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1. Otvorenie rokovania 

Boris Sloboda (MPSVR SR) privítal všetkých zúčastnených a otvoril online rokovanie 

Monitorovacieho výboru pre operačný program Ľudské zdroje. Predstavil program rokovania 

s dôrazom na revíziu OP ĽZ a vytvorenie novej prioritnej osi  8 REACT EU na zmiernenie 

dopadov pandémie COVID-19 s celkovými očakávanými dodatočnými finančnými zdrojmi na 

roky 2021 a 2022 v objeme 401 200 000 eur. Uviedol, že ďalšie body rokovania budú zamerané 

na informovanie o aktuálnych stratégiách, plánoch a odporúčaniach prijatých a pripravovaných 

na európskej úrovni. V druhej časti rokovania budú poskytnuté aktuálne informácie o príprave 

partnerskej dohody pre budúce programové obdobie 2021-2027, stave plnenia základných 

podmienok, ktoré sú nevyhnutné pre implementáciu a informácie o pláne hodnotení, vrátane už 

zrealizovaných hodnotení. 

Gelu Calacean (zástupca EK) privítal prítomných členov monitorovacieho výboru a ocenil 

možnosť online rokovania. Zdôraznil revíziu OP ĽZ a realokáciu v rámci programu, ktorá sa 

týka značnej čiastky nových zdrojov určených na obnovu EÚ. Skonštatoval, že ide o dôležitý 

nástroj, ktorý pomôže naplniť program a bude premostením do nového programového obdobia. 

Zároveň zdôraznil, že z OP ĽZ je dôležité riešiť hlavne výzvy súvisiace s pandémiou a jej 

dopadom na osoby ohrozené chudobou, na znevýhodnených, ženy a tých, ktorí sú už vylúčení 

zo spoločnosti a z trhu práce. Dôležité je tiež riešenie prekážok týkajúcich sa vzdelávania, 

ťažkej sociálnej situácie a situácie v oblasti zamestnanosti. 

Boris Sloboda (MPSVR SR) overil uznášaniaschopnosť a skonštatoval, že nakoľko z 35 členov 

MV OP ĽZ je prítomných 28,  rokovanie je uznášaniaschopné. Počas rokovania nastala zmena 

v počte prítomných členov. 

Priebeh schvaľovania programu 25. rokovania MV OP ĽZ 

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

hlasovacích formulárov podľa pokynov predsedajúceho MV OP ĽZ. Hlasovalo 25 prítomných 

členov MV OP ĽZ , z toho ZA: 25 členov, Proti: 0 členov, Zdržalo sa: 0 členov.  

Program 25. rokovania Monitorovacieho výboru pre OP ĽZ bol členmi MV OP ĽZ schválený.  

 

Priebeh schvaľovania overovateľa zápisnice z 25. rokovania MV OP ĽZ 

Za overovateľku zápisnice bola navrhnutá Adriana Grigová zo Združenia samosprávnych 

krajov SK8. Hlasovalo 25 prítomných členov MV OP ĽZ, z toho ZA: 25 členov, Proti: 0 členov, 

Zdržalo sa: 0 členov. 

Overovateľka zápisnice z 25. rokovania Monitorovacieho výboru pre OP ĽZ bola členmi MV 

OP ĽZ schválená.  

 

2. Súčasný stav implementácie OP ĽZ 

Boris Sloboda (MPSVR SR) uviedol, že alokácia OP ĽZ sa zvýšila na 2, 613 mld. eur vďaka 

presunom finančných prostriedkov v roku 2020 v prospech NP Prvá pomoc, kde sa z OP ĽZ  

sanuje časť platov v rámci vypadnutých miest v hospodárstve. Skonštatoval, že OP ĽZ je jeden 
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z najúspešnejších OP a v čerpaní ESF je Slovensko aktuálne na 5.mieste zo všetkých krajín EÚ. 

Celkové kontrahovanie je na úrovni 101,06% a čerpanie na úrovni 59,42 %. Zdôraznil najmä 

prioritnú os 1, kde sa výrazne naštartovalo čerpanie. Nízke čerpanie naďalej pretrváva v 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%. 

3. Aktuálny stav finančnej implementácie OP ĽZ 

Juraj Košík (MF SR) potvrdil, že OP ĽZ patrí k najlepšie implementujúcim OP v rámci SR, 

s čerpaním EÚ zdrojov na úrovni 59%. Za OP ĽZ boli vo vzťahu k EK deklarované finančné 

prostriedky vo výške 49,92%. Doplnil, že jedna žiadosť o platbu bola vrátená na prepracovanie, 

po jej prepracovaní sa očakáva zvýšenie úrovne nad 60%. V príprave je žiadosť o platbu 

týkajúca sa COVID výdavkov v sume 187 mil. eur. V rámci prehľadu minimálnych hraníc 

potvrdil, že OP ĽZ má za rok 2021 a 2022 splnený záväzok n+3, z posledného záväzku doteraz 

bolo vyčerpaných 520 mil. eur a zostáva vyčerpať ešte 782 mil. eur. Čerpanie od posledného 

MV vzrástlo o takmer 10 percentuálnych bodov. Na národnej úrovni sa ukončuje 7. účtovný 

rok, v apríli je v pláne predloženie 5 priebežných žiadostí o platbu, do konca júla predloženie 

záverečnej žiadosti o platbu za 7. účtovný rok a predloženie účtov na EK do 15.2.2022. Odhady 

očakávaných výdavkov na tento rok sú v objeme 569 mil. eur a na rok 2022 v objeme 407 mil. 

eur. 

Diskusia 

Ľubomír Lőrincz (ZMOS) sa spýtal na postup v prípade pozastavených aktívnych opatrení na 

podporu zamestnanosti na úradoch práce. 

Viliam Michalovič (MPSVR SR) vysvetlil, že implementácia NP prostredníctvom jednotlivých 

úradov práce sa nachádza v pokročilom štádiu, tzn., že všetky alokované zdroje v NP sú už 

zazmluvnené s konečnými užívateľmi. Pre informáciu uviedol niektoré projekty s dostupnými 

voľnými alokáciami. Skonštatoval, že alokácie sú viac menej použité, čiže je správny moment 

na spustenie ďalších projektov, ktoré aktívnymi opatreniami podporia trh práce, čo bude možné 

ihneď po schválení revízie OP ĽZ na národnej a európskej úrovni. 

Gelu Calacean (zástupca EK) ocenil výkonnosť OP ĽZ pokiaľ ide o čerpanie EÚ fondov, ako 

aj skutočnosť, že SR nehrozí riziko dekomitmentu. Upozornil na pretrvávajúce rozdiely medzi 

jednotlivými prioritnými osami. V PO1 skonštatoval veľmi nízke čerpanie a v PO 2,3 a 4 

zdôraznil potrebu pracovať na otvorenej výzve so zameraním na podporu neaktívnych osôb 

a potrebu podporiť oblasť starostlivosti o deti. Ocenil snahu o zlepšenie situácie v rámci PO1 

a PO5, požiadal o podávanie správ na úrovni Komisie pre PO5 a 6 každé tri mesiace. Odporučil 

zlepšiť čerpanie v rámci jednotlivých NP a zlepšiť rovnomernosť v čerpaní medzi jednotlivými 

prioritnými osami. 

Bianka Valkovičová (zástupca EK) skonštatovala stále nízku úroveň kontrahovania v PO6 

a dodala, že je dôležité naďalej odstraňovať identifikované problémy, ktorých následkom je 

nízke čerpanie. Takisto požiadala MV SR, aby pripravovalo správy o PO6 každé tri mesiace. 

Ďalej hovorila o nadkontrahovaní  v PO6, kde je čerpanie a kontrahovanie veľmi nízke. Je preto 
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potrebné uplatňovať flexibilnejší prístup aj zo strany certifikačného orgánu. Na záver doplnila, 

že problémom PO6 naďalej zostáva verejné obstarávanie, preto by bolo vhodné formulovať 

akékoľvek nápravné opatrenia, ktoré by túto situáciu zlepšili. 

Adela Danišková (MV SR) uviedla, že kontrahovanie PO6 je na úrovni 75,12% a čerpanie na 

úrovni 20,02%. Zabrániť prepadu finančných prostriedkov bolo možné v rámci realokácie 

v roku 2020, toto riešenie MV SR navrhlo, ale zo strany EK bol návrh zamietnutý. Za hlavné 

dôvody nízkeho čerpania v PO6 považuje predovšetkým predlžovanie harmonogramu 

realizácie projektov a nedodržiavanie termínov verejného obstarávania. Skonštatovala, že 

ambíciou je zazmluvniť celú alokáciu PO6, preto sa realizujú opatrenia na zrýchlenie čerpania. 

SO sa snaží pomôcť prijímateľom a v spolupráci s CKO, RO a ÚVO bola pripravená vzorová 

výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou a ponúk pre podmienečnú 

zákazku. Taktiež boli zvýšené administratívne kapacity na výkon verejného obstarávania a na 

výkon kontroly. 

Boris Sloboda (MPSVR SR) prípravu vzorových materiálov pre verejné obstarávanie zhodnotil 

pozitívne, hlavne pre samosprávy je to možnosť na predchádzanie prieťahom vo verejnom 

obstarávaní, pretože to sa javí ako najslabšie miesto pre PO6. 

Jozef Turčány (ZMOS) apeloval na to, aby aj zamestnávatelia z verejného sektora mohli 

vstupovať do programov, nielen cez otvorené výzvy, ale aj cez NP. Aplikačná prax si to 

dlhodobo vyžaduje, preto je dôležité, aby mestá a obce mohli prostriedky efektívne využívať 

na podporu zamestnanosti a aktivácie ľudí. Doplnil, že prostriedky MH SR v rámci prvej 

pomoci nie je možné využívať takým spôsobom, aby bola zachovaná zamestnanosť 

v  podnikoch zriaďovaných verejným sektorom, preto sa veľká časť ľudí dostáva do prostredia, 

ktoré bude potrebné aktivovať. 

Boris Sloboda (MPSVR SR) doplnil, že z OP ĽZ bola podporená zamestnanosť v MŠ 

a aktuálne sa podporuje zamestnanosť v ZUŠ, pričom tieto zariadenia zriaďujú práve 

samosprávy. Skonštatoval, že pomer podpory medzi súkromným a verejným sektorom je 

nastavený dostatočne. Veľká časť finančných prostriedkov OP ĽZ pomáha verejnému sektoru 

a samospráve aj v rámci opatrovateľskej služby. 

Ľubomír Lőrincz (ZMOS) praktickou skúsenosťou reagoval na vzorovú dokumentáciu 

a metodiku v rámci PO6. Skonštatoval, že celý systém je veľmi zložito nastavený a v záujme 

zvýšenia čerpania PO6 vyzval na zjednodušovanie procesov. 

Boris Sloboda (MPSVR SR) uviedol, že RO komunikuje s ÚVO a CKO s cieľom 

zjednodušenia procesov. 

Juraj Gmiterko (MV SR) doplnil, že MV SR vzorovými súťažnými podkladmi reaguje na 

situáciu, kedy mestá a obce nie sú schopné urobiť verejné obstarávanie. Ak súťažné podklady 

použijú, tak by nemali mať žiadne problémy pri kontrole verejného obstarávania.  

Kamila Trojanová (zástupca EK) skonštatovala, že v roku 2021 je dôležité zamerať sa na obsah 

a ocenila viacero hodnotení, ktoré sú k dispozícii. Ďalej odporučila zamerať väčšiu pozornosť 
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na indikátory, najmä tie, ktoré sú pozadu. Dotkla sa aj otázky nadkontrahovania na záver 

dodala, že v rámci PO5 a 6 by ocenila ambicióznejší plán alokácií z hľadiska výziev. 

Juraj Košík (MF SR) uviedol, že MF SR zabezpečuje na operačné programy rozpočtové 

prostriedky v štátnom rozpočte do 100% alokácie OP. Pokiaľ príslušný rezort chce 

nadkontrahovať, vie si zabezpečiť vlastné prostriedky zo zdrojov štátneho rozpočtu zo svojej 

kapitoly a využiť ich na nadkontrahovanie OP. Pokiaľ RO/SO vie vyčísliť rezervy, je možné 

ich odpočítať od oficiálneho kontrahovania a do tej výšky finančné prostriedky „nadčerpať“ aj 

priebežne. Ak príslušný rezort nevie zabezpečiť finančné prostriedky z vlastnej kapitoly 

a plánuje nadkontrahovať, potrebuje súhlas ministra financií. Zatiaľ MF SR neeviduje žiadosť 

MPSVR o dodatočné finančné prostriedky. 

Boris Sloboda (MPSVR SR) uviedol, že nadkontrahovanie bolo dobrou skúsenosťou 

v predchádzajúcich programových obdobiach ako vitálna časť kontrahovania OP ako celku. 

Zároveň je potrebné vnímať hranicu medzi NP a výzvami na DOP, pre NP je kontrahovanie 

flexibilnejšie. Očakáva, že v rámci posledných troch rokov bude RO vedieť korigovať čísla tak, 

aby v čerpaní zdrojov skončilo „na nule“. 

Mária Machajdíková (SOCIA) sa zaujímala o dôvod nízkej úrovne ukazovateľa osvetovo 

zdravotníckych pracovníkov v PO5. a v rámci PO4 sa spýtala, ktorá DOP výzva spôsobila taký 

výrazný posun v kontrahovaní od posledného MV, konkrétne z 21% na 93%1. Čo sa týka 

končiacej výzvy na podporu opatrovateľskej služby, skonštatovala, že platby v prípade 

niektorých samospráv stále meškajú. 

Juraj Gmiterko (MV SR) doplnil, že otázka bude prerokovaná na Komisii pri MV pre prioritné 

osi 5 a 6, ktorá sa uskutoční 15.4.2021. 

4. Revízia OP ĽZ v nadväznosti na dodatočné zdroje z iniciatívy REACT EU  

Viliam Michalovič (MPSVR SR) informoval, že návrh na revíziu OP ĽZ verzia 8.0 bol členom 

MV OP ĽZ zaslaný na pripomienkovanie a väčšina pripomienok bola zapracovaná. Zdôraznil 

vytvorenie prioritnej osi 8 s názvom REACT EU, kde z avizovanej sumy 401,2 mil. eur bude 

v roku 2021 dostupných viac ako 316,8 mil. eur, zvyšok bude programovaný pre rok 2022, 

avšak finálne výšky alokácií ešte potvrdí EK. Zmeny OP v strategických častiach reflektujú 

zmeny percentuálnych podielov alokácií jednotlivých priorít v OP. Podstatná časť zmeny sa 

nachádza v časti 2, kde sa vytvára nová prioritná os. Opatrenia, ktoré budú v rámci PO8 

podporené, vyplynuli z partnerskej diskusie, diskusie so zástupcami EK a ostatných riadiacich 

štruktúr na národnej úrovni. V rámci plánovaných podporených opatrení spomenul hlavne: 

podporu udržania pracovných miest, tvorbu nových pracovných miest, podporu 

najzraniteľnejších skupín, mladých ľudí, ako aj udržateľné pracovné miesta, ktoré prispievajú 

k rozvoju digitálneho a zeleného hospodárstva. V rámci podpory neaktívnych osôb je 

pripravená výzva Krok za krokom, s dôrazom na mladých NEET. Ďalej sa bude pokračovať 

v podpore miestnych občianskych poriadkových služieb, v podpore zvyšovania zručností, 

                                                           
1 V prezentácii boli pri slajde č.4 uvedené omylom nesprávne údaje (suma a percento).Správny údaj pre 
kontrahovanie DOP v PO č.4 k 6.4.2021 je na úrovni 21,08%. 



6 

 

dištančnom vzdelávaní, tiež sa podporí séria projektov v Banskobystrickom samosprávnom 

kraji. Dôležitou oblasťou je podpora osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením a 

podpora vybraných sociálnych služieb. Zdôraznil, že mnohé programové aktivity sú 

rozpracované a partnerská diskusia bude pokračovať na jednotlivých Komisiách pri MV, 

nakoľko bol zvolený prístup, že podľa súčasného zamerania Komisií pri MV budú posudzovať 

aj opatrenia podporené zo zdrojov REACT EU. Doplnil, že v materiáli sa uvádza aj súbor 

merateľných ukazovateľov, ktoré vychádzajú z odporúčaní EK. Ďalej bola doplnená prioritná 

os 9 na zabezpečenie finančných prostriedkov na technickú pomoc pri administrácii opatrení 

v rámci novovytvorenej PO8. Na záver dodal, že všetky zmeny boli reflektované aj v prílohe 

6, ktorá hovorí o metodike stanovenia hodnôt ukazovateľov.  

Boris Sloboda (MPSVR SR) poďakoval za koordináciu celého procesu, takisto poďakoval SO, 

MF SR, MIRRI a zástupcom EK za veľmi konštruktívny prístup. 

Gelu Calaceau (zástupca EK) ocenil prácu na revízii OP, ako aj stanovenie vysokých ambícií, 

zmeny považuje za relevantné a významné. Zdôraznil potrebu adresne nastaviť intervencie,  

hlavne v rámci Komisií pri MV. Hovoril o podpore krátkodobých pracovných programov 

a vyzval na vyhodnotenie týchto intervencií. V prípade opatrení na tvorbu pracovných miest 

považuje za dôležitú adresnosť tejto podpory, pridanou hodnotou by mohlo byť zameranie na 

ženy a mladých ľudí. Pokiaľ ide o podporu neaktívnych ľudí, bolo by vhodné zvýšiť alokáciu. 

V opatreniach na podporu rómskych komunít odporučil zamerať sa na ekológiu a s tým 

súvisiaci správny zber odpadu v MRK. Ocenil väčšie zameranie na zraniteľných študentov, ale 

bolo by vhodné pozrieť sa detailnejšie na intervencie, aby nedošlo k dvojitému financovaniu  

v súvislosti s plánom obnovy. Zároveň odporučil, aby ukazovatele boli jasnejšie a detailnejšie. 

Boris Sloboda (MPSVR SR) skonštatoval, že RO sa snažil o to, aby REACT EU reagoval na 

najzávažnejšie problémy spôsobené pandémiou vo veľmi krátkom čase. Diskusia o precíznejšej 

realizácii aktivít prebehne na úrovni jednotlivých Komisií pri MV. Doplnil, že indikátory 

považuje za nevyhnutné na to, aby boli správne nasmerované aktivity, ale je veľmi citlivá 

hranica, kedy sú indikátory motivačné a kedy nie. Veľmi špecifické indikátory spôsobujú 

opačný efekt práve v prípade podpory opatrení zameraných na najzraniteľnejšie skupiny. Na 

záver zdôraznil, že na realizáciu opatrení v REACT EU  máme len 2 a pol roka, aj so 

zazmluvnením. 

Juraj Košík (MF SR) za certifikačný orgán podporil zmenu OP ĽZ v súvislosti s REACT EU. 

V súvislosti s finančným plánom a novou PO9 pre technickú pomoc doplnil, že MF SR 

nepočítalo s potrebou spolufinancovania zo štátneho rozpočtu k prostriedkom REACT EU. 

Nakoľko sa RO rozhodol využiť časť finančných prostriedkov na technickú pomoc, upozornil, 

že vznikol dopad na štátny rozpočet a je potrebné sa s tým vysporiadať v zmysle pravidiel na 

národnej úrovni. V súvislosti s PO9 sa spýtal, či bol na úrovni RO a EK dosiahnutý súhlas 

pomeru financovania 81% zo zdrojov EÚ a 19% zo zdrojov ŠR. 

Boris Sloboda (MPSVR SR) poďakoval za pripomienky a dodal, že pomer financovania bol so 

zástupcami EK odsúhlasený. Skonštatoval, že spolufinancovanie PO9 bude doriešené na úrovni 

ministra financií a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. 
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Mária Machajdíková (SOCIA) sa zaujímala, či sa 100% financovanie z REACT EU prenáša 

aj na prijímateľov v rámci výziev na DOP alebo sa predpokladá spolufinancovanie vo výške 

5% a aký je približný pomer alokácie na NP a DOP výzvy. Ocenila aktivity v rámci iniciatívy 

pre dobiehajúce regióny a spýtala sa, či sa v novom programovom období počíta s tým, že budú 

môcť byť používané ako príklady dobrej praxe, najmä v oblastiach ako prepájanie 

zamestnanosti a duálneho vzdelávania alebo sociálnych služieb a zdravotných služieb, 

napríklad cez činnosť regionálnych agentúr. 

Jozef Turčány (ZMOS) vyjadril podporu iniciatíve pre dobiehajúce regióny a zaujímal sa 

o možnosť jej rozšírenia o diskutované témy na pôde ZMOSu, a to hlavne o zdravotno-sociálne 

služby. 

Viliam Michalovič (MPSVR SR) odpovedal, že v PO8 sa naplánuje 100% financovanie z EÚ 

zdrojov, no nevzťahuje sa to na prijímateľov. Pripravované sú aj výzvy pre prijímateľov, medzi 

ktorých bude patriť napr. neziskový sektor, v ktorých sa uplatnia schémy štátnej pomoci (napr. 

opatrovateľská služba, aktivity smerom k neaktívnym osobám). V týchto výzvach sa uplatní 

nulové spolufinancovanie. V prípade projektov pre prijímateľov v BBSK, v ktorých sa 

neuplatní schéma štátnej pomoci, bude potrebné uplatniť 5% spolufinancovanie. Čo sa týka 

pomeru NP a  výziev na DOP, očakáva sa cca 30% z celkovej alokácie na podporu DOP. 

V prípade sociálnych služieb v BBSK prebieha intenzívna debata so zástupcami iniciatívy pre 

dobiehajúce regióny, zástupcami BBSK a vecným garantom, ktorým je sekcia sociálnej politiky 

MPSVR. Z pohľadu RO je potrebné zabezpečiť intervenčnú logiku projektu tak, aby agentúrne 

poskytovanie sociálnych služieb overené v jednom kraji bolo uplatniteľné aj v implementačnej 

praxi iných regiónov.  

Laco Oravec (Nadácia Milana Šimečku) sa zaujímal o to, na akej úrovni došlo k finálnemu 

rozhodovaniu a výberu opatrení a nástrojov, ktoré sa dostali do REACT EU. 

Viliam Michalovič (MPSVR SR) odpovedal, že príprava začala v partnerskej debate medzi RO, 

CKO a EK v lete 2020, kedy sa začalo hovoriť o opatreniach, ktoré by bolo vhodné podporiť. 

Prvý návrh štruktúrovaných oblastí podpory bol prezentovaný členom MV OP ĽZ v novembri 

2020, kde v rámci diskusie bol všeobecný súhlas s navrhovanými opatreniami, ktoré v súčasnej 

situácii podporu akútne potrebujú. 

Miroslav Mojžiš (ÚSVROS) doplnil, že v júli 2020 reagovali na list ministerky V. Remišovej 

a v spolupráci s Komorou mimovládnych organizácií Rady vlády pre mimovládne neziskové 

organizácie zozbierali niekoľko podnetov, z ktorých 24 sa týkalo OP ĽZ. Zaujímal sa, do akej 

miery sa spomínané výstupy premietli do užšieho dialógu, nakoľko zatiaľ nedostali žiadnu 

spätnú väzbu. 

Viliam Michalovič (MPSVR SR) uviedol, že vzhľadom k tomu že ide o dodatočné zdroje 

a obmedzený čas na implementáciu vychádzalo sa z projektov, ktoré sú vo vysokom štádiu 

rozpracovanosti a je možné spracovať ich ihneď po revízii OP tak, aby implementácia 

a vyhodnotenie skončili do konca roku 2023. Skonštatoval, že mnohé opatrenia sú relevantné 

a návrhy budú zohľadnené pri príprave nového  programového obdobia.  
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Miroslav Mojžiš (ÚSVROS) požiadal, či by bolo možné poskytnúť spätnú väzbu alebo odpočet, 

ako sa s danými podnetmi pracovalo.  Vďaka spätnej väzbe by autori mali prehľad v tom, čo 

bolo vhodné do REACT EU, prípadne ktoré návrhy sa tam nedostali a čo môže byť predmetom 

programovania v rámci nového obdobia. 

Denisa Žiláková (MIRRI) uviedla, že pripomienky neziskových organizácií sa snažili 

reflektovať, ale nie všetky mohli byť zahrnuté do REACT EU, nakoľko boli zo strany EK 

nastavené silné limity a zároveň MPSVR SR navrhovalo aj podporu tzv. „Kurzarbeit“. Prísna 

selekcia sa robila aj z dôvodu, aby išlo o projekty, ktoré sú už v štádiu rozpracovanosti, čiže 

napr. verejné obstarávanie bolo minimálne pripravené alebo schválené. Na záver dodala, že si 

vážia názor tretieho sektora a spätná informácia vo forme odpočtu bude zo strany MIRRI 

poskytnutá z úrovne generálnej riaditeľky. 

Václav Štěrba (zástupca EK) v rámci PO2 a  nových realokácii zdôraznil potrebu nastavenia 

výsledkových ukazovateľov a nastavenie takého systému, aby sa dalo zmerať koľko ľudí 

v rámci opatrenia dostane pomoc. Zdôraznil, že na konci programového obdobia musí byť jasne 

dané, koľko mladých nezamestnaných si našlo prácu, nakoľko sú to cieľové skupiny najviac 

postihnuté pandémiou. Doplnil, že dôraz sa kladie aj na zelené a digitálne aspekty, ktoré je tiež 

potrebné preukázať a monitorovať. Ohľadom PO9 skonštatoval, že sa postupuje podľa 

príslušnej metodiky v rámci všeobecného nariadenia (CPR). Na záver vyjadril spokojnosť 

s rozsahom opatrení v navrhovanej revízii OP ĽZ, vrátane pilotovania nového mechanizmu 

medzi obecnej spolupráce v Tornali a dodal, že tento model má potenciál sa ďalej rozšíriť aj v 

rámci budúceho programového obdobia.  

Boris Sloboda (MPSVR SR) na základe diskusie skonštatoval, že revízia OP ĽZ sa bude 

schvaľovať s pripomienkou: „na základe bilaterálnej komunikácie na úrovni RO a EK budú 

upravené ukazovatele s cieľom zachytiť tie cieľové skupiny, pre ktoré sú finančné 

prostriedky určené“. 

Priebeh schvaľovania Revízie OP ĽZ v nadväznosti na dodatočné zdroje z iniciatívy REACT  

EU 

Hlasovalo 26 prítomných členov MV OP ĽZ , z toho ZA: 26 členov, Proti: 0 členov, Zdržalo 

sa: 0 členov. Revízia OP ĽZ, verzia 8.0 bola členmi MV OP ĽZ schválená s pripomienkou. 

 

5. Návrhy dodatkov k štatútu MV OP ĽZ a k jednotlivým Komisiám pri MV 

(Dodatok č. 8 k štatútu MV OP ĽZ, Dodatok č.9 k štatútu Komisie pri MV OP ĽZ pre PO 1, 

Dodatok č.8 k štatútu Komisie pri MV OP ĽZ pre PO 2,3 a 4, Dodatok č. 7 k štatútu Komisie 

pri MV OP ĽZ pre PO 5 a 6) 

 

Boris Sloboda (MPSVR SR) informoval o zmenách v jednotlivých štatútoch, v ktorých bola 

doplnená informácia o zriadení prioritnej osi 8 REACT EU, za účelom zmiernenia dopadov 

pandémie COVID-19 a v rámci Komisií pri MV boli rozšírené kompetencie členov pre 

schvaľovanie zámerov národných projektov v novovytvorenej prioritnej osi. V štatúte MV 

a Komisie pri MV pre PO 2,3 a 4 bol navyše aktualizovaný zoznam členov z dôvodu žiadosti o 

ukončenie členstva neziskovej organizácie EPIC Slovakia a Rady vlády SR pre odborné 
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vzdelávanie a prípravu.  

Priebeh schvaľovania Návrhov dodatkov k štatútu MV OP ĽZ a k jednotlivým Komisiám pri MV 

Hlasovalo 26 prítomných členov MV OP ĽZ, z toho ZA: 25 členov, Proti: 0 členov, Zdržal sa: 

1 člen. Návrhy dodatkov k štatútu MV OP ĽZ a k jednotlivým Komisiám pri MV boli členmi 

MV OP ĽZ schválené. 

 

Prestávka 

 

6. Akčný plán Európskeho piliera sociálnych práv; Stratégia v oblasti práv zdravotne 

postihnutých na roky 2021 – 2030; Záruka pre deti 

Gelu Calacean (zástupca EK) prezentoval jednotlivé iniciatívy EK. V rámci Akčného plánu 

Európskeho piliera sociálnych práv uviedol 3 základné ciele pre ESF+: aspoň 78% populácie 

vo veku 20 až 64 rokov by malo byť zamestnaných, aspoň 60% všetkých dospelých by sa malo 

každý rok zúčastniť na celoživotnom vzdelávaní, počet ľudí ohrozených chudobou alebo 

sociálnym vylúčením by sa mal znížiť najmenej o 15 miliónov. Ďalej hovoril o novom nástroji 

na podporu zamestnanosti, ktorý EK prijala pod názvom Odporúčanie EK o efektívnej aktívnej 

podpore zamestnanosti (EASE).  Ide o nástroj pomoci na udržanie zamestnanosti, aby sa ľudia 

nevracali do schémy krátkodobých zamestnaní, čo si vyžaduje veľa školení, vzdelávania, ako 

aj reformu verejnej správy. Uviedol, že cieľom Stratégie v oblasti práv zdravotne postihnutých 

na roky 2021 – 2030 je zabezpečiť, aby osoby so zdravotným postihnutím mohli zažiť úplné 

sociálne a ekonomické začlenenie na rovnakom základe s ostatnými a žiť bez diskriminácie. 

Ďalším nástrojom je Záruka pre deti, na podporu ktorej bude v relevantných prípadoch 

vyčlenených 5% alokácie ESF+ v novom programovom období. Na záver dodal, že 

ambicióznou témou zostáva zameranie na rómsku integráciu s cieľom zlepšenia kvality ich 

života. 

Boris Sloboda (MPSVR SR) poďakoval za prezentáciu najdôležitejších strategických 

materiálov, ktoré budú reflektované do programovania nového obdobia 2021-2027. 

7. Aktuálny stav prípravy programového obdobia 2021-2027 

Lenka Kolejáková (MIRRI) informovala o procese prípravy Partnerskej dohody a zdôraznila, 

že MIRRI aplikovalo široko participatívny prístup  s cieľom umožniť verejnosti zapojiť sa do 

procesu. Adresovaných bolo viac ako 900 pripomienok, skonštatovala, že väčšina z nich 

potvrdila zámery obsiahnuté v návrhu priorít. Paralelne sa pracuje aj na úprave ďalších častí, 

na MPK bola predložená informácia o postupe plnenia základných podmienok. K 31.12.2020 

s aktualizáciou k 17.3.2021 konštatujeme splnenie 3 základných horizontálnych podmienok a 1 

ako nesplnenú. Čo sa týka tematických základných podmienok,  6 je deklarovaných ako 

splnených a 10 nesplnených. Doplnila, že pre splnenie základnej podmienky je potrebné 

naplnenie všetkých kritérií danej podmienky, pričom splnenie musí byť odsúhlasené aj na 

úrovni EK. Ďalej sú v pláne intenzívne rokovania na úrovni MIRRI a MF SR s príslušnými 

rezortmi k nastaveniu synergií a zadefinovaniu deliacich línií, aby sa zabránilo duplicitnému 

financovaniu. Po dosiahnutí politickej dohody k rozdeleniu finančných prostriedkov bude 
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ucelený návrh partnerskej dohody zaslaný na EK, všetkým príslušným rezortom a 

socioekonomickým partnerom. Po predložení na rokovanie vlády spolu so záverečným 

stanoviskom Ministerstva životného prostredia bude predložená Európskej komisii na 

schválenie.  

Matúš Drotár (MIRRI): doplnil, že príprava nového OP je do veľkej miery odkázaná na 

prípravu partnerskej dohody.  Zdôraznil, že už do prvotných fáz plánujú zapojiť všetkých 

relevantných socioekonomických partnerov, vytvoriť široký priestor v rámci existujúcich 

partnerstiev a začať negociácie tak, aby návrh OP predložili na rokovanie vlády SR a následne 

na schválenie Európskej komisie v prvom kvartáli roku 2022.  

 Informácia k stavu plnenia základných podmienok  

Viliam Michalovič (MPSVR SR) v súlade s prezentáciou, ktorú mali členovia MV k dispozícii 

pred rokovaním informoval o stave plnenia základných tematických podmienok, ktoré sú 

v gescii MPSVR (Národný strategický politický rámec pre aktívne politiky na trhu práce; 

Národný strategický politický rámec pre rodovú rovnosť; Národný alebo regionálny strategický 

politický rámec pre sociálne začlenenie a znižovanie chudoby). Doplnil, že základné 

podmienky sledujú pripravenosť členského štátu, plnia sa počas celého programového obdobia 

a dôraz sa kladie na zapájanie partnerov do úzkej spolupráce v rámci navrhovania, 

implementácie, monitorovania a vyhodnocovania. V rámci každej základnej podmienky 

uviedol dokumenty, ktoré sú považované za strategický a legislatívny rámec.  

Veronika Paľková (MŠVVŠ SR) informovala, že MŠVVŠ SR je gestorom základnej 

podmienky Strategický politický rámec pre systém vzdelávania a odbornej prípravy na 

všetkých stupňoch, ktorá obsahuje 7 kritérií a týka sa inkluzívneho, celoživotného, odborného 

a vysokoškolského vzdelávania. Skonštatovala, že k 31.12.2020 nebola splnená a na základe 

videokonferencie s EK je potrebné dopracovať niekoľko stratégií, ktoré sa týkajú jednotlivých 

kritérií. Stratégie majú nadrezortný charakter a MŠVVŠ SR na ich príprave spolupracuje s 

ďalšími relevantnými rezortmi.  

Tibor Škrabský (ÚSV pre RK) z pozície gestora splnenia základnej podmienky Národný 

strategický politický rámec pre integráciu Rómov informoval o schválení Stratégie rovnosti, 

inklúzie a participácie Rómov vládou SR dňa 7.4.2021. Aktualizované boli strategické ciele 

v oblastiach ako vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie a zdravie. Plánovací proces prebiehal 

zriadením 5 tematických pracovných skupín, existovala konzultačná skupina pre definovanie 

pojmu marginalizovaných rómskych komunít a prebiehali viaceré technické rokovania so 

zástupcami EK alebo bilaterálne rokovania so zainteresovanými rezortmi. Nakoľko oblasť 

MRK je prierezová, zdôraznil potrebu prepojenia vo vzťahu k iným rezortným materiálom.  

 

Diskusia 

 

Ľubomír Lőrincz (ZMOS) skonštatoval, že pri príprave OP nastáva odklon od dohodnutého 

princípu „zdola nahor“. Dodal, že RO a MIRRI by sa mali zameriavať na odstránenie 
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problémov náročnej administratívy a procesov verejného obstarávania. Vyzval všetkých, ktorí 

pripravujú nové programovacie obdobie, aby sa sústredili na zjednodušovanie procesov a 

nastavenie projektov na základe partnerského princípu v plnom význame slova.  

Zuzana Špačeková (ZMOS) zdôraznila princíp partnerstva a partnerstva medzi vyššími 

úrovňami,  aby prebiehajúce diskusie k príprave budúceho programového obdobia nekončili na 

úrovni regiónov.  

Denisa Žiláková (MIRRI) sa vyjadrila, že teritoriálny princíp sa napĺňa, spomenula Radu 

partnerstva, ktorá funguje v regiónoch, zastúpení sú viacerí relevantní partneri, nielen samotné 

VÚC, ale aj mestá a obce. V priebehu apríla je plánovaná diskusia so zainteresovanými 

partnermi, kde by sa mal finálne odsúhlasiť spôsob implementačného mechanizmu. 

Skonštatovala, že nastavené míľniky spolupráce sú splnené, MIRRI v súčasnosti analyzuje 

vstupné správy z Rady partnerstva a zároveň prebieha diskusia s rezortmi o vhodných 

oblastiach podpory do nového programového obdobia. Zhodnotila, že participatívny proces pri 

partnerskej dohode je vo všeobecnosti veľmi signifikantný, o čom svedčí množstvo okrúhlych 

stolov v Partnerstve 2020+, v rámci ktorej sú zapojené samosprávy aj zástupcovia relevantných 

socioekonomických združení. Čo sa týka zjednodušovania, uviedla, že sa momentálne pracuje 

na novom systéme riadenia, ktorý bude platiť pre nové programové obdobie. Na záver doplnila 

emailovú adresu (zjednodusovanie@vicepremier.gov.sk), na ktorú môžu členovia MV zasielať 

podnety a návrhy v rámci procesov zjednodušovania. 

 Matúš Drotár (MIRRI) doplnil, že MIRRI pripravilo koncept prípravy tzv. regionálnych 

centier a technických sekretariátov Rád partnerstva, ktoré budú sprevádzať žiadateľov a ich 

prijímateľov pri celom implementačnom cykle. Čo sa týka implementačného mechanizmu, 

chcú docieliť, aby projekty, ktoré budú súčasťou integrovaných územných stratégií, neboli 

zasielané do výziev DOP, ale aby boli priamo podporené z finančných prostriedkov OP 

Slovensko.  

Boris Sloboda (MPSVR SR) vyzdvihol ambíciu pripravenosti projektov, ktorú prezentoval p. 

Drotár,  prijímatelia by sa tak mohli rovno sústrediť na implementáciu projektov.  

Ľubomír Lőrincz (ZMOS) poďakoval p. Žilákovej za dodržiavanie stanovenej línie a je 

presvedčený, že takýto spôsob spolupráce zabezpečí efektívnejšie čerpanie.  

Imrich Holečko (Ľudia a perspektíva, o.z.) sa zaujímal, akým spôsobom boli nastavené 

indikátory v prípade Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 a spýtal sa 

na metodiku, ktorou by sa postupovalo na dosiahnutie stanovených indikátorov.  

Boris Sloboda (MPSVR SR) navrhol, aby sa táto tému podrobnejšie otvorila na komisii pri MV 

pre PO5 a 6, kde sú obidve inštitúcie zastúpené.  

Tibor Škrabský (ÚSV pre RK) odpovedal, že indikátory nadväzujú na Európsky strategický 

rámec pre inklúziu Rómov, zároveň vychádzali aj z vnútorných analýz a analýz expertov v 

tematických skupinách. Doplnil, že cez jednotlivé trojročné akčné plány sa indikátory budú 

upravovať.  

mailto:zjednodusovanie@vicepremier.gov.sk
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Gelu Calacean (zástupca EK) skonštatoval, že pokiaľ ide o partnerskú dohodu, diskusia 

potvrdila potrebu pokračovať v konzultáciách s partnermi. Vyjadril obavy ohľadne načasovania 

programovania ESF+, celkového plánu zmeny štruktúry riadenia a možnom presune 

prostriedkov z ESF do Kohézneho fondu. Zhodnotil, že finančné prostriedky, ktoré sú určené 

pre ESF+ sú dôležité na pokrytie sociálnych potrieb v dôsledku  pandémie.  V rámci stavu 

plnenia základných podmienok vyzdvihol dôležitosť konzultácií, dialógu, zapojenie 

socioekonomických partnerov a monitorovanie. Dodal, že zatiaľ ani jedna zo základných 

podmienok pre politický cieľ 4  nie je zo strany EK považovaná za splnenú a plánované sú 

ďalšie diskusie. 

8. Implementácia plánu hodnotenia 

 

Viliam Michalovič (MPSVR SR) informoval o harmonograme hodnotení, konkrétne spomenul 

zrealizované hodnotenia, hodnotenia, ktoré sú v súčasnej dobe v realizácii a 

prezentoval zoznam plánovaných hodnotení.  Doplnil, že všetky zrealizované hodnotenia sú 

zverejnené na webovom sídle MPSVR SR. 

 

 Doterajšie skúsenosti s podporou inovatívnych aktivít a návrhy na systémovú podporu 

inovácií z ESF+ 

Viliam Michalovič (MPSVR SR) v súlade s prezentáciou, ktorú mali členovia MV k dispozícii 

pred rokovaním, uviedol, že ad hoc hodnotenie bude slúžiť ako podkladový materiál  k 

správnemu uchopeniu podpory sociálnych inovácií, ktoré budú v novom programovom období 

jednou z oblastí podpory.  

 Hodnotenie pokroku v prioritnej osi 6 – Technická vybavenosť v obciach s 

prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít 

Viliam Michalovič (MPSVR SR) v súlade s prezentáciou, ktorú mali členovia MV k dispozícii 

pred rokovaním, informoval o hlavných zisteniach, ktoré boli v hodnotení identifikované.  

 Hodnotenie pokroku k naplneniu cieľov PO Vzdelávanie 

Veronika Paľková (MŠVVŠ  SR) v súlade s prezentáciou, ktorú mali členovia MV k dispozícii 

pred rokovaním, informovala o hlavných zisteniach, ktoré boli v hodnotení identifikované.  

 Hodnotenie inkluzívnych opatrení v rámci špecifického cieľa 1.1.1 PO Vzdelávanie 

OP ĽZ – externé ad hoc 

Veronika Paľková (MŠVVŠ SR) uviedla, že išlo o ad hoc hodnotenie pre potrebu získať 

informácie v súvislosti s prípravou intervencií pre nové programové obdobie v rámci 5 oblastí, 

ktoré boli predmetom hodnotenia. Doplnila, že hodnotiace správy sú dostupné na stránke 

MPSVR SR a MŠVVŠ SR.  

Bianka Valkovičová (zástupca EK) požiadala o poskytnutie linku, na ktorom sú dostupné 

prezentované hodnotenia. Požiadala o zaradenie hodnotenie pokroku v PO6 do programu 

rokovania Komisie pri MV pre PO5 a 6.  
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Václav Štěrba (zástupca EK) ocenil vecnú a odbornú diskusiu k jednotlivým hodnoteniam na 

komisiách pri MV s konkrétnymi odborníkmi, ktorí sa podieľajú na vypracovávaní štúdií.  

 

 Horizontálne základné podmienky 

 

Viliam Michalovič (MPSVR SR) doplnil informáciu o horizontálnych základných 

podmienkach. Horizontálna podmienka Účinné uplatňovanie a vykonávanie Charty základných 

práv EÚ je na národnej úrovni považovaná za splnenú, nakoľko bol vypracovaný mechanizmus 

na zabezpečenie dodržiavania horizontálnych princípov. V prípade druhej podmienky pod 

názvom Vykonávanie a uplatňovanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným 

postihnutím (UNCRPD) v súlade s rozhodnutím Rady 2010/48 / ES bol schválený Národný 

program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030.  

 

9. Rôzne a záver 

 

Václav Štěrba (zástupca EK) ocenil konštruktívnu diskusiu. Uviedol, že vnímajú záväzok zo 

strany MIRRI pokročiť s prípravou partnerskej dohody a pokračovanie v diskusii s partnermi, 

aby bola možnosť vyjadriť sa aj písomne. Poukázal na nové skupiny, ktorým je potrebné 

venovať pozornosť, nakoľko v dôsledku pandémie sú ohrozené chudobou, stratou zamestnania 

alebo skupiny, ktoré sú pod tlakom napr. zdravotníci, opatrovateľky, deti a seniori. Zhodnotil, 

že intervencie európskeho sociálneho fondu sú dôležité a preto je nevyhnutné  naprogramovanie 

nového programového obdobia.  

Boris Sloboda (MPSVR SR) poďakoval členom MV ako i zástupcom EK za aktívnu účasť 

a konštruktívnu diskusiu. 
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Zoznam použitých skratiek: 

BBSK   Banskobystrický samosprávny kraj 

CKO   Centrálny koordinačný orgán 

DOP   dopytovo – orientovaná výzva 

MIRRI   Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

MPK   medzirezortné pripomienkové konanie 

MRK    marginalizované rómske komunity 

MŠ   materská škola 

MV OP ĽZ  Monitorovací výbor pre operačný program Ľudské zdroje 

NP   národný projekt 

OP   operačný program 

PO   prioritná os 

RO/SO  riadiaci orgán/ sprostredkovateľský orgán 

ÚVO   Úrad verejného obstarávania 

ZUŠ   základná umelecká škola 
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Prílohy: 

1. Uznesenie 

2. Prezenčná listina 

 

 

V Bratislave, dňa 8.4.2021 

 

 v. r. 

                                     17.05.2021                 ................................................. 

 Adriana Grigová 

    overovateľ zápisnice 

  

 

     17.05.2021                       

v.z. Zuzana Almaská 

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

Daniela Jones 

tajomník MV OP ĽZ 

 

 

                                                            18.05.2021                       v. r. 

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

Boris Sloboda 

podpredseda MV OP ĽZ 

 

 

 

       18.05.2021 v.z. Boris Sloboda 

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

predseda MV OP ĽZ 

minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

 

                                                                                                                 

                   

 


