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Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Ľudské zdroje 

 

Termín konania: 18. november 2019 

Miesto konania: Hotel Holiday Inn, Bratislava 

Zúčastnení:  podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program 

 

1) Registrácia účastníkov 

2) Otvorenie 20. rokovania Monitorovacieho výboru pre operačný program Ľudské 

zdroje (ďalej aj „ MV“ a „OP ĽZ“) 

 príhovor predsedu MV pre OP ĽZ a zástupcu EK 

 schvaľovanie programu 

 schvaľovanie návrhu overovateľa zápisnice 

3) Návrh na zmenu Operačného programu Ľudské zdroje verzia 5.0 

 schvaľovanie návrhu na zmenu OP ĽZ verzia 5.0 

 schvaľovanie Kritérií pre výber projektov OP ĽZ a metodika ich uplatňovania 

verzia 5 

4) Aktuálny stav implementácie OP ĽZ 

5) Aktuálny stav finančnej implementácie OP ĽZ 

6) Riešenie otázky bezdomovectva na SR s využitím zdrojov OP ĽZ  

7) Zmapovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni a terénna sociálna práca: 

kvalita a udržateľnosť 

8) Národný projekt „Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora 

transformačných tímov“ 

9) Rôzne a záver 

 informácia o plnení plánu hodnotenia OP ĽZ 

 informácia o pokroku v rámci odstraňovania administratívnych prekážok 

v implementácii 

 informácia o iniciatíve Catching – up regions a prepojení s OP ĽZ 

 diskusia 

 návrh uznesenia 
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1. a 2. bod programu: Registrácia účastníkov, Otvorenie rokovania, príhovor predsedu 

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

overovateľa zápisnice 

Jozef Vančo (MPSVR SR) na úvod privítal všetkých prítomných na rokovaní 

monitorovacieho výboru. Uviedol, že kľúčovým bodom programu je schválenie návrhu na 

zmenu Operačného programu Ľudské zdroje. Skonštatoval, že z hľadiska čerpania finančných 

prostriedkov sa OP ĽZ radí medzi najúspešnejšie na Slovensku. Z pohľadu jednotlivých 

prioritných osí je čerpanie nerovnomerné a výrazne zaostáva PO1 Vzdelávanie. Ocenil 

spoluprácu so sprostredkovateľským orgánom MŠVVŠ SR a so zástupcami EK pri úspešnom 

odstraňovaní bariér v implementácii a identifikovaní opatrení v rámci PO1. Povedal, že 

zástupcovia spomenutých štruktúr vyhodnotili reálnosť stanovených cieľov a navrhli 

opatrenia, ktorými je možné predísť záväzku nesplnenia v oblasti finančných ukazovateľov v 

PO1 Vzdelávanie na konci programového obdobia v roku 2023. Z tohto trialógu vzišlo 

riešenie, aby časť finančných prostriedkov z PO1 bola realokovaná v prospech úspešne 

implementujúcich prioritných osí. Zdôraznil, že využitím predmetných finančných zdrojov sa 

zabezpečí podpora zvyšovania zručností osôb na trhu práce v kontexte ich lepšej adaptability 

na meniacom sa trhu práce, ako aj na podporu získania nových zručností pre zamestnancov, 

ktorí prácu stratia v dôsledku transformácie uhoľného regiónu horná Nitra. Ďalej uviedol, že 

do zmien operačného programu bolo zapracované aj rozhodnutie o zvýšení alokácie na 

podporu opatrení v prospech zvýšenia zamestnanosti mladých ľudí, nakoľko toto opatrenie 

patrí medzi kľúčové priority operačného programu a požiadavka na zabezpečenie opatrení v 

prospech zamestnanosti mladých navrhli sa uvádza aj v špecifických odporúčaniach pre SR. 

Návrh na zmenu OP taktiež zohľadňuje rozhodnutie EK o nepridelení výkonnostnej rezervy 

PO1 v oboch kategóriách regiónov, v PO4 v rozvinutom regióne a v PO6 menej rozvinutý 

región. Skonštatoval, že presun financií do výkonných prioritných osí OP zabezpečí priestor 

pre implementáciu účinných opatrení v prospech plnenia cieľov OP. Ďalší bod programu bude 

venovaný zvýšenej pozornosti na zabezpečenie systematickej podpory pre ľudí bez domova, 

nakoľko téma bezdomovectva bude jednou z prioritných tém v budúcom programovom 

období. Takisto bude venovaná pozornosť problematike komunitných centier a terénnej 

sociálnej práci, ktoré riadiaci orgán (ďalej len „RO“) považuje za významný nástroj pri 

podpore sociálneho začlenenia osôb v zložitých životných situáciách. Na záver dodal, že 

program poskytuje široký priestor na diskusiu o dôležitých aspektoch súvisiacich 

s implementáciou OP ĽZ a vyzval členov k aktívnemu zapojeniu sa. 

Cinzia Masina (zástupca EK) povedala, že EK musela prijať určité kroky, ktoré vyplývajú 

z nariadenia ako povinné, hlavne čo sa týka výkonnostnej rezervy. Povedala, že niektoré osi 

sú výkonnostne rýchlejšie a niektoré zaostávajú, dôležité je zistiť dôvody, prečo sú tieto PO 

pomalšie, pokiaľ ide o alokáciu prostriedkov v tomto programovom období. Do budúcna je 

potrebné vyhnúť sa podobnej situácii a sústrediť úsilie a finančné prostriedky do oblastí, 

ktorým sa darí. Uviedla, že je potrebné diskutovať detailne a zistiť príčiny pomalej 

výkonnosti PO a zároveň vyzvala členov k aktívnej diskusii. 
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Boris Sloboda (MPSVR SR) overil uznášaniaschopnosť MV a skonštatoval, že z 35 členov 

MV je prítomných 26 a zasadnutie je uznášaniaschopné. Počas rokovania nastala zmena 

v počte prítomných členov. 

Priebeh schvaľovania programu 20. rokovania MV OP ĽZ 

Pani Zubriczká (MF SR) a pán Gregor (Klub 500) navrhli zmenu programu v nasledovnom 

poradí: 

1. Aktuálny stav implementácie OP ĽZ 

2. Aktuálny stav finančnej implementácie OP ĽZ a následne spoločná diskusia 

k bodu 1 a 2 

3. Návrh na zmenu Operačného programu Ľudské zdroje verzia 5.0 

Hlasovalo 26 prítomných členov Monitorovacieho výboru pre OP ĽZ, z toho ZA: 26 členov, 

Proti: 0 členov, Zdržalo sa: 0 členov. Program 20. rokovania Monitorovacieho výboru pre OP 

ĽZ s uvedenými zmenami bol členmi Monitorovacieho výboru jednomyseľne schválený. 

 

Priebeh schvaľovania overovateľa zápisnice z 20. rokovania MV OP ĽZ  

Predsedajúci za overovateľa zápisnice navrhol pána Milana Mušku (ZMOS) 

Hlasovalo 26 prítomných členov Monitorovacieho výboru pre OP ĽZ, z toho ZA: 25 členov, 

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

Monitorovacieho výboru jednomyseľne schválený. 

 

 

3. bod programu:  Aktuálny stav implementácie OP ĽZ 

Boris Sloboda (MPSVR SR) uviedol, že celkové kontrahovanie je na úrovni 85% a čerpanie 

na úrovni 33,83 %, skonštatoval, že OP ĽZ je jeden z najúspešnejších OP, čo sa týka čerpania. 

Napriek tomu, že nie všetky PO sú rovnako výkonné, skonštatoval, že PO1, PO5 a PO6 

zaznamenali posun v kontrahovaní. V rámci čerpania skonštatoval nevyrovnanosť 

jednotlivých PO, ktorá je stále veľmi výrazná a je potrebné v niektorých PO zvýšiť čerpanie. 

Uviedol, že záväzok OP ĽZ na rok 2016 a pravidlo n+3, bolo splnené začiatkom novembra 

2018, a záväzok roku 2017 bol naplnený v auguste 2019, čiže nehrozí riziko dekomitmentu.  

Čo sa týka výkonnostného rámca, informoval, že výkonnostná rezerva musí byť presunutá 

z nevýkonných prioritných osí, konkrétne z PO1 a PO6 do výkonnejších prioritných osí. Na 

záver dodal, že v rámci nového programového obdobia je veľký predpoklad, že sa n+3 zmení 

na n+2, to znamená, že intenzita čerpania bude musieť byť ešte vyššia, vyzval 

sprostredkovateľské orgány, aby finančné prostriedky čerpali teraz, pretože v roku 2021 sa 

bude musieť začať čerpať nové programové obdobie. 
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4. bod programu:  Aktuálny stav finančnej implementácie OP ĽZ 

Marcela Zubriczká (MF SR - Certifikačný orgán) skonštatovala pozitívny rast čerpania OP 

ĽZ. Uviedla, že v absolútnom vyjadrení v rámci všetkých operačných programov na 

Slovensku sa OP ĽZ nachádza na 3. mieste v objeme čerpania s percentuálnou úrovňou 

čerpania 34,06%. Potvrdila, že OP ĽZ nemá problém s pravidlom n+3, momentálne sa čerpá 

zo zdrojov roku 2018, ktoré je potrebné vyčerpať do roku 2021 v sume približne 150 

miliónov eur. Upozornila na nízke čerpanie v rámci PO1, PO5 a PO6,kde je potrebné prijať 

opatrenia na zlepšenie implementácie.. V mene certifikačného orgánu ocenila stav 

priebežného zasielania žiadostí o platbu. V súvislosti s účtovnými rokmi uviedla, že za 5. 

účtovný rok sa spracúvajú závery z Orgánu auditu. V rámci 6. účtovného roka plánujú 

predložiť do konca roka 2019 dve žiadosti o platbu, za ESF v objeme 40 mil. eur a za ERDF 

v objeme cca 3 mil. eur. Na záver uviedla, že odhady očakávaných výdavkov, ktoré boli 

predložené EK boli naplnené na 102%. 

Diskusia 

Milan Muška (ZMOS) v súvislosti s prípravou nového programového obdobia sa spýtal, či 

RO neuvažuje o vytvorení dvoch tímov, jeden, ktorý bude zameraný na prípravu nového 

programového obdobia a druhý, ktorý bude naďalej riešiť súčasné programové obdobie. Tiež 

sa zaujímal o prioritnú os Technická pomoc, kde je výrazná nadkontrahácia. 

Boris Sloboda (MPSVR SR) povedal, že tím, ktorý bude pripravovať nové programové 

obdobie je identifikovaný a postupne sa bude aj časť zamestnancov, ktorí pracujú na OP ĽZ 

presúvať na implementáciu nového OP. Dodal, že MPSVR SR je pripravené na situáciu 

fungovania dvoch OP súbežne. Čo sa týka prioritnej osi Technická pomoc, uviedol, že 

kontrahovanie Technickej pomoci bolo rozdelené do dvoch častí. Prvá časť trvala do roku 

2018 a v druhej časti bol nový projekt Technickej pomoci schválený na roky 2019 – 2023, tak 

ako bude pokračovať OP budú sa dočerpávať aj prostriedky z TP. 

Mária Machajdíková (SOCIA) zaujímala sa o riešenie, ktoré by pomohlo zrýchleniu 

implementácie v prioritných osiach, ktoré sú primárne orientované na dopytovo orientované 

projekty.  

Juraj Gmiterko (MV SR) uviedol, že PO6 väčšinou financuje jedinečné kompetencie miest 

a obcí, nevidí iné riešenie ako implementovať cez dopytovo orientované projekty. Dodal, že 

kontrahovanie ovplyvňuje aj výšku čerpania, v PO6 považuje za kľúčové zvýšenie 

kontrahovania a absorpčnú schopnosť.  

Ábel Ravasz (Úrad splnomocnenca vlády pre MRK) doplnil, že zvýšenie čerpania podporila 

zmena benchmarkov a takisto legislatívna zmena MŠVVaŠ SR. Dodal, že v prípade PO6 nie 

je možné prejsť na implementáciu cez národné projekty. 

Mária Machajdíková (SOCIA) uviedla, že v PO2,3 a 4 netvoria dopytovo orientované 

projekty takú významnú časť v porovnaní s ostatnými prioritnými osami a napriek tomu, 

mnohé projekty neboli úspešné, boli uzavreté, alebo prijímatelia avizovali administratívne 



6 

 

problémy. Zaujímala sa o opatrenia na plynulejšie čerpanie cez dopytovo orientované 

projekty, pretože nie je cieľom čerpať iba cez NP. 

Juraj Gmiterko (MV SR) uviedol, že sa snažia zlepšovať podmienky, čo sa týka náročnosti 

a zložitosti implementácie, aby sa zvýšil záujem o projekty. 

Boris Sloboda (MPSVR SR) v rámci PO2,3 a 4 uviedol ako zásadnú vec vyhlasovanie 

výziev, o ktoré nebol záujem. Dodal, že bol prepracovaný pohľad na výzvy a začali sa robiť 

inak, zároveň verí, že o rok bude môcť konštatovať vyššiu a úspešnú implementáciu 

prostredníctvom dopytovo orientovaných projektov. 

Bianka Valkovičová (zástupca EK) ocenila kroky sprostredkovateľského orgánu na 

zjednodušovanie výziev a skonštatovala dobrú odozvu z regiónov. Podčiarkla problém 

finančných nástrojov, kde zatiaľ nie sú viditeľné žiadne konkrétne výsledky a požiadala 

o pravidelnú informáciu o finančných nástrojoch na monitorovacom výbore. 

Rastislav Igliar (MŠVVŠ SR) doplnil, že OP je nastavený na národné projekty. Podčiarkol 

potrebu zjednodušovania pre prijímateľov, napr. formou výziev v kocke, vzorovými 

žiadosťami, vzorovými rozpočtami, online seminármi pre žiadateľov aj pre prijímateľov. 

Dodal, že systém je komplikovaný a zložitosť vidí aj vo verejnom obstarávaní, pretože 

prijímatelia pri podpise zmluvy nevedia, aké komplikované procesy ich čakajú v podobe 

kontrol verejného obstarávania. Ďalej poďakoval za zjednodušenie podmienok pre MŠ 

v podobe zvýšenia objemu zálohových platieb. 

Ladislav Šimko (Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu) v rámci 

problematiky dopytovo orientovaných výziev uviedol, že na úrovni samosprávnych krajov 

chýbajú dostatočne vybudované administratívne kapacity. Ďalší problém vidí v zložitosti 

systému, uviedol, že je potrebné zmeniť pohľad na implementáciu do budúceho 

programového obdobia, odstrániť gold-plating, zjednodušiť procesy v rámci verejného 

obstarávania. Dodal, že kľúčové je zamerať sa na výsledky a kvalitu z pohľadu dosiahnutia 

výsledku. 

Mária Machajdíková (SOCIA) spýtala sa na usmernenie RO, na základe ktorého musí byť 

v prípade dohodárov vyhlásené výberové konanie každý rok. 

Boris Sloboda (MPSVR SR) poďakoval za podnet a uviedol, že RO túto tému otvorí, čo 

najskôr s cieľom nájsť prijateľné riešenie.  

 

5. bod programu:  Návrh na Zmenu Operačného programu Ľudské zdroje, verzia 5.0 

                                Kritériá pre výber projektov OP ĽZ a metodika ich uplatňovania  

verzia 5.0 

Viliam Michalovič (MPSVR SR) uviedol, že návrh na zmenu OP ĽZ vychádza zo zmeny 

všeobecného nariadenia, ktorým sa dodatočne alokuje suma vo výške takmer 1,6 mil. eur pre 

potreby Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí pre Východné Slovensko 
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(Prešovský a Košický samosprávny kraj). Zahŕňa rozhodnutie EK o skutočnosti, že 

výkonnostná rezerva nebola pridelená PO1 v sume takmer 29 mil. eur za oba regióny,  PO4 

len vo viac rozvinutom regióne v sume takmer 1,6 mil. eur a v PO6 v menej rozvinutom 

regióne v sume takmer 15 mil. eur. Realokácia uvedených prostriedkov sa navrhuje tak, aby 

sa výkonnostné rezervy z PO1 a PO4 stali súčasťou alokácie PO3 a suma výkonnostnej 

rezervy z PO6 sa presunula do výkonnejšej PO5. Zmeny vyplynuli okrem iného aj 

z implementačnej praxe a ako výsledok diskusií medzi RO, sprostredkovateľským orgánom 

pre PO1 a zástupcami EK o tom, ako zabezpečiť rýchlejšiu implementáciu tejto PO. 

Výsledkom je uvedený návrh, ktorý počíta s realokáciu 81,2 mil. eur. z PO1 tak, že 74,55 mil. 

sa alokuje v prospech PO3 a zostávajúcich 6,65 mil. eur v prospech PO4. Finančné 

prostriedky majú byť prioritne alokované na podporu adaptability osôb na meniacom sa trhu 

práce. Tým sa má zabezpečiť súlad priorít OP s prioritami, ktoré boli identifikované zo strany 

EK v materiáloch, ktoré sa týkajú jednak programovania budúceho programového obdobia 

a jednak aktuálnych otázok. Tieto zmeny majú implikácie aj na fyzické ukazovatele, čiže bolo 

potrebné zmeniť  ukazovatele v  prioritných osiach,  kde nastali presuny financií. Pokiaľ ide 

o obsahové zmeny, došlo k drobným úpravám textov v PO1 a PO3. V PO6 je zohľadnená 

zmena v súvislosti s potrebou overiť prostredníctvom pilotných opatrení funkčnosť systému 

podpory budovania a rekonštrukcií základných škôl v rómskych komunitách. 

Boris Sloboda (MPSVR SR) poďakoval za spoluprácu EK a sprostredkovateľským orgánom, 

a za výborne zvládnutie procesu zo strany riadiaceho orgánu. Zdôraznil, že pri presunoch 

finančných prostriedkov z jednotlivých PO sa dbalo na udržanie vzájomnej prepojenosti.  

Diskusia 

Daniel Širhal (AZZZ SR) položil otázku, či revízia neohrozí systém overovania kvalifikácií 

(SOK) v PO1. 

Martina Lubyová (MŠVVŠ SR) potvrdila, že tento NP ešte nie je zazmluvnený. Vyhlásené 

bolo zatiaľ iba verejné obstarávanie, keďže to bolo súčasťou podmienky, aby mohla byť 

vyhlásená výzva. V súvislosti s diskutovanou zmenou OP uviedla, že PO1 je veľmi špecifická 

svojimi témami aj spôsobom implementácie. Čerpanie v PO1 a PO6 nemôže byť také vysoké, 

ako v iných osiach, keďže sa orientuje na dopytovo orientované projekty a dosahu je iné ciele, 

ako pri osiach, kde je vyšší počet národných projektov. PO1 bola zároveň ako jediná 

podrobená Akčnému plánu na posilnenie transparentnosti v rámci implementácie, kvôli čomu 

sa na rozdiel od ostatných osí OP ĽZ oneskorila v implementácii. Ďalej uviedla, že potom, čo 

bol prijatý dlhodobý strategický dokument Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania 

sa nastolila otázka prepojenia a koordinácie dvoch vetiev financovania – štátne financovanie 

a európske fondy. Predtým, ako bol schválený harmonogram čerpania, muselo byť 

preukázané, že to, čo sa má realizovať v rámci OP sa prelína konkrétnym spôsobom 

s opatreniami Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. V tejto súvislosti 

poukázala na skutočnosť, že výrazný zásah do OP bez potrebného dialógu zasiahne aj do 

možnosti implementovať uvedený akčný plán. MŠVVŠ SR nespochybnilo presun 

výkonnostnej rezervy a nie je výslovne proti realokácii, ale požiadalo odložiť hlasovanie 



8 

 

o revízii OP do konania ďalšieho zasadnutia monitorovacieho výboru, ktorý by sa mohol 

konať v januári. 

Cinzia Masina (zástupca EK) uviedla, že  termín predloženia  návrhu na revíziu Európskej 

komisii je do 26.11.2019.  Tempo, v ktorom sa čerpá v PO1 by malo byť rýchlejšie. 

Vzhľadom na diskusie, ktoré prebehli by bolo rozumnejšie a efektívnejšie ostať pri pôvodnom 

návrhu a hlasovať za zmenu OP na tomto rokovaní. Zdôraznila, že hlas EK je poradný a jej 

snahou je sprostredkovať riešenie, ktorým by sa zabezpečila efektívna implementácia. 

Martina Lubyová (MŠVVŠ SR) zopakovala, že vie o tom, že MŠVVŠ SR stratilo čas pri 

implementácii v PO1 ale dodala, že v súčasnosti už dosahuje zvýšenú dynamiku čerpania a 

kontrahovanie sa v rámci PO1 zvýšilo.  

Boris Sloboda (MPSVR SR) upozornil, že MŠVVŠ SR v súčasnosti čerpá cashflow 3 mil. eur 

mesačne, aby PO1 vyčerpala do roku 2023 finančné prostriedky, ktoré má k dispozícii musela 

by čerpať mesačne 9 mil. eur. V tejto súvislosti uviedol, že napriek tomu, že MPSVR SR 

nepotrebuje ďalšie finančné prostriedky, realokáciu vníma ako zodpovednosť, ktorú musí ako 

riadiaci orgán prijať. 

Martina Lubyová (MŠVVŠ SR) opätovne vyzvala na hľadanie konsenzu a na presun 

hlasovania o zmene OP ĽZ na neskôr. Uviedla, že ak by si musela každá prioritná os vytvoriť 

akčný plán na transparentnosť ako MŠVVŠ SR, celý OP ĽZ by sa v súčasnosti nachádzal 

v časovom sklze. Vyzvala k väčšej dôvere voči MŠVVŠ SR ako sprostredkovateľskému 

orgánu. 

Rastislav Igliar (MŠVVŠ SR) dodal, že za krátky čas, ktorý malo MŠVVŠ SR k dispozícii 

dokázalo zjednodušiť procesy, čo sa odzrkadlilo pri spolupráci so školami v samosprávach. 

Doplnil, že ak bude sprostredkovateľský orgán deklarovať nízku alokáciu, žiadatelia stratia 

motiváciu. 

Cinzia Masina (zástupca EK) vyjadrila prekvapenie nad vyjadrením, že diskusie s MŠVVŠ 

SR boli nedostatočné,  osobne sa zúčastnila na viacerých stretnutiach a konzultáciách, ktoré 

boli podľa nej dostatočné a viedli k dohode. 

Rastislav Igliar (MŠVVŠ SR) potvrdil, že diskusie s EK prebehli, témou bolo aj posilnenie 

kapacít prijímateľov na miestnej úrovni. Jeden z návrhov MŠVVŠ SR bola realokácia 

prostriedkov do OP Efektívna verejná správa na posilnenie kapacít v regiónoch. Dodal, že táto 

téma bola otvorená, ale nebola braná do úvahy.   

Adela Danišková (MV SR) sa vyjadrila k potenciálnej realokácii finančných prostriedkov 

z PO1 do OP Efektívna verejná správa. Uviedla, že otázka bola vznesená RO OP ĽZ a EK, 

napokon sa MŠVVŠ SR na riadiaci orgán OP Efektívna verejná správa neobrátilo.  

Skonštatovala, že OP Efektívna verejná správa disponuje dostatkom finančných prostriedkov.  
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Martina Lubyová (MŠVVŠ SR) potvrdila tiež, že nedostatok administratívnych kapacít je  

problém a na Slovensku existuje veľmi veľa malých obcí, kde školy nemajú vytvorené 

kapacity určené na čerpanie eurofondov. 

Marcela Zubriczká (MF SR-Certifikačný orgán ) sa vyslovila za elimináciu dekomitmentu 

v rámci tohto programového obdobia, teda za realokáciu prostriedkov tak, ako navrhuje 

riadiaci orgán. 

Ladislav Šimko (Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu) povedal, že 

v budúcom období je vzdelávanie, kvalita vzdelávania a zručností vzhľadom na výhľady 

slovenskej ekonomiky prioritou. MŠVVŠ SR by malo odprezentovať, čo je schopné do 

januára 2020 zabezpečiť v PO1 a následne na základe toho ponúknuť kompromisné riešenie. 

Mária Machajdíková (SOCIA) položila otázku, či by sa v prípade realokácie finančných 

prostriedkov z PO1 zastavila realizácia výziev a národných projektov, ktoré dnes nie sú 

schválené. 

Boris Sloboda (MPSVR SR) uviedol, že v súčasnosti je 15 projektov, ktoré sú predmetom 

diskusie na úrovni komisie. Tie patria rovnako do zostávajúcej alokácie. 

Martina Lubyová (MŠVVŠ SR) navrhla hlasovať o kompromisnom riešení, čiže o presune 

50% z pôvodne navrhovanej realokácie (t.j 40 mil. eur.) a o zvyšku rozhodnúť v januári 2020. 

Boris Sloboda (MPSVR SR) uviedol, že procedurálne sa revízie môžu predkladať len raz za 

pol roka. 

Rastislav Igliar (MŠVVaŠ SR) reagoval, že ďalšiu revíziu je možné predložiť v momente, 

keď tá predchádzajúca je schválená. EK má 3 mesiace na prijatie rozhodnutia. V prípade 

predloženia 26. novembra 2019 bude možné v januári predložiť ďalšiu revíziu. 

Tibor Gregor (Klub 500) uviedol, že MŠVVŠ SR nepredložilo žiadny záväzný harmonogram 

akým  spôsobom by dokázalo zabezpečiť čerpanie finančných prostriedkov v PO1. Dodal, že 

výbor by mal hlasovať o návrhu, tak ako bol predložený zo strany MPSVR SR. V prípade, ak 

by MŠVVŠ SR preukázalo schopnosť naplniť uvedené záväzky, tak je možné pristúpiť 

v budúcnosti k opačnej revízii, čiže k spätnému presunu finančných prostriedkov do PO1. 

Rastislav Igliar (MŠVVŠ SR) reagoval, že MŠVVŠ SR môže členom monitorovacieho 

výboru zaslať podklad o spôsobe a aktivitách čerpania finančných prostriedkov. 

Václav Štěrba (zástupca EK) zdôraznil pozíciu EK ako poradného, nestranného orgánu a 

dodal, že SR nebude pri súčasnom nastavení schopná minúť finančné prostriedky. EK 

nevníma navrhované kompromisné riešenie ako niečo, čo by sa opieralo o dôkazy. Blíži sa 

koniec obdobia OP a zakontrahovaná je len 1/3 v PO1. Návrh na realokáciu v sume 81,2 mil. 

eur je najkonzervatívnejšie možné riešenie, aby sa OP nedostal do rizika dekomitmentu. Na 

záver skonštatoval, že EK bude akceptovať akékoľvek rozhodnutie a urobí všetko pre to, aby 

sa implementovalo. 
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Rastislav Igliar (MŠVVŠ SR) navrhol dať najprv hlasovať o pozmeňujúcom návrhu o podobe 

kompromisu (o presune 50% pôvodne navrhovanej realokácie) a následne o pôvodnom 

návrhu revízie. 

Boris Sloboda (MPSVR SR) navrhol prestávku pred hlasovaním o návrhu. 

Prestávka 

Jitka Verdict (zástupca EK) uviedla, že nie je úmyslom vziať finančne prostriedky 

vzdelávaniu, kde sú potrebné. Je ale nutné prijať taký kompromis, ktorý nebude viesť 

k dekomitmentu programu ako celku na konci programového obdobia. V tomto zmysle 

podporila návrh pána Gregora o realokácii 81,2 mil. eur do PO3 s podmienkou, že 40 mil. eur 

by bolo stále účelovo viazaných na aktivity PO1 a podľa vývoja v PO1 by sa následne zvolil 

ďalší postup. V prípade, že PO1 do konca februára 2020 preukáže, že je schopná 40 mil. eur 

kontrahovať, prostriedky budú naspäť realokované z PO3 do PO1. V opačnom prípade sa 

prostriedky v rámci PO3 uvoľnia na podporu adaptability.  

Rastislav Igliar (MŠVVŠ SR) navrhol hlasovať o pôvodnom návrhu pani ministerky školstva, 

vedy, výskumu a športu a následne samostatne hlasovať o návrhu pána Gregora. Dodal, že 

v oboch prípadoch bude proces úplne rovnaký, s čím nesúhlasila Európska komisia. 

Boris Sloboda (MPSVR SR) upozornil prítomných, že pokiaľ do 26. novembra 2019 nebude 

dohodnutá verzia v systéme SFC, tak bude ohrozené schválenie revízie, preto požiadal 

Európsku komisiu, aby predniesla taký návrh, ktorý bude akceptovateľný aj z ich strany. 

Ladislav Šimko (Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu) vyzval 

všetkých členov MV, aby zvážili svoju zodpovednosť za implementáciu celého operačného 

programu a v súvislosti s návrhom prezentovaným zo strany Európskej komisie uviedol, že je 

potrebné ho zrealizovať rýchlo. Na záver ocenil návrh earmarkingu. 

Boris Sloboda (MPSVR SR) na vysvetlenie earmarkingu uviedol, že Komisia pri 

Monitorovacom výbore pre PO 2, 3 a 4 z uvedených 81,2 mil. eur nebude počítať so 40 mil. 

eur a Komisia pri Monitorovacom výbore pre PO1 bude môcť nadkontrahovať až do úrovne 

40 mil. eur. Následne dal hlasovať o pôvodne predkladanom návrhu na zmenu operačného 

programu ĽZ s opciou 40 mil. eur. Ak MŠVVŠ SR predloží do konca februára 2020 

zmysluplné projekty, výška sumy schválených projektov Komisiou pri MV pre PO1 bude 

realokovaná naspäť v prospech PO1. 

Priebeh schvaľovania návrhu na Zmenu OP ĽZ, verzia 5.0  

Hlasovalo 26 prítomných členov Monitorovacieho výboru pre OP ĽZ, z toho ZA: 24 členov, 

Proti: 1 člen, Zdržal sa: 1 člen. Návrh na Zmenu Operačného programu Ľudské zdroje verzia 

5.0 bol členmi Monitorovacieho výboru schválený. 

 

Rastislav Igiar (MŠVVŠ SR) upresnil, že sa hlasovalo o presune 81,2 mil. eur a taktiež 

o výkonnostnej rezerve. 
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Cinzia Masina (zástupca EK) pripomenula, že na uvedenom návrhu sa pracovalo rýchlo 

a stále je predmetom technického modifikovania. 

 Kritériá pre výber projektov OP ĽZ a metodika ich uplatňovania verzia 5 

Juraj Lucák (MPSVR SR) uviedol, že dokument bol upravovaný hlavne pre potreby zo 

strany EK pre Ministerstvo vnútra SR. Doplnil, že predmetom zmeny boli okrem 

doplňujúcich kritérií aj upravené jazykové a technické otázky a v neposlednom rade 

zosúladenie úpravy pri DOP, NP a projektoch TP. 

Matej Mikuška (MV SR) doplnil, že tieto kritériá súvisia s revíziou v oblasti podpory 

základných škôl a ich cieľom je zvýhodňovať projekty, ktoré v súčasnosti podporujú väčšiu 

inklúziu. 

Boris Sloboda (MPSVR SR) dal hlasovať za kritériá pre výber projektov OP ĽZ a metodiku 

ich uplatňovania verzia 5. 

Priebeh schvaľovania Kritérií pre schvaľovanie projektov OP ĽZ a metodika ich 

uplatňovania verzia 5  

Hlasovalo 25 prítomných členov Monitorovacieho výboru pre OP ĽZ, z toho ZA: 24 členov, 

Proti: 0 členov, Zdržal sa: 1 člen. Kritériá pre schvaľovanie projektov OP ĽZ a metodika ich 

uplatňovania verzia 5 boli členmi Monitorovacieho výboru schválený. 

 

6. bod programu:  Riešenie otázky bezdomovectva na SR s využitím zdrojov OP ĽZ 

Viliam Michalovič (MPSVR SR) uviedol, že dôležitosť tejto témy si MPSVR SR uvedomuje 

už teraz a zamestnanci sa zúčastňujú na rôznych konferenciách, seminároch a pracovných 

stretnutiach venovaných tejto problematike. Doplnil, že na SR sa jedná o približne 8000 ľudí 

bez domova, pričom viac ako 2000 žije v Bratislave, z toho takmer 300 detí. Uviedol, že 

snahy MPSVR SR v tejto oblasti sú venované najmä predchádzaniu stavu bezdomovectva 

a tiež bola zverejnená výzva pre subjekty, ktoré pracujú s bezdomovcami.  

Barbora Vávrová (MPSVR SR) doplnila informáciu o pripravovanej pracovnej skupine 

zriadenej zo zástupcov neziskového sektora, štátnych inštitúcií, ktorá sa bude venovať otázke 

bezdomovectva.  

Adela Danišková (MV SR) informovala prítomných, že v rámci Efektívnej verejnej správy 

existuje úspešný projekt, ktorý sa dotýka témy bezdomovectva a prijímateľom je mimovládna 

organizácia Proti prúdu s partnerom De Paul Slovensko, n. o., ktorí v roku 2017 iniciovali 

vznik neformálnej platformy medzivládnych organizácií za strategické riešenie 

bezdomovectva so zámerom riešenia prevencie bezdomovectva. 

Alexander Kurtanský (Rada VŠ) upozornil, že v Bratislave je približne 600 rodín, ktoré 

bývajú v reštituovaných bytoch, pričom štát mal do istého obdobia postaviť nové byty, čo  

v Bratislave nie je realizovateľné vzhľadom na zákonnú normu 1000 eur/m
2
. 
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Boris Sloboda (MPSVR SR) poznamenal, že vzhľadom na polohu a význam Bratislavy sa tu 

nachádza najviac bezdomovcov, čo bude nutné zohľadniť  pri programovaní, aby nenastala 

situácia, kedy na menej rozvinutý región bude vyčlenených najviac  finančných prostriedkov, 

a v skutočnosti sa v tomto regióne bude nachádzať minimum bezdomovcov. 

 

7. bod programu: Zmapovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni a terénna 

sociálna práca: kvalita a udržateľnosť 

Miroslav Repka (IA MPSVR SR) prezentoval projekt Budovanie odborných kapacít na 

komunitnej úrovni, realizovaný v rámci PO4. Cieľom je podporovať komunitné služby 

krízovej intervencie a budovanie odborných kapacít, pričom projekt je nastavený od 

septembra 2019. V súčasnosti prebieha administratívne vyhodnocovanie zaslaných žiadostí 

Ako hlavné aktivity projektu uviedol vytvorenie riadiaceho výboru, proces zapojenia 

subjektov, budovanie odborných kapacít a následná analýza prínosov a dopadov činností. Za 

najväčší inovatívny prvok označil pracovnú pozíciu komunitného pracovníka, ktorý bude 

podporovať zapájanie komunity do riešenia svojich problémov.  

Ako druhý projekt prezentoval zvýšenie kvality terénnej sociálnej práce, taktiež v rámci PO4. 

Cieľom projektu je pomoc najviac ohrozeným skupinám obyvateľstva, trvanie projektu je od 

septembra 2019 do marca 2023. V súčasnosti je vyhlásené oznámenie o možnosti zapojiť sa 

a zatiaľ bolo doručených viac ako 350 žiadostí. Uviedol, že termín uzávierky je 12. decembra 

2019. Na základe predchádzajúcej praxe v tejto oblasti sa pristúpilo k zavedeniu inovatívneho 

prvku, ktorým je odborný pracovník pre oblasti financií, exekúcií, zamestnávania a bývania, 

a tento bude mať za úlohu individuálne pristupovať k jednotlivým klientom. V poslednom 

rade uviedol ako aktivitu projektu vypracovanie modelu a štúdie realizovateľnosti na 

pokračovanie podpory TSP mimo eurofondových financií, výsledkom čoho by malo byť 

vytvorenie organizácie, ktorá bude v tomto prostredí financovať TSP. 

Imrich Holečko (Ľudia a perspektíva, o.z.) ocenil prezentované projekty a uviedol, že 

obdobná pozícia komunitného pracovníka je potrebná aj v rámci PO5, tam sa s podobnou 

pozíciou neráta voči čomu vyjadril svoju výhradu a požadoval vysvetlenie, resp. informáciu, 

či ešte existuje možnosť zaradiť túto pozíciu do PO5. 

Juraj Gmiterko (MV SR) povedal, že sa k tejto otázke vyjadria písomne. Taktiež uviedol, že 

často sú v projektoch pomenované rôzne pozície, preto je možné, že činnosť komunitného 

pracovníka v rámci PO5 vykonáva osoba na pozícii s odlišným názvom, ale činnosti sú 

totožné.  

Barbora Vávrová (MPSVR SR) doplnila, že pri nastavovaní projektov MPSVR SR aj MV SR 

pretavuje vlastné myšlienky a názory do projektov a nie vždy sa podarí zabezpečiť, aby boli 

projekty zrkadlovo nastavené. 
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8. bod programu: Národný projekt „Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – 

Podpora transformačných tímov“ 

Zuzana Valentová (IA MPSVR SR) uviedla, že tento partnerský projekt implementuje IA 

MPSVR SR s rozpočtom 8,5 mil. eur a realizácia začala v auguste 2018 s predpokladaným 

skončením v októbri 2023. Partneri v projekte sú Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, 

Slovenská únia podporovaného zamestnávania a Slovenská technická univerzita. Do procesu 

transformácie plánujú zapojiť 96 zariadení sociálnych služieb, týmto zariadeniam je 

poskytovaná pomoc pri tvorbe transformačného plánu prostredníctvom konzultácií, 

supervízií, študijných ciest atď. Aktuálne čerpanie projektu je na úrovni 8% a zapojených je 

prvých 25 zariadení, pričom pri výbere sa prihliada aj na lokálne rozloženie. 

Zdenko Michalides (Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov SR) informoval 

prítomných o skúsenostiach zariadení, ktoré už vstúpili do procesu deinštitucionalizácie. 

Uviedol, že celý proces je značne komplikovaný, nakoľko len žiadosť musí obsahovať kúpu 

pozemkov a schválené stavebné povolenie, pričom výzva musí byť uzavretá do 28. februára 

2020. Z tohto dôvodu navrhol posunutie deadlinu o tri mesiace. 

Boris Sloboda (MPSVR SR) uviedol, že k tejto téme je plánované pracovné stretnutie 

koordinačnej skupiny medzi zástupcami OP ĽZ a OP IROP.  

Ladislav Šimko (Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu) informoval, že  

presun bol spôsobený nesplnením výkonnostnej rezervy a dodal, že na jar 2020 je plánovaná 

veľká revízia v rámci IROP. Uvedené je taktiež v zápise zo zasadnutia monitorovacieho 

výboru IROP. 

Mária Machajdíková (SOCIA) požiadala, aby členovia MV OP ĽZ boli informovaní o 

činnosti koordinačnej pracovnej skupiny, ktorá je zodpovedná za synergie medzi operačnými 

programami. Ďalej navrhla za MV OP ĽZ vyslať stanovisko pre IROP na predĺženie výzvy 

pre deinštitucionalizáciu do leta 2020. 

Elena Chrenková-Kušnírová (MPRV SR) podotkla, že výzva na deinštitucionalizáciu je 

otvorená už dva a pol roka a schválených je 15 projektov, čo nenaplnilo očakávania vo 

vzťahu k dopytu. Nízky záujem vníma ako objektívny dôvod zamyslieť sa nad uzavretím 

výzvy. 

Boris Sloboda (MPSVR SR) povedal, že skúsenosti MPSVR SR sú také, že prípravná fáza je 

príliš zdĺhavá a celý proces sa predlžuje. Je potrebné zadefinovať termín, kedy musia projekty 

začať, aby nevznikol dekomitment. Navrhol, aby sa táto problematika ešte prekonzultovala na 

koordinačnej skupine. 

Ľubomír Lőrincz (ZMOS) uviedol, že by sme nemali tlačiť do deinštitucionalizácie subjekty, 

ktoré o to sami nestoja, keďže v takom prípade sa iba zvyšujú náklady. Poukázal na zložitosť 

a nelogickosť celého procesu a vyzval prítomných k zmene do budúceho programového 

obdobia, pretože v opačnom prípade sa budú opakovať problémy tohto programového 

obdobia. 
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Boris Sloboda (MPSVR SR) informoval, že v budúcom programovom období sa strategická 

priorita presunie do regiónov a táto problematika sa bude riešiť komplexne v rámci jedného 

projektu. Upozornil, že v rámci IROP je potrebné presne vedieť, ktoré projekty budú 

realizovateľné v určitom časovom období, pretože v opačnom prípade nebude možnosť 

využiť finančné prostriedky. 

Zuzana Valentová (IA MPSVR SR) uviedla, že nie je podmienkou byť zapojený do oboch 

projektov a žiadne z 96 zariadení nie je nútené, aby sa zapojilo. Existuje sieť regionálnych 

pracovníkov a expertov, ktorí spolupracujú a komunikujú s VÚC a komunikujú, ktoré 

zariadenia by boli vhodné pre tento projekt.  Podmienkou však je vypracovaný transformačný 

plán. 

 

9. bod programu: Rôzne a záver 

 Informácia o plnení plánu hodnotenia OP ĽZ 

Miloslava Molnárová (MPSVR SR) informovala členov o pláne hodnotenia OP ĽZ. Uviedla, 

že dlhodobo prebiehalo verejné obstarávanie, výsledkom bol podpis rámcovej dohody dňa 25. 

júna 2019 a v súčasnosti je v príprave úvodná správa, ktorej prvá verzia prešla 

pripomienkovým konaním. Očakáva, že v nadväznosti na finálne znenie úvodnej správy bude 

známe spracovanie plánu hodnotenia OP ĽZ, ktorý bude predstavený na nasledujúcom 

zasadnutí MV OP ĽZ. 

Václav Štěrba (zástupca EK) uviedol, že v budúcnosti by bolo prospešné viesť štruktúrovanú 

diskusiu na základe dokončených hodnotení k jednotlivým aktivitám programu, tento proces 

môže prebiehať paralelne s procesom vyjednávania o budúcom programovom období. Ak na 

najbližšom MV bude možné prediskutovať úvodnú správu a plán ďalších hodnotení, tak 

potom na ďalších MV požiadal, aby boli k dispozícii konkrétne výstupy z konkrétnych 

hodnotení.  

 Informácia o pokroku v rámci odstraňovania administratívnych prekážok 

v implementácii 

Vladimír Kotas (MPSVR SR) uviedol, že v tejto súvislosti sa zapojili aj do aktivít tímu 

splnomocnenca pre občiansku spoločnosť. Prebehla revízia príručky pre žiadateľa 

a momentálne prebieha jej posudzovanie v teréne, pričom v najbližších dňoch je očakávaná 

spätná väzba. Aktuálne sa zaoberajú možnosťami, ako umožniť evidenciu účastníkov aktivít, 

ktorí spadajú do citlivých skupín. 

Boris Sloboda (MPSVR SR) doplnil, že spomínané zjednodušovanie príručky prebiehalo na 

podnet pána štátneho tajomníka. Tento dokument bol rozsiahly najmä z dôvodu 

zakomponovania relevantnej legislatívy, v konečnom dôsledku bol tento dokument menej 

čitateľný a preto sa pristúpilo k jeho zjednodušeniu.  

 Informácia o iniciatíve Catching – Up Regions a prepojení s OP ĽZ 
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Viliam Michalovič (MPSVR SR) informoval o stretnutí so zástupcami úradu samosprávneho 

kraja z Banskej Bystrice, diskutovalo sa o otázkach, ktoré je možné podporiť na úrovni ich 

úradu. Výsledkom stretnutia bolo niekoľko návrhov opatrení, ktoré sú momentálne v štádiu 

analyzovania a mala by byť identifikovaná dopytová výzva zameraná na riešenie otázok 

zamestnanosti a sociálnej inklúzie.  

Ladislav Šimko (Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu) upresnil, že sa 

jedná o aktivity v regiónoch a nie v samosprávnych krajoch a lídrom tejto aktivity v regióne je 

samosprávny kraj. 

Bianka Valkovičová (zástupca EK) doplnila, že stretnutia, ktorých sa zúčastňuje kraj, 

Svetová banka, Európska komisia, CKO, ministerstvá a ďalší relevantní aktéri k tejto 

problematike sa uskutočňujú na dvojmesačnej báze. Dodala, že prostredníctvom takejto 

komunikácie by mali vznikať prípravy napríklad na zmenu programu alebo na vyhlásenie 

nejakej výzvy. 

Václav Štěrba (zástupca EK) v súvislosti so stavom finančnej implementácie uviedol, že na 

základe záverov národného auditu boli identifikované negatívne skutočnosti vo vzťahu k IA 

MPSVR SR. Požiadal, aby žiadosti o platbu na EK neobsahovali výdavky týkajúce sa IA 

MPSVR SR  a dodal, že správou z auditu sa budú ďalej zaoberať. Na záver navrhol na 

najbližšom zasadnutí MV OP ĽZ vyhodnotiť napĺňanie rozpočtu , ktorý má MŠVVŠ SR 

k dispozícii aktivitami, ktoré schválila Komisia pri MV pre PO1. Ďalej požiadal  na 

najbližšom MV informovať o prijatých opatrenia na riešenie dôvodov, ktoré viedli 

k pomalému čerpaniu v PO1, PO6 a PO4 vo viac rozvinutom regióne (napr. bezdomovectvo 

v BA – a PO4 VRR nečerpá) a porozumieť dôvodom, prečo niektoré prioritné osi nemajú 

takú efektivitu. 

Boris Sloboda (MPSVR SR) uviedol, že v prípade IA MPSVR SR a k finálnej správe auditu 

určite zaujmú stanovisko. Na záver udelil slovo tajomníčke MV OP ĽZ, ktorá prečítala návrh 

uznesenia. 
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Prílohy: 

1. Uznesenie 

2. Prezenčná listina 

 

 

V Bratislave dňa 18.11.2019 

 

                                                                                                              v.r. 

                         17.12.2019                                                ................................................. 

Milan Muška 

overovateľ zápisnice 

 

                               v.r. 

                         17.12.2019                                                ................................................. 

Daniela Jones 

tajomník MV OP ĽZ 

 

 

                         18.12.2019                                                                     v.r. 

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

Boris Sloboda 

prvý podpredseda MV OP ĽZ 

 

 

                         18.12.2019                                                             v.z. Jozef Vančo    

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

Ján Richter 

predseda MV OP ĽZ 

 

                                                                                                                 

                   

 


