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1. Otvorenie rokovania 

Boris Ažaltovič (MPSVR SR) na úvod privítal všetkých prítomných na online rokovaní 

monitorovacieho výboru (ďalej aj „MV OP ĽZ“) a zároveň ospravedlnil neúčasť ministra 

PSVR z dôvodu pracovného programu. Predstavil program rokovania, ktorý sa bude v prvej 

časti venovať súčasnému programovému obdobiu a v druhej časti bude zameraný na prípravu 

nového programového obdobia. Skonštatoval, že OP ĽZ je v súčasnosti najúspešnejším 

programom, ktorého kontrahovanie presahuje 100%, najmä v prioritných osiach (ďalej aj „PO“) 

IZM, Zamestnanosť a Sociálne začlenenie. Zdôraznil, že o PO, ktoré majú nízke čerpanie sa 

komunikovalo so zodpovednými ministrami, ktorí ubezpečili, že splnia ciele prioritných osí 

vrátane finančného čerpania. Ďalej spomenul tri mimoriadne projekty týkajúce sa riešenia 

následkov ekonomickej krízy a krízy zamestnanosti v rámci pandémie Covid-19 (projekt Prvá 

pomoc, projekt podpory  zamestnanosti v materských školách a projekt podpory zamestnanosti 

v základných umeleckých školách) v celkovom rozsahu viac ako 450 miliónov eur. Zdôraznil, 

že v súčasnom rozpočtovom období je potrebné zamerať sa na plnenie cieľov jednotlivých 

prioritných osí, na kvalitné projekty a efektívne míňanie finančných prostriedkov. V rámci 

podpory z iniciatívy REACT EÚ vyzdvihol 3 zásadné oblasti: podpora dištančného 

vzdelávania, podpora zamestnanosti zraniteľných skupín a mladých a podpora opatrovateľskej 

služby a sociálnych asistenčných služieb v MRK. Vzhľadom na úroveň čerpania OP ĽZ 

uviedol, že je nevyhnutné, aby sme v novom programovom období začali čerpať finančné 

prostriedky už 1.1.2022, tomuto procesu predchádza schválenie Partnerskej dohody, prípravu 

vedie Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a v súčasnosti je v 

pripomienkovom konaní návrh štruktúry sprostredkovateľských orgánov. Na záver vyzval 

členov MV OP ĽZ aj na participáciu na integrovaných územných stratégiách, ktoré v súčasnosti 

pripravujú VÚC.  

Cinzia Masina (zástupca EK) privítala všetkých prítomných a ocenila  rokovanie MV OP ĽZ 

online spôsobom vzhľadom na aktuálnu situáciu. Z pozície EK uviedla, že hlavný dôraz v 

pomoci členským štátom sa kládol hlavne na zamestnanosť a jej udržanie. Skonštatovala, že 

situácia na Slovensku v porovnaní s inými štátmi v EÚ je dobrá, nezamestnanosť nestúpla 

dramaticky, úroveň závisí aj od regiónov. Ocenila pozíciu Slovenska v jednaniach na Rade EÚ 

a Európskej rade. Pripomenula, že netreba zabúdať na potreby v oblasti sociálnych služieb 

a zdôraznila, že jednou z možností na podporu týchto služieb je alokácia cez iniciatívu REACT 

EÚ. Na záver vyzvala členov MV OP ĽZ, aby sa aktívne zapojili do diskusie.  

Branislav Gröhling (MŠVVaŠ SR) privítal členov MV OP ĽZ a zástupcov EK. Skonštatoval, 

že z ESF sa podarilo pomôcť žiakom, pedagógom, školám, mestám a obciam ako aj 

zriaďovateľom. Zdôraznil potrebu podpory dištančného vzdelávania a uviedol, že MŠVVaŠ SR 

vyčlenilo čiastku 6 miliónov eur na pokrytie prvotnej pomoci školám v rámci dištančného 

vzdelávania. Apeloval na efektívne a zmysluplné využitie finančných prostriedkov z REACT 

EÚ. Zároveň poďakoval ministrovi PSVR SR, štátnemu tajomníkovi MPSVR SR, generálnemu 

riaditeľovi sekcie fondov EÚ MPSVR SR ako aj generálnej riaditeľke sekcie štrukturálnych 

fondov MŠVVaŠ SR za pomoc a promptné riešenie problémov. 
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Boris Sloboda (MPSVR SR) overil uznášaniaschopnosť a skonštatoval, že z 35 členov MV OP 

ĽZ je prítomných 23 a zasadnutie je uznášaniaschopné. Počas rokovania nastala zmena 

v počte prítomných členov. 

Priebeh schvaľovania programu 24. rokovania MV OP ĽZ 

Vzhľadom na online priebeh rokovania MV OP ĽZ, členovia hlasovali prostredníctvom 

chatovacieho okienka podľa pokynov podpredsedu MV OP ĽZ. Hlasovalo 23 prítomných 

členov MV OP ĽZ , z toho ZA: 23 členov, Proti: 0 členov, Zdržalo sa: 0 členov. Program 24. 

rokovania Monitorovacieho výboru pre OP ĽZ bol členmi MV OP ĽZ jednomyseľne 

schválený. 

 

2. Súčasný stav implementácie OP ĽZ a Aktuálny stav finančnej implementácie OP ĽZ 

Boris Sloboda (MPSVR SR) skonštatoval, že OP ĽZ je jeden z najúspešnejších OP, celkové 

kontrahovanie je na úrovni 99,33% a čerpanie na úrovni 49,41 %. V rámci čerpania spomenul 

nevyrovnanosť jednotlivých PO, ktorá je stále veľmi výrazná a je potrebné zvýšiť čerpanie, 

výrazne zaostáva PO6. Záväzky OP ĽZ na roky 2018 a 2019 v súvislosti s pravidlom n+3 boli 

naplnené a nehrozí riziko dekomitmentu. Aktuálne sa čerpá záväzok roku 2020, ktorý je 

naplnený na 9%. Na záver nadviazal na slová štátneho tajomníka a zdôraznil, že niektoré 

prioritné osi nebudú mať v nasledujúcich rokoch už z čoho financovať niektoré aktivity a preto 

je najväčšou prioritou schválenie nového operačného programu. 

Katarína Vallová (MF SR) doplnila informácie o aktuálny stav finančnej implementácie OP 

ĽZ k 30.11.2020. V rámci medziročného porovnania konštatovala enormný nárast schválených 

výdavkov oproti roku 2019, ktorý je spôsobený výdavkami implementovanými v rámci 

protipandemických opatrení a napĺňaní výdavkov a podpory v rámci Kurzarbeit. Upozornila na 

implementáciu finančných nástrojov, v rokoch 2016-2017 boli prijímateľom poskytnuté 

finančné nástroje v objeme 15,3 miliónov eur, ktoré nie sú do dnešného dňa zúčtované. 

Odporučila RO v spolupráci s prijímateľom vykonať analýzu tohto objemu. Zhodnotila, že v 7. 

účtovnom roku sa objem deklarovaných výdavkov zdvojnásobil na 459,72 milióna eur 

v porovnaní so 6. účtovným rokom (deklarované výdavky v objeme 267,62 miliónov eur). 

Aktuálne sa očakáva spracovanie a uzavretie 6. účtovného roka. Odhad očakávaných výdavkov 

OP ĽZ je na úrovni 75% a prehľad prijatých zálohových platieb uhradených EK sa pohybuje v 

objeme 210,33 miliónov eur.   

 

Diskusia 

Boris Ažaltovič (MPSVR SR) k finančným nástrojom a Slovak Investment Holding uviedol, že 

je plánovaný kompletný audit a vyhodnotenie by malo byť dokonca prvého kvartálu 2021. V 

rámci refundačných platieb je pripravená platba v objeme 130 miliónov eur, ktorá po dohode s 

MF SR bude pustená do systému na základe pokynu sekcie rozpočtovej politiky MF SR, 

nakoľko ide o veľkú platbu a spadá do záverečného zúčtovania obálky verejných financií. 
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Václav Štěrba (zástupca EK) poukázal na disproporcie medzi jednotlivými prioritnými osami. 

Požiadal, aby na nasledujúcich rokovaniach Komisií pri MV boli predložené plány čerpania 

alokácie prioritných osí, ktoré v čerpaní výrazne zaostávajú (PO1 a PO6) na obdobie 

nasledujúcich troch rokov.  

Jitka Verdickt (zástupca EK) ocenila pokrok v implementácii PO1 a aj masívny počet malých 

projektov, ktoré PO1 manažuje. Napokon potvrdila, že čerpanie PO1 nie je uspokojivé. 

Nakoľko sa PO1 uchádza o zvýšenú realokáciu v rámci REACT EÚ, požiadala o poskytnutie 

plánu financovania alebo certifikácie ideálne do konca obdobia 2020-2023. 

Dagmar Augustinská (MŠVVaŠ SR) potvrdila, že momentálne sa realizuje viacero aktivít 

s cieľom zefektívnenia a zrýchlenia čerpania (posilnenie administratívnych kapacít, 

zjednodušené vykazovanie, zálohové platby). Navýšenie čerpania sa očakáva v roku 2021 a 

2022 nakoľko kontrahovanie veľkých projektov bolo v roku 2019-2020. Doplnila, že plán 

čerpania je pripravený a v krátkej dobe bude zaslaný na RO a EK. 

Adela Danišková (MV SR) informovala o stave PO5 s kontrahovaním na úrovni 96% a čerpanie 

na úrovni 33,61%. V súvislosti s pandémiou Covid -19 boli zakontrahované tri NP Podpora 

predprimárneho vzdelávania detí s MRK (14,9 milióna eur), Opatrenia úradu na boj proti 

Covid-19 na posilnenie zdravotnej terénnej asistencie v prostredí MRK (4,8 milióna eur) a 

projekt Preventívne opatrenia a riešenie aktuálnej mimoriadnej situácie spôsobenej Covid-19 

prostredníctvom zabezpečenia ochranných prostriedkov a nevyhnutných činností personálnych 

kapacít (1 milión eur). PO 6 sa nachádza na úrovni 53,35 % kontrahovania a čerpanie je na 

úrovni 17,8%. Na záver skonštatovala, že vzhľadom na zazmluvňovanie ďalších projektov by 

sa kontrahovanie PO6 malo posunúť na úroveň  72%. 

Bianka Valkovičová (zástupca EK) upozornila na výkonnostný rámec a cieľové hodnoty, ktoré 

je potrebné do roku 2023 naplniť. Požiadala o odhad očakávaných výdavkov naplnenia 

ukazovateľov do konca 2021  a do konca 2023. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu 

ocenila spustenú výzvu MV SR na prístup ku kanalizácii.  

Adela Danišková (MV SR) zhodnotila, že PO 6 považuje stále za rizikovú a finančné 

prostriedky sú stále v ohrození aj napriek naplánovaným výzvam. V rámci negociácií 

navrhovali realokáciu finančných prostriedkov z PO 6 do PO 5, aby finančné prostriedky ostali 

pre cieľovú skupinu MRK.  

3. Návrh na zmenu Operačného programu Ľudské zdroje, verzia 7.0 

Viliam Michalovič (MPSVR SR) uviedol, že predmetom revízie je presun finančných 

prostriedkov v sume 20 miliónov eur z finančnej alokácie OP Integrovaná infraštruktúra z PO 

9 do OP Ľudské zdroje PO 3 v súvislosti s aktuálnou potrebou podpory základných umeleckých 

škôl z podnetu MŠVVaŠ SR. Realokáciou finančných prostriedkov sa vytvorí predpoklad na 

podporu projektu, ktorý bude zabezpečovať MPSVR SR prostredníctvom Ústredia PSVR. 

Mária Machajdíková (SOCIA) podporila realokáciu finančných prostriedkov z OP II do OP 

ĽZ a odporučila v budúcnosti nekomunikovať informácie cez média skôr ako ich schváli MV. 
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Boris Sloboda (MPSVR SR) požiadal členov MV OP ĽZ o hlasovanie o predloženom návrhu 

Revízie OP ĽZ. Revízia OP ĽZ verzia 7.0 bola schválená počtom hlasov 23.  

4. Akčný plán na posilnenie integrácie dlhodobo nezamestnaných na trh práce SR  

Katarína Lanáková (MPSVR SR) skonštatovala, že v medziročnom porovnaní od 30.9.2019 

do 30.9.2020 došlo k nárastu počtu evidovaných dlhodobo nezamestnaných (ďalej len „DN“) 

v dôsledku pandémie Covid-19. Pozitívne zhodnotila pokles podielu DN na celkovom počte, 

ktorý sa znížil na úroveň 32,39%. Čo sa týka plnenia cieľových indikátorov Európa 2020 a 

plnenia NSZ, miera DN sa znížila na úroveň 3,9%. Úroveň DN na celkovom počte ekonomicky 

aktívnych obyvateľov medziročne poklesla o 0,6 percentuálneho bodu (tzn. zo 4% na 3,4%). 

Na záver skonštatovala, že opatrenia sú splnené alebo sa priebežne plnia. 

Kamila Trojanová (zástupca EK) poďakovala za pravidelný odpočet plnení AP a zdôraznila, 

že podpora DN  je a zostáva do budúcna z pohľadu EK kľúčovou prioritou, ktorá musí  byť 

proporcionálne viditeľná v celkovej alokácií prostriedkov ESF. Požiadala o vysvetlenie 

nesúladu v rámci implementačnej časti, nakoľko AP bol vyčíslený na 105 miliónov eur 

financovaných z ESF a prepočet realizovaných aktivít spolu  s projektami, ktoré sú v realizácií 

vychádza približne na 30-35 miliónov eur. Preto sa zaujímala o plánované investície zamerané 

na DN s cieľom naplnenia alokácie rozpočtu AP. Požiadala o presné vyčíslenie alokácie ESF, 

ktorá smerovala na podporu DN (v rámci jednotlivých NP). EK predpokladá, že v zmysle 

hodnotenia implementácie PO3, nástroje na podporu DN UoZ, ktorí sú ďalej od trhu práce 

a potrebujú komplexnú podporu, sú nákladnejšie ako nástroje smerujúce k UoZ, ktorí 

nespadajú do skupiny DN.  

Mária Príkopská (MPSVR SR) upresnila, že hodnota 105 miliónov eur bol indikatívny plán na 

projektové aktivity, ktoré sa limitovali iba na individuálny prístup (hlavne projekty Podpora 

individualizovaného poradenstva, Reštart, Cesta z kruhu nezamestnanosti). Ďalej uviedla, že 

SR postupuje podľa odporúčaní Komisie a do budúcna plánujú sofistikovanejšiu profiláciu a 

individualizáciu služieb. Taktiež pripravujú podklady k vyčísleniu alokácie smerovanej iba na 

DN. 

5. Odpočet úloh z uznesenia č. 3/2019 z 20. rokovania MV OP ĽZ 

 informácia o stave finančných nástrojov 

Branislav Švač (MPSVR SR) uviedol, že aktuálne sú podpísané 2 zmluvy (so SLSP a.s. vo 

výške 5,85 milióna eur a s Poľskou bankou TISE vo výške 1,46 milióna eur). V rámci priamej 

investície bola medzi SIH a NDF II. uzavretá zmluva so skupinou SLSP a. s. o založení podniku 

Dostupný Domov na podporu zamestnanosti, zamestnateľnosti a mobility pracovnej sily 

prostredníctvom podpory nájomného bývania pre znevýhodnené skupiny.   

Bianka Valkovičová (zástupca EK) zaujímala sa o výber finančných sprostredkovateľov a 

proces verejného obstarávania, či bude splnená kontrola zmluvy do 15.12.2020. 
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Boris Sloboda (MPSVR SR) potvrdil, že za MPSVR SR je snaha uvedený termín dodržať, 

momentálne sa kontrola zmluvy rieši paralelne na Úrade pre verejné obstarávanie aj na MPSVR 

SR. 

Juraj Gmiterko (MV SR) k finančným nástrojom za PO 6 doplnil, že v rámci záručného 

nástroja sociálnej ekonomiky bola podpísaná zákazka so SLSP a.s. a poľskou TISE s 

financovaním 1,4 milióna eur z PO6. Čo sa týka úverového nástroja, ponuku predložili dvaja 

uchádzači a VO je momentálne na kontrole. 

 informácia o činnosti koordinačnej pracovnej skupiny, ktorá je zodpovedná za synergie 

medzi OP ĽZ a IROP  

 

Viliam Michalovič (MPSVR SR) výsledkom pracovnej skupiny je súhrnná správa, ktorú 

členovia dostali pred rokovaním MV. Uviedol, že z 3 výziev, ktoré podporujú 

deinštitucionalizáciu existujúcich zariadení, sociálno-právnu ochranu detí a starostlivosť detí 

vo veku do 3 rokov je k dispozícii 71 miliónov eur. Z dôvodu delimitácie IROP pod 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR sa vykonáva inventúra plánu 

a pracuje sa na príprave zjednodušeného vykazovania výdavkov vo forme paušálneho 

financovania, výzvy sú v príprave a v najbližšom termíne budú vyhlásené. 

 

 informácia o úvodnej správe a vyhodnotenie plnenia plánu hodnotenia OP ĽZ 

Viliam Michalovič (MPSVR SR) v nadväznosti na prezentáciu uviedol, že zmluva v oblasti 

externého hodnotenia bola uzavretá v roku 2019 na 4 roky v objeme takmer 2 milióny eur. 

Predmetom hodnotenia je realizácia externých hodnotení, uvedené sú hodnotiace metódy, 

proces hodnotenia, štruktúra hodnotiacich správ a riziká. Na základe zmluvy sa budú realizovať 

určité typy hodnotenia. Už boli zrealizované hodnotenia pokroku v implementácii PO 3 a PO 

5, ktoré sú aj zverejnené. Momentálne sú v pripomienkovom konaní hodnotenia cieľov PO 6 a 

dve ad hoc hodnotenia zamerané na inkluzívne opatrenia v PO 1 a na skúsenosti s podporou 

inovatívnych aktivít, ktoré by malo obsahovať návrhy na systémovú podporu inovatívnych 

aktivít v budúcom programovom období.  

Václav Štěrba (zástupca EK) ocenil prvé hodnotiace dokumenty, ktoré odporučil využiť na 

diskusiách k príprave nového operačného programu rámci MV alebo Komisií pri MV.  

Bianka Valkovičová (zástupca EK) podotkla, že hodnotenie by sa nemalo zameriavať len na 

to, čo zafungovalo a čo nie, ale aj na návrhy zlepšení do budúcnosti na základe skúseností zo 

súčasného obdobia.  

Mária Machajdíková (SOCIA) navrhla RO, aby o výsledkoch hodnotení mali možnosť 

členovia Komisií diskutovať s hodnotiteľmi a tiež aby boli hodnotitelia prizvaní aj do diskusii  

pri nastavovaní nového operačného programu. 

Boris Sloboda (MPSVR SR) súhlasil, že na najbližších Komisiách pri MV bude otvorená 

diskusia k hodnoteniam a pozvaní hodnotitelia. 
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 informácia spojená s vyhodnotením o napĺňaní čerpania alokovaných zdrojov, ktoré má 

MŠVVŠ SR k dispozícii, a to  aktivitami, ktoré schválila Komisia pri MV pre PO 1 a 

informácia o pokroku v rámci PO 1, PO 6 a PO 4 (VRR), aké opatrenia boli podniknuté 

Veronika Paľková (MŠVVaŠ SR) informovala o napĺňaní alokovaných zdrojov od posledného 

rokovania MV. Vzhľadom k tomu, že podklad k tomuto bodu bol členom MV zaslaný pred 

rokovaním informovala o aktuálnej situácii, že niektoré opatrenia kvôli nedostatočnej alokácii 

presúvajú do nového OP. V súvislosti so súčasnou situáciou uviedla potrebu podporiť dištančné 

vzdelávanie pre skupiny žiakov, ktorí nemajú dobrý prístup k dištančnému vzdelávaniu (cca 52 

tisíc žiakov). 

Adela Danišková (MV SR) za najzávažnejší problém pomalého čerpania PO 6 považuje proces 

VO, nedodržiavanie termínov na predkladanie VO, prerušenie stavebných prác v zimnom 

období a zdĺhavý proces riadenia projektov. Na záver zhodnotila, že majú snahu zvýšiť 

kontrahovanie aj čerpanie v PO 6 a preto postupujú všetky potrebné kroky k splneniu 

stanoveného cieľa. 

Bianka Valkovičová (zástupca EK) zaujímala sa, odkiaľ pramení problém s verejným 

obstarávaním, či je problémom komplexné legislatívne ošetrenie alebo kapacity na úrovni 

žiadateľov. 

Boris Ažaltovič (MPSVR SR) povedal, že vláda SR si uvedomuje komplikovaný proces VO a 

v najbližších dňoch zverejní nový návrh zákona o verejnom obstarávaní, ktorý by mal zásadným 

spôsobom zrýchliť VO.  

Eva Hrežíková (MIRRI - CKO) dodala, že účinnosť nadobudla nová aktualizácia systému 

riadenia, v ktorej pristúpili k určitým zjednodušeniam v rámci VO. Taktiež zaviedli prvú ex 

ante kontrolu ako dobrovoľnú, zvýšil sa finančný limit pre zákazky s nízkou hodnotou na 50 

tisíc eur, vypustila sa možnosť pre RO vykonávať druhú ex ante kontrolu v prípade zákaziek, 

ktoré kontroluje ÚVO a množstvo ďalších zjednodušení.  

Viliam Michalovič (MPSVR SR) informoval o stave kontrahovania a čerpania PO4 vo VRR. 

Stav kontrahovania sa k 31.10. zvýšil na viac ako 82%. Doplnil, že v štádiu pripravenosti sú 2 

NP, Zdravé komunity, tzn. poradenstvo v oblasti zdravia v MRK vo VRR a druhý projekt 

podporuje integrovaný prístup výkonu sociálnej práce zamestnancami ÚPSVR. V príprave sú 

aj 2 dopytovo – orientované výzvy zamerané na podporu dostupného bývania s prvkami 

housing first a na podporu deinštitucionalizácie sociálnych služieb. Zazmluvnenosť by mala 

stúpnuť takmer na 90% z alokácie pre VRR. 

 

6. Akčný plán Implementačnej agentúry MPSVR SR 

Erika Rusnáková (MPSVR SR) uviedla, že AP prijatý za účelom odstránenia nedostatkov 

identifikovaných systémovým auditom bol zaslaný v októbri na EK. V súčasnosti prebieha 

validácia orgánom auditu, po tomto procese EK zašle finálne stanovisko. Skonštatovala, že 

všetky opatrenia plánu sú momentálne v realizácii, žiadosti o platbu idú v pravidelných 
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intervaloch a k dnešnému dňu bolo odoslaných cca 2900 žiadostí o platbu na CO, ktoré boli 

scertifikované. 

Václav Štěrba (zástupca EK) požiadal, aby sa v rámci Komisie pri MV pre PO 2, 3 a 4 sledoval 

proces plnenia záväzkov opatrení IA. Požiadal o informáciu či majú členovia MV spätnú väzbu 

z terénu ohľadne  pozastavenia zálohových platieb v nadväznosti na Covid-19. 

Erika Rusnáková (MPSVR SR) uviedla, že v súvislosti s pandémiou Covid-19 sa niektoré 

aktivity nemohli implementovať, z toho dôvodu sme žiadali IA, CKO a EK o vysvetlenie 

oprávnenosti výdavkov. Po obdržaní odpovede boli prijímatelia informovaní a tok finančných 

zdrojov sa rozbehol. 

7. Návrh Partnerskej dohody 2021-2027 v rámci cieľa politiky 4 „Sociálnejšia Európa“   

Viliam Michalovič (MPSVR SR) prezentoval 6 hlavných priorít, ktoré sa plánujú podporiť 

v rámci cieľa politiky 4 Sociálnejšia Európa v novom programovom období: (1) adaptabilný 

a prístupný trh práce, (2) kvalitné inkluzívne vzdelávanie, (3) záruka pre mladých, (4) aktívne 

začlenenie a dostupné služby, (5) potravinová a materiálna deprivácia, (6) sociálne inovácie 

a experimenty. Doplnil, že cieľovú skupinu MRK neidentifikujeme ako samostatnú prioritu, ale 

vnímame ju prierezovo. 

Václav Štěrba (zástupca EK) všeobecne podporil priority načrtnuté zo strany MPSVR a 

zdôraznil potrebu zamerať sa tiež na zvyšovanie atraktivity učiteľských profesií a profesií 

v oblasti sociálnej práce. Vyzval členov MV k reflexii nad týmito prioritami s tým, že EK ocení  

vypracovanie pozičných dokumentov zo strany partnerov, v ktorých by na základe skúseností 

z posledných rokov boli identifikované problémy a potreby relevantné pre budúce programové 

obdobie. K podpore MRK uviedol, že EK zastáva pre všetky členské štáty, pre ktoré bola 

inklúzia MRK identifikovaná medzi investičnými oblasťami v Prílohe D k Správe o krajine v 

roku 2019, takú vyjednávaciu pozíciu, ktorá vyžaduje kombináciu prierezových a cielených 

investícií smerujúcich k inklúzií MRK (tzv. Twin Strategy of mainstream and targeted 

measures), t. j. programovanie v rámci špecifického cieľa pre sociálnu inklúziu 

marginalizovaných rómskych komunít. V súvislosti s víziou vlády SR o jednom operačnom 

programe zastrešujúcom všetky fondy EÚ, uviedol, že je potrebné zadefinovať kompetencie 

jednotlivých orgánov. 

Andrea Bučková (Úrad splnomocnenkyne pre rómske komunity) za ÚSVRK uviedla, že 

v súlade s európskou rómskou stratégiou sa bude uplatňovať komplexný prístup za účelom 

zabezpečenia adresnosti a zlepšenia životných podmienok obyvateľov v MRK. ÚSVRK bude 

presadzovať, aby intervencie zamerané na zlepšenie  sociálno-ekonomickej integrácie MRK 

boli riešené samostatne, tým sa zabezpečí efektívnejšie monitorovanie a hodnotenie aktivít 

financovaných z OP Slovensko.  

Lenka Kolejáková (MIRRI - CKO) pripustila, že návrh partnerskej dohody môže pôsobiť 

nezrozumiteľne, čo je spôsobené danou štruktúrou a znakovými obmedzeniami, z tohto dôvodu 
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bude detailnejšie rozpracovaný až v operačnom programe. V súčasnom období prebiehajú 

stretnutia k príprave partnerskej dohody. 

Viliam Michalovič (MPSVR SR) v súvislosti s víziou o jednom operačnom programe uviedol, 

že takéto smerovanie môže byť prínosné v tom, že umožní kombináciu rôznych opatrení. 

Zároveň však upozornil na fakt, že v horizonte niekoľkých mesiacov bude výrazná 

potreba investícií do podporovaných opatrení a preto bude potrebné zodpovedné rozhodnutie 

na najvyšších pozíciách o tom, aby tieto finančné prostriedky skutočne boli k dispozícii. 

Imrich Holečko (Ľudia a perspektíva, o.z.) uviedol, že zameranie na sociálne inovácie 

a experimenty by mali byť viac rozšírené a najmä medzirezortne prierezovo orientované. 

Mária Machajdíková (SOCIA) upozornila, že delenie textu na priority podľa rezortov prináša 

jednak obavy z nedostatočnej synergie a možnosti komplexných riešení zložitých 

identifikovaných problémov. Okrem toho, nie je všade jasne zadefinovaná potreba alebo formy 

medzirezortnej spolupráce a spolupráce štátnych a neštátnych služieb, napríklad v oblasti 

vzdelávania, podpory zamestnanosti a sociálnych služieb a ďalšie, ktoré by mohli prispieť 

práve ku komplexným riešeniam. 

8. Hodnotenie pokroku k napĺňaniu cieľov PO 3 a PO 5 

Viliam Michalovič (MPSVR SR) prezentoval hlavné závery z hodnotiacej správy pre PO 3. 

Proces hodnotenia zahŕňal analýzu dostupných dát a následne boli vykonané dotazníkové 

prieskumy a riadené rozhovory s relevantnými osobami. Súčasťou hodnotiacej správy boli aj 

odporúčania zo strany hodnotiteľov, z ktorých bude vytvorená sumarizácia vrátane odpočtov 

a dlhodobých úloh, ktorá bude predmetom diskusie na najbližšom zasadnutí monitorovacieho 

výboru. 

Kamila Trojanová (zástupca EK) zdôraznila, že hodnotenie je kľúčové pre programovanie 

ESF+. Reagovala na prezentované hodnotenie PO3 uvedením piatich kľúčových okruhov, 

ktorým je potrebné venovať pozornosť: a) Efektivita jednotlivých nástrojov podporovaných z 

ESF a porovnanie úspešnosti voči tým, ktorým nebola poskytnutá podpora z ESF, z dôvodu 

potreby vylúčenia možných neefektívnych nástrojov podpory; b) Prioritná podpora DN a nízko 

kvalifikovaných UoZ, nakoľko tieto skupiny vyžadujú komplexnú podporu, čo sa odzrkadlí aj 

na finančnej náročnosti, s tým, že hodnotenie upozorňuje na národné projekty, v ktorých nebola 

DN venovaná proporcionálna pozornosť; c) Adicionalita štátneho rozpočtu a ESF – možný 

súbeh financovania nástrojov v regionálnom rozložení v čase; d) Vyjasniť metodologické 

vykazovanie účastníkov a vylúčiť možné duplicity; e) Zapojenie žien do opatrení aktívnej 

politiky práce s cieľom zamedziť rozdielom vo finančnom ohodnotení mužov a žien. 

Zdôraznila, že EK písomne poslala RO spätnú väzbu k hodnoteniu a  požiadala o podrobnú 

diskusiu k hodnoteniu na najbližšom zasadnutí Komisie pre PO 2, 3 a 4.  

Viliam Michalovič (MPSVR SR) prezentoval hlavné závery z hodnotiacej správy pre PO 5. 

Proces hodnotenia bol veľmi podobný ako pri hodnotiacej správe k PO 3. Prezentácia 
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z hodnotiacej správy bola rozposlaná členom monitorovacieho výboru. Na záver uviedol, že 

tento typ intervencií prináša pozitívne výsledky a je potrebné ho v budúcnosti ďalej rozvíjať. 

Kamila Trojanová (zástupca EK) poďakovala a tiež požiadala o podrobnú diskusiu 

k Hodnoteniu na najbližšom zasadnutí Komisie pre PO 5 a 6 (s dôrazom, okrem iného, na 

aktuálne a predpokladané plnenie ukazovateľov PO 5 a pokrok v aktivitách smerujúcich 

k vysporiadaniu vlastníctva pozemkov, čo je komplexná, jednorázová aktivita, ktorá je kľúčová 

aj pre programovanie budúceho programového obdobia), s tým, že spätná väzba bude zaslaná 

zo strany EK na SO aj písomne.  

9. Príprava revízie OP ĽZ v nadväznosti na alokácie z ReactEÚ 

Viliam Michalovič (MPSVR SR) prezentoval 9 oblastí podpory, ktoré majú byť financované 

z ReactEÚ. Medzi tieto oblasti patrí (1) pokračovanie podpory udržania pracovných miest, (2) 

podpora udržania zamestnanosti v materských školách, (3) podpora obnovy hospodárstva 

prostredníctvom tvorby nových pracovných príležitostí, (4) podpora tvorby pracovných miest 

alebo udržanie pracovných miest v sociálnych asistenčných službách v MRK, (5) zvyšovanie 

zručností na základe vlastnej iniciatívy uchádzačov o zamestnanie, (6) podpora dištančného 

vzdelávania na školách, (7) podpora rozvoja dobiehajúceho regiónu Banská Bystrica, (8) 

podpora osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením a na záver (9) podpora vybraných 

sociálnych služieb a udržanie terénnej sociálnej práce. 

Katarína Fedorová (MPSVR SR) uviedla, že v spolupráci so Sekciou fondov EÚ MPSVR SR 

diskutovala o možnosti nového národného projektu, ktorý by nahradil národný projekt Každé 

dieťa sa počíta a bol by financovaný z ReactEÚ, pričom dôraz by bol kladený o. i. na prepájanie 

sociálnych služieb a zamestnanosti. 

Imrich Holečko (Ľudia a perspektíva, o.z.) zdôraznil, že pri plánovaní opatrení podporovaných 

z React EÚ je dôležité orientovať sa na efektivitu a nečakať, že budú vždy dostupné zdroje 

z EÚ. 

Mária Machajdíková (SOCIA) v súvislosti s navrhnutou témou, ktorá sa týka podpory osôb 

ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením (bezplatné dlhové poradenstvo) upozornila, že 

bude dôležité, aby o prípadnom zámere národného projektu bola poskytnutá informácia 

v dostatočnom predstihu, nakoľko podľa charakteru bude prijímateľom pravdepodobne 

ÚPSVR, ktorý má už dnes pestrú oblasť pôsobnosti a bude potrebná rozsiahla diskusia k tejto 

téme. 

 

10. Informácia o zjednodušenom vykazovaní výdavkov v budúcom programovom období  

Tomáš Hrubý a Jitka Verdickt (zástupcovia EK) prezentovali problematiku zjednodušeného 

vykazovania výdavkov pre programové obdobie 2021 – 2027 a hlavných zmien v tejto oblasti. 

Upozornili na potrebu sa preorientovať z procesných jednotiek (napríklad hodinová sadzba za 

jazykové školenie) na jednotky výsledkové (platba za úspešné absolvovanie jazykového 
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školenia). Pre nové programovacie obdobie odporučili využiť hlavne európske jednotky 

pripravené EK a tiež jednotky, ktoré už boli schválené EK v delegovanom akte. Zdôraznili, že 

nové a upravené existujúce jednotky by mali priniesť reálne zjednodušenie pre ich užívateľov, 

čo nie je v súčasnosti vždy pravidlom. Upozornili, že RO/SO by mali už v súčasnosti premýšľať 

a pripravovať jednotky, ktoré budú chcieť predložiť EK ku schváleniu spolu s OP. Tieto 

jednotky budú musieť byť predmetom ex-ante overenia zo strany OA. Z toho dôvodu, je 

potrebné aby RO diskutoval s OA o plánovanom počte jednotiek a o harmonograme ich 

prípravy.  

Boris Sloboda (MPSVR SR) potvrdil, že RO sa zaoberá seriózne zjednodušeným vykazovaním 

pre nové programové obdobie. Zároveň podotkol, že snahou RO je mať väčšinu jednotiek 

zahrnutú v OP (tzn. schválenú EK). Prisľúbil, že primárne bude RO analyzovať možnosti 

využiť európske jednotky a jednotky schválené v delegovanom akte pre nové programové 

obdobie. 

Erika Rusnáková (MPSVR SR) uviedla, že RO je spoločne so zástupcami OA členmi 

pracovnej skupiny na úrovni EK, ktorá sa zaoberá zjednodušeným vykazovaním výdavkov 

a budú zdieľať informácie a príklady dobrej praxe nadobudnuté na tejto skupine so 

zainteresovanými subjektmi. Potvrdila tiež snahu RO zamerať sa hlavne na výsledkové 

jednotky (návrh takejto jednotky pre projekt zameraný na opatrovateľky bol už zaslaný EK 

a OA ku konzultácii). 

Veronika Paľková (MŠVVaŠ SR) informovala, že SORO sa tiež pripravuje na nové 

programové obdobie so snahou zjednodušiť a zefektívniť stávajúce jednotky, ktoré už boli 

schválené EK a pripraviť nové na základe aktuálnych potrieb v oblasti vzdelávania (napr. 

pozícia logopéd). 
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Prílohy: 

1. Uznesenie č. 4/2020 

2. Prezenčná listina 

 

 

V Bratislave dňa 

 

  

v.r. 

                                       11.01.2021                                  ................................................. 

Daniela Jones 

tajomník MV OP ĽZ 

 

 

                                                                                                              v.r. 

                                        11.01.2021                                ................................................. 

Boris Sloboda 

podpredseda MV OP ĽZ 

 

  

                                        18.01.2021                                         v.z. Boris Ažaltovič 

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

Milan Krajniak 

predseda MV OP ĽZ 

 

                                                                                                                 

                   

 


