla, že išlo 

skôr o hodnotenie napĺňania cieľov OP ZaSI, ktoré sa malo realizovať v roku 2015. Z poskytnutých 

informácií vyplynulo, že predmetné hodnotenie bolo posledné, vykonávalo sa internou formou, pričom 

výstupy z tohto hodnotenia sú súčasťou predkladanej záverečnej správy; pri každej prioritnej osi je 

uvedené kvantitatívne aj kvalitatívne zhrnutie z hľadiska napĺňania ukazovateľov, a teda napĺňania 

cieľov operačného programu. Ďalej uviedla, že v novom programovom období sa predpokladá do 

určitej miery komparácia napĺňania cieľov jednotlivých prioritných osí v rámci OP ZaSI na jednej 

strane a na druhej strane OP Ľudské zdroje so zámerom v budúcnosti zrealizovať hodnotenie 

kontrafaktuálnou metódou a následným sledovaním napĺňania cieľov. 

Boris Sloboda (MPSVR SR) sa poďakoval všetkým členom za aktívnu účasť a podporu kolegom na 

zasadnutiach MV a uzavrel 14. zasadnutie MV pre OP ZaSI. 

 

Bod 8: Ukončenie činnosti MV pre OP ZaSI 

 

Boris Sloboda (MPSVR SR) opätovným poďakovaním všetkým členom, hosťom aj prísediacim 

ukončil činnosť MV pre OP ZaSI. Konštatoval, že pravdepodobne nebude potrebné zvolávať MV, 

pretože operačný program bude uzatvorený v marci 2017 a záverečná správa o vykonávaní OP ZaSI 

bola schválená. 

 

Bod 9: Záver 

 

Boris Sloboda (MPSVR SR) všetkým prítomným zaželal veľa úspechov a uzavrel rokovanie MV pre 

OP ZaSI. 
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Prílohy: 

- Uznesenie Monitorovacieho výboru pre OP ZaSI pre programové obdobie 2007 – 2013 zo dňa  

23. novembra 2016 

- Prezenčná listina – 14. rokovanie členov Monitorovacieho výboru pre OP ZaSI 

v programovom období 2007 – 2013 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 16. decembra 2016 

 

 

 

Vypracoval: 

 Daniela Jones, tajomníčka MV pre OP ZaSI     v.r. 

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

 

 

Overil: 

  Daniela Šajmírová, overovateľka pre rokovanie MV pre OP ZaSI  v.r. 

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

 

 

 Antónia Mayerová, druhý podpredseda MV pre OP ZaSI   v.r. 

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

 

 

 Boris Sloboda, prvý podpredseda MV pre OP ZaSI    v.r. 

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

 

 

Ján Richter, predseda MV pre OP ZaSI      v z. Boris Sloboda 

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

 

 

 

 

 


