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1. Otvorenie rokovania 

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

Monitorovacieho výboru pre operačný program Ľudské zdroje (ďalej len „MV OP ĽZ“). 

Uviedol, že SR bola vyhodnotená ako najúspešnejšia krajina v čerpaní ESF spomedzi 

všetkých členských štátov EÚ. Informoval, že finančné prostriedky v OP ĽZ boli navýšené 

dvakrát, realokáciou a prostredníctvom iniciatívy REACT-EÚ, ktorý je určený na riešenie 

dôsledkov pandémie. Ocenil vysoký stav kontrahovania ako aj stav kontrahovania REACT 

EÚ. Naďalej výzvou v rámci OP ĽZ zostáva čerpanie finančných prostriedkov EFRR, najmä 

v prospech MRK, dodal, že prebiehajú diskusie na národnej ako i európskej úrovni s cieľom 

vyrokovať najflexibilnejšie podmienky tak, aby všetky projekty, ktoré sú už vyhodnotené 

alebo zazmluvnené mohli plynulo pokračovať ďalej. Na dnešnom rokovaní bude predmetom 

diskusie návrh pripravovaného OP Slovensko za cieľ politiky 4 Sociálnejšia a inkluzívnejšia 

Európa. Zdôraznil, že MPSVR SR bude mať zvýšené kompetencie a bude zodpovedné za 

programovanie, monitorovanie a hodnotenie intervencií podporovaných v rámci cieľov ESF+. 

Na základe záverov zo summitu v Porte doplnil, že intervencie budúceho programového 

obdobia musia byť v súlade s plnením troch cieľov Európskeho piliera sociálnych práv v 

oblasti odstraňovania chudoby, zvýšeného prístupu k vzdelávaniu a zvyšovaniu 

zamestnanosti. Aby nedošlo k prerušeniu intervencií medzi programovými obdobiam, 

povedal, že prebiehajú rokovania o výraznejšom nadčerpaní OP ĽZ v tomto programovom 

období. V oblasti plnenia základných podmienok vyzdvihol prácu odboru horizontálnych 

princípov MPSVR a dodal, že sa podarilo splnenie všetkých základných podmienok na 

národnej úrovni. V ďalších bodoch programu budú členovia informovaní o pripravovanej 

Revízií OP ĽZ v súvislosti s druhou tranžou z iniciatívy REACT EÚ a o hodnotiacich 

správach externých hodnotiteľov. Na záver vyzval členov k aktívnej diskusii. 

Václav Štěrba (zástupca EK) na úvod poďakoval RO a partnerom v monitorovacom výbore 

za konštruktívnu spoluprácu. Ocenil rýchlu alokáciu finančných prostriedkov na riešenie 

pandémie, ktorá bola použitá na širokú škálu aktivít od vytvárania nových pracovných miest, 

investícií do zručností, zriadenia rodinného a dlhového poradenstva, podpory zamestnanosti 

mladých s nízkou úrovňou zručností, podpory opatrovateľskej služby, podpory dištančného 

vzdelávania, zdravotného poradenstva, nových pracovných miest v MRK a spustenie 

výzvy Housing-first na riešenie bezdomovectva. Informoval o návšteve komisára Nicolasa 

Schmidta v Bratislave v dňoch 8.- 9.novembra 2021, ktorý diskutoval s partnermi o agende 

zručností v meniacom sa svete a zručností vo svete Green Deal pre rok 2050, navštívil projekt 

organizácie DePaul, ktorá rieši otázku bezdomovectva cez ESF projekty. S ministrom PSVR 

SR p. Krajniakom diskutovali o potrebách Slovenska v oblastiach dlhodobej starostlivosti 

a bezdomovectva. Na pôde NRSR diskutoval s p. Ledeckým a p. Marcinkovou o téme Záruky 

pre deti a sociálne podnikanie.  V kontexte misie europoslancov na východnom Slovensku sa 

zaujímal o nezlepšujúcu sa situáciu v rómskych osadách a dôvodoch, prečo sa SR nedarí 

využívať prostriedky z EŠIF na zlomenie začarovaného kruhu chudoby. Komisár Schmidt sa 

ďalej zaujímal o plánovaný 10% -ný transfer z alokácie ESF + v prospech iných fondov, ktoré 
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majú problém s čerpaním
1
. Komisár kriticky vníma aj vytváranie nových štruktúr pre 

implementáciu nového programového obdobia a zaujímal sa, prečo sa nepokračuje v 

štruktúrach, ktoré sa osvedčili. Na záver vyzval členov MV OP ĽZ na aktívnu diskusiu v 

rámci bodu programu k novému programovému obdobiu a očakáva, že diskusia s partnermi 

k cieľu  

politiky 4 prebehne aj na širších platformách.  

Boris Sloboda (MPSVR SR) ocenil konštruktívnu a efektívnu spoluprácu pri negociáciách pri 

„malom operačnom programe“ s názvom REACT-EÚ a zástupcom EK poďakoval aj za 

spoluprácu v negociáciách k novému OP. Vníma aj kritiku aktivít v prioritných osiach 

týkajúcich sa cieľovej skupiny MRK, doplnil, že táto téma sa stala kľúčovou natoľko, že bude 

zasahovať naprieč všetkými cieľmi politík OP Slovensko.  

Následne overil uznášaniaschopnosť a skonštatoval, že z 33 členov MV OP ĽZ je prítomných 

21 a rokovanie je uznášaniaschopné. Počas rokovania nastala zmena v počte prítomných 

členov. 

Priebeh schvaľovania programu 28. rokovania MV OP ĽZ  

 

Vzhľadom na online rokovanie MV OP ĽZ, členovia hlasovali prostredníctvom chatovacieho 

okienka podľa pokynov predsedu MV OP ĽZ. Hlasovalo 21 prítomných členov MV OP ĽZ, z 

toho ZA: 21 členov, Proti: 0 členov, Zdržalo sa: 0  

Program 28. rokovania Monitorovacieho výboru pre OP ĽZ bol členmi MV OP ĽZ 

schválený. 

  

Priebeh schvaľovania overovateľa zápisnice z 28. rokovania MV OP ĽZ  

Za overovateľku zápisnice bola navrhnutá Dagmar Augustinská z MŠVVaŠ SR. Hlasovalo 21 

prítomných členov MV OP ĽZ, z toho ZA: 21 členov, Proti: 0 členov, Zdržalo sa: 0   

Overovateľka zápisnice z 28. rokovania Monitorovacieho výboru pre OP ĽZ bola členmi MV 

OP ĽZ schválená.  

 

2. Informácia k súčasnému stavu implementácie OP ĽZ 

Boris Sloboda (MPSVR SR)  informoval, že alokácia OP ĽZ je na úrovni takmer 3 mld. 

EUR.  Kontrahovanie na úrovni 101,15%  a čerpanie OP ĽZ aj po alokáciách z REACT-EÚ 

sa dostalo na úroveň 63,72%. Zdôraznil nárast kontrahovania aj v menej výkonných 

prioritných osiach, najmä PO6, ktorá sa posunula na úroveň 82,44%. V čerpaní ocenil 

MŠVVŠ SR a posun čerpania PO1 na úroveň 47%, posun o 16 percentuálnych bodov 

zaznamenala aj PO5. Skonštatoval, že v PO6 je veľmi dôležité uchopiť zazmluvnené projekty, 

aby sa zabránilo ich nezrealizovaniu v dôsledku navýšenia cien stavebných materiálov. 

Vyzdvihol PO8 REACT-EÚ, kde sa za 5 mesiacov od schválenia podarilo vyčerpať 20,73% 

                                                           
1
 pôvodná alokácia bola navrhnutá EK v roku 2019 v sume 2,4 mld. EUR, v súčasnosti vzhľadom na dopady  

pandemickej situácie EK považuje túto alokáciu ako nízku. 
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alokácie. Záväzky OP ĽZ na roky 2018 a 2019 v súvislosti s pravidlom n+3 boli naplnené 

a nehrozí riziko dekomitmentu pre roky 2021 -2022. Aktuálne sa čerpá záväzok roku 2020, 

ktorý je naplnený na 33%. 

3. Aktuálny stav finančnej implementácie OP ĽZ 

Katarína Vallová (MF SR) informovala, že OP ĽZ sa nachádza na najvyššej priečke a v 

najlepšej kondícii dosahovania z hľadiska úrovne čerpania. Potvrdila, že záväzky pre roky 

2018-2019 sú splnené a momentálne sa čerpá záväzok roku 2020. OP ĽZ je s úrovňou 

čerpania 63,25% nad úrovňou priemeru všetkých členských štátov. Zostávajúca suma, ktorú 

je v rámci CO potrebné schváliť v roku 2023 - 2024 je v sume 1 mld. 114 mil. EUR. 

Skonštatovala, že celková situácia na OP je z hľadiska  podmienok čerpania aj z hľadiska 

naplnenia odhadov veľmi dobrá, výrazný pokrok dosiahla PO1 Vzdelávanie. V PO6 uviedla, 

že percentuálny podiel spolufinancovania so strany prijímateľov bol nahradený zo štátneho 

rozpočtu pre oblasti voda a kanál. MF SR pre nové programové obdobie podporuje nulové 

spolufinancovanie zo strany prijímateľa pre oblasti MRK. Z hľadiska finančných nástrojov 

informovala o schválení druhej tranže v objeme 2,88 mil. EUR.  V 6. ÚR boli na EK 

deklarované výdavky v objeme 267,62 mil. EUR. V stave prípravy zúčtovania na EK sú 

výdavky za 7.ÚR v objeme 802,06 mil. EUR. Na záver doplnila napĺňanie odhadov 

očakávaných výdavkov na rok 2021 a 2022, po odoslaní plánovanej ŽoP na EK za REACT-

EÚ v približnom objeme 63 mil. EUR v decembri dosiahneme plnenie na úrovni 85,35%. 

Diskusia 

Daniela Drobná (Únia miest Slovenska) spýtala sa na dátumu od kedy MF SR prevzalo 

záväzok k financovaniu zdroja za prijímateľa v PO6. Zaujímala sa tiež o vyrovnanie 

nevysporiadaných pozemkov na ktorých žijú MRK.  

Katarína Vallová (MF SR) uviedla, že MF SR na základe výnimky ministra poskytovalo 

zmenu podmienok financovania v zmysle zabezpečenia zdrojov zo štátneho rozpočtu na 

pokrytie 5% spolufinancovania pre prijímateľov.  

Adela Danišková (MV SR) doplnila, že upravená stratégia financovania nadobudla účinnosť 

koncom októbra.   

Vladislav Matej (SOCIA) zaujímal sa o dôvod presunu 10% z ESF+ do Kohézneho fondu 

(ďalej len „KF“), nakoľko ESF je veľmi dobrý v čerpaní a KF má s čerpaním problémy.  

Boris Sloboda (MPSVR SR) upresnil terminológiu, že ide o 10% transfer medzi ESF+ a KF. 

Vysvetlil, že KF v rámci prerozdelenia dostal menšiu alokáciách pre budúce programové 

obdobie, čo sa vláda SR snažila nejakým spôsobom saturovať, čiže ide o rozhodnutie na 

politickej úrovni a z úrovne MV OP ĽZ to rozhodnutie nie je možné ovplyvniť. Súhlasil, že 

potreba finančných prostriedkov v ESF+  sa v dôsledku pandémia zvýšila.   

Daniela Drobná (Únia miest Slovenska) vyjadrila sa, že vzhľadom na ambiciózne plány OP 

Slovensko, nesúhlasí s tranferom 10% a tie prostriedky budú chýbať kvôli inklúzii, podpore 

rómskych komunít, celoživotnému vzdelávaniu skupín, ktoré sú sociálne vylúčené. Dodala, že 
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otázka vyjednávania o EŠIF, nie je len otázkou MIRRI SR a EK, ale predovšetkým všetkých 

partnerov. 

Boris Sloboda (MPSVR SR) doplnil, že ide o konsenzus všetkých ministerstiev. EK má 

výhrady voči 10% transferu. 

Ladislav Šimko (MIRRI SR) vysvetlil, že SR dostala v návrhu od EK vyčlenených približne 

12,8 mld. EUR do viacerých fondov vrátane alikvotnej časti 240 mil. EUR  do nového Fondu 

na spravodlivú transformáciu. Po rozčlenení alokácií bol najviac zredukovaný Kohézny fond. 

Porovnateľnosť čerpania ESF a KF je pomerne komparatívna, investície z KF sú platné pre 

územie celého Slovenska a kryje investície do veľkej kľúčovej infraštruktúry a dopravy. 

Skonštatoval, že skresanie alokácie na 1,7 mld. EUR nepostačuje ani na ukončenie 

diaľničného prepojenia. Na druhej strane nároky na riešenie potrieb v sociálnej oblasti ako 

vzdelávanie, inklúzia, rómske komunity sú enormné. Dodal, že je zodpovednosťou štátu ako 

nastaviť tie tranfery tak, aby boli maximálne efektívne.  

Gelu Calacean (zástupca EK) potvrdil výhrady EK voči transferu z ESF+ do KF a  uviedol, 

že je to hlavný bod vyjednávania v rámci Partnerskej dohody. V čase krízy je potrebné zdroje 

umiestňovať na sociálne problémy. V prípade podpory z KF EK odporučila využitie  

finančných nástrojov. K stavu implementácie OP ĽZ vyjadril spokojnosť, potvrdil, že SR je 

jedna z najlepších krajín v čerpaní ESF a ocenil progres PO1, kde sa výdavky významne 

navýšili v porovnaní s minulými rokmi.  Veľkou výzvou naďalej ostáva dočerpanie PO6.  

Andrej Mikyška (zástupca EK) na úvod sa predstavil ako nová posila v tíme EK, ako 

nástupca B. Valkovičovej. Potvrdil, že dočerpanie PO6 do konca programového obdobia bude 

veľkou výzvou. Preto EK začala tzv. „close monitoring“  tejto PO, kde prebiehajú diskusie so 

zástupcami RO a SO, zástupcami MIRRI a Úradom splnomocnenca vlády pre RK 

o aktuálnom stave PO6 a formuje sa plán zmierňujúcich opatrení na riešenie príslušných 

problémov, aby sa urýchlilo čerpanie nevyužitých financií a našiel spôsob na zlepšenie 

podmienok života MRK na Slovensku. Problémy, ktoré v súčasnosti bránia vo vyššej 

absorpcii budú predstavovať výzvu aj v nadchádzajúcom programovom období, preto je 

potrebné ich zadefinovať v nových programových dokumentoch s nastavením procesov 

a jasných cieľov reflektujúcich investičné potreby. Skonštatoval, že pre EK, aj po návšteve 

komisárky zodpovednej za súdržnosť a reformy na východnom Slovensku v osade v Čiernom 

Balogu sú investície do MRK kľúčové, a v prebiehajúcich rokovaniach k nastaveniu systému 

čerpania EŠIF sa na to kladie veľký dôraz. 

Juraj Gmiterko (MV SR) povedal, že PO6 je dlhodobo problematická a čelí viacerým 

problémom ako  verejné obstarávanie, zvýšenie cien stavebných materiálov a prác a riziko, že 

niektoré  aktivity PO6 budú čeliť konkurencií z Plánu obnovy a odolnosti, ktoré má 0% 

spolufinancovanie a dobu realizácie aktivít do roku 2026. S cieľom zvýšenia absorpčnej 

kapacity bola vyhlásená výzva na vodu a kanalizáciu, upravili sa podmienky tak, aby 

prijímatelia  mali 0% spolufinancovanie a  mohlo sa prihlásiť čo najviac obcí, tiež sa rozšíril 

okruh prijímateľov z pôvodných 150 na 700 a urobil sa výskum v obciach s cieľom podpory 

aktivít, ktoré majú najväčšiu absorpciu.  
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Boris Sloboda (MPSVR SR) ocenil prácu MV SR a v súvislosti s problémom čerpania 

finančných prostriedkov spomenul pojem „nadčerpanie“ ako inovatívny nástroj MF SR. Bude 

potrebné vyselektovať projekty, ktoré sú nakontrahované, ale nemajú šancu na realizáciu 

z nejakých spomenutých dôvodov. Prostredníctvom „nadčerpania“ bude možné otvárať nové 

výzvy, aby sa ostávajúce nevyčerpateľné zdroje začali čerpať.  

 

4. Informácia o príprave Operačného programu Slovensko za cieľ politiky 4 – 

Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa vykonávajúca Európsky pilier sociálnych práv 

(ďalej len „návrh OP“) 

Viliam Michalovič (MPSVR SR) v súlade s prezentáciou a verziou návrhu OP, ktorú mali 

členovia k dispozícii informoval o návrhu OP za cieľ politiky 4 – Sociálnejšia a inkluzívnejšia 

Európa vykonávajúca Európsky pilier sociálnych práv. Stručne predstavil aktuálny návrh OP, 

ktorý sa rozšíril na 8 priorít: 1) Adaptabilný a prístupný trh práce; 2) Kvalitné, inkluzívne 

vzdelávanie; 3) Zručnosti pre lepšiu adaptabilitu a inklúziu; 4) Záruka pre mladých; 5) 

Aktívne začlenenie a dostupné služby; 6) Aktívne začlenenie rómskych komunít; 7) Sociálne 

inovácie a experimenty; 8) Potravinová a materiálna deprivácia. V rámci jednotlivých priorít 

stručne uviedol špecifické ciele a návrh relevantných aktivít. Priority korešpondujú s 

tematickými oblasťami, ktoré sú relevantné pre ESF+. V návrhu OP sa objavuje samostatná 

priorita, ktorá  bude zohľadňovať veľmi špecifické potreby vybraných rómskych komunít 

a zároveň téma MRK sa objavuje v rámci všetkých prioritných osí. Novou prioritou sú 

Sociálne inovácie a experimenty v rámci, v tejto oblasti sa ešte vedú partnerské diskusie. 

Súčasťou návrhu OP je nový špecifický cieľ zameraný na integráciu štátnych príslušníkov 

tretích krajín a migrantov.  Uviedol, že je dôležité pokračovať aj v aktivitách, ktoré sa 

v súčasnom období ukázali ako účinné napr. podpora komunitných centier a 

deinštitucionalizácia,. V návrhu OP sa nenachádza podpora zariadení poskytujúcich dlhodobú 

starostlivosť z dôvodu, že táto podpora má reflexiu v Pláne obnovy a odolnosti SR.  

Veronika Paľková (MŠVVŠ SR) stručne odprezentovala prioritu č. 2 Kvalitné, inkluzívne 

vzdelávanie vrátane špecifických cieľov a relevantných aktivít.  Doplnila, že priority 

a aktivity, ktoré majú byť podporené v novom programovom období sú vo veľkej miere 

previazané s Plánom obnovy a odolnosti SR.  

Boris Sloboda (MPSVR SR) poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na príprave návrhu OP. 

Zdôraznil, že podpora rómskych komunít je kľúčová nielen pre cieľ politiky 4, ale stala sa 

kľúčovou aj pre celý OP. Cieľová skupina MRK je naprieč všetkými prioritnými osami a 

najvyššie alokácie pôjde hlavne do aktivít, ktorých cieľová skupina sú Rómovia a rómske 

komunity.  

Diskusia 

Daniela Drobná (Únia miest Slovenska) navrhla zmeniť prioritu č. 7 na Sociálne a edukačné 

inovácie. 

Boris Sloboda (MPSVR SR) odpovedal, že názvy špecifických cieľov sú prednastavené, 

terminológia vychádza z nariadenia ESF+. 
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Imrich Holečko (Ľudia a perspektíva, O.Z.) ocenil prípravu návrhu OP. Poukázal na odlišné 

vnímanie práce s cieľovou skupinou MRK, ktorá si vyžaduje spoluprácu v širšom rozsahu. 

V rámci procesu pripomienkovania Akčného plánu Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie 

Rómov do roku 2030 (ďalej len „AP“)  pre prioritnú oblasť zamestnanosť uviedol, že  

uvedené aktivity nie sú celkom jasné a AP obsahuje už v súčasnosti vykonávané aktivity. 

Doplnil, že spolunažívanie s MRK by malo byť vnímané ako horizontálny princíp, pretože z 

toho spolunažívania sa odvíjajú ďalšie záležitosti ako bývanie, zamestnávanie atď. V rámci 

priority Sociálne inovácie a experimenty navrhol uviesť určité hranice, alebo možnosti 

rozsahov v rámci spoluprác a začlenenia viacerých rezortov.  

Daniela Drobná (Únia miest Slovenska) súhlasila, že spolunažívanie treba vnímať v širšom 

kontexte, nie len spolunažívanie Rómov, ale vzájomné spolunažívanie.  

Vladislav Matej (SOCIA) zaujímal sa, či je rozhodnutie o jednom OP Slovensko definitívne. 

Zároveň vyjadril vážnu obavu, pretože prijatie jedného OP vníma ako riziko pre ostatné 

programy z hľadiska čerpania, nakoľko sa budú musieť prispôsobiť tým s pomalším 

čerpaním.  

Zuzana Špačeková (ZMOS) vyzdvihla integrovaný prístup, ktorý by sa mal v plánovaných 

aktivitách zlepšiť. Ďalej sa vyjadrila k transferu medzi fondmi, ktorý bol spomínaný v rámci 

prvého bodu programu. Z pohľadu ZMOS uviedla, že je dôležité určiť priority do ktorých sa 

investuje a vyriešiť najskôr elementárne problémy.  

Viliam Michalovič (MPSVR SR) k AP pre oblasť zamestnanosti uviedol, že je plánovaný na 

trojročné obdobie a preto je možné, že niektoré aktivity sa už realizujú a bude sa v nich 

pokračovať. AP je ešte stále v procese pripomienkovania a jeho obsah sa bude vyvíjať 

v nadväznosti na debaty so zástupcami EK.  

Ján Hero (ÚSV pre RK) vyjadril ambíciu podporovať konštruktívne diskusie, aby sa vytvorili 

a nastavili efektívne mechanizmy pre ďalšie obdobie. Pri príprave AP prebehli technické 

rokovania s EK a následne sa mohla vyjadriť odborná i laická verejnosť. Potvrdil, že AP je 

stále v procese a dodatočné pripomienky budú akceptovať. 

Boris Sloboda (MPSVR SR) k návrhu OP uviedol, že okrem MV OP ĽZ sú navrhované 

aktivity diskutované aj na tematických platformách, komunikácia prebieha s relevantnými 

aktérmi a zriadené sú aj pracovné skupiny v rámci základných podmienok. Čo sa týka 

rozhodnutia o jednom OP, zopakoval, že ide o rozhodnutie vlády SR. K transferu medzi ESF+ 

a KF doplnil, že presné percento sa upresní až keď bude prijatá Partnerská dohoda.  

V rámci chatu boli diskutované problémy slabého čerpania EFRR: 

Martina Bohušová (ZMOS) uviedla, že dôvodov slabého čerpanie je viacero a preto by 

ocenila debatu o spôsobe čerpania a nastavenia podmienok čerpania pre jednotlivé obce a 

mestá s cieľom zjednodušenia byrokratického procesu a rešpektovania zákona o e-

governmente a antibyrokratického zákona. 

Juraj Gmiterko (MV SR) uviedol, že príprava projektovej dokumentácie je zaťažujúca pre 

mestá a obce, avšak náklady sú vo výzvach uznané ako oprávnené výdavky. Vo všetkých 

výzvach MV SR je nastavená elektronická komunikácia. 
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Prestávka 

Gelu Calacean (zástupca EK) vyjadril kritický postoj EK k Partnerskej dohode a štruktúre 

jedného OP Slovensko, konkrétne k spôsobu rozdelenia sprostredkovateľských orgánov. 

Ocenil debatu všetkých partnerov a zástupcov občianskej spoločnosti a samosprávy, čo je 

dôležité pre vytvorenie stabilnej štruktúry pre budúce programové obdobie. Zdôraznil tiež 

kvalitnú spoluprácu s MV SR, MŠVVaŠ SR, MPSVR SR a ÚSV pre RK a vyjadril 

spokojnosť s nastavením priorít budúceho programu. EK výrazne podporuje prepojenie témy 

MRK do všetkých priorít nového OP. V oblastiach ako zručnosti, MRK a dlhodobá 

starostlivosť považuje doplnkové financovanie z ESF+ za nevyhnutné. Ďalej uviedol, že 

 transfer z ESF+ do KF bude ešte predmetom diskusie so slovenskou vládou. Ocenil pokrok v 

Stratégii dlhodobej starostlivosti, ktorú považuje za kľúčový dokument a EK ju posudzuje aj 

z hľadiska splnenia základných podmienok. Na záver ocenil konštruktívnu diskusiu 

k nastaveniu nového OP. 

Boris Sloboda (MPSVR SR) zdôraznil, že  zručnosti, MRK a dlhodobá sociálna a zdravotná 

starostlivosť sú piliere jednotlivých prioritných osí a celého cieľa politiky 4. Požiadal členov 

MV, aby na diskusiu o budúcom programovom období a štruktúre OP využili aj iné platformy 

a pracovné skupiny v ktorých majú zastúpenie.  

 

5. Informácia o plnení základných podmienok 

 Národný strategický politický rámec aktívnej politiky trhu práce 

Viliam Michalovič (MPSVR SR) informoval, že s cieľom splnenia základnej tematickej 

podmienky (ďalej len „ZTP“) bola vytvorená platforma vo forme pracovnej skupiny 

a v spolupráci so zainteresovanými partnermi vznikli strategické dokumenty pre oblasť 

aktívnej politiky trhu práce, Záruky pre mladých a pre oblasť podpory integrácie DN na trh 

práce. Uskutočnili sa viaceré písomné a ústne výmeny o splnení jednotlivých kritérií ZTP so 

zástupcami EK. V súčasnosti sa pripravujú odpovede na posledné otázky EK a po ich 

zodpovedaní bude ZTP považovaná za splnenú a pripravenú na implementáciu. 

 Národný strategický rámec pre rodovú rovnosť 

Viliam Michalovič (MPSVR SR) informoval, že v rámci ZTP sú považované za splnené na 

národnej úrovni a na úrovni EK kritériá č. 2 a č. 4. Dodatočné odpovede na otázky boli 

zaslané na EK dňa 15.12.2021. Skonštatoval, že splnenie ZTP sa očakáva začiatkom roka 

2022. 

 Národný alebo regionálny strategický politický rámec pre sociálne začlenenie a 

znižovanie chudoby 

Viliam Michalovič (MPSVR SR) informoval o priebežnej komunikácii s partnermi a vecnými 

garantmi. Aktuálne je spracované samohodnotenie ZTP v písomnej forme a bolo odoslané na 

EK. Na záver doplnil, že v prípade splnenia základných podmienok v gescii MPSVR sa 

nepredpokladá problém s ich splnením. Partnerská debata na národnej úrovni je zabezpečená 

vo forme pracovnej skupiny ministra (dňa 9.12.2021 sa uskutočnilo rokovanie pracovnej 
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skupiny), na práci sa podieľajú všetci zainteresovaní partneri vrátane garanta horizontálnych 

princípov. 

 Účinné uplatňovanie a implementácia Charty základných práv; Implementácia 

a uplatňovanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím 

Dagmar Litterová (MPSVR SR) informovala, že pre splnenie základných podmienok bolo 

potrebné vytvorenie účinného mechanizmu na zabezpečenie dodržiavania základných HP 

Účinné uplatňovanie a vykonávanie Charty základných práv EÚ a Vykonávanie a 

uplatňovanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Doplnila, že bude 

vytvorená Komisia pre podnety a sťažnosti s cieľom eliminovať projekty, ktoré by vykazovali 

diskrimináciu alebo nerovnosť. Ocenila spoluprácu so zástupcami EK a skonštatovala, že na 

národnej úrovni ZHP možno považovať za splnené.  

 Strategický politický rámec pre systém vzdelávania a odbornej prípravy na všetkých 

stupňoch 

Veronika Paľková (MŠVVŠ SR) informovala o kľúčových strategických dokumentoch 

prostredníctvom ktorých bude ZTP splnená. Vládou SR prijala Stratégiu celoživotného 

vzdelávania poradenstva na roky 2021 – 2030, Stratégiu inkluzívneho prístupu vo výchove 

a vzdelávaní a Stratégiu internacionalizácie vysokého školstva do roku 2030. Doplnila, že 

Stratégia SR pre mládež na roky 2021-2028 bude na rokovanie vlády predložená. Okrem 

stratégií k plneniu ZTP doplnila aj Plán obnovy a odolnosti a novelu školského zákona 

schválenú v roku 2021. K samohodnoteniu skonštatovala, že viacero kritérií je splnených 

a aktualizovaný odpočet bude zaslaný na EK. Intenzívne sa pracuje na aktualizácii Národného 

programu rozvoja výchovy a vzdelávania ako strešnej stratégie pre oblasť vzdelávania. 

 Národný strategický politický rámec pre integráciu Rómov 

Ján Hero (ÚSV pre RK) doplnil, že ÚSV pre RK má záujem zúčastniť sa rokovaní na 

národnej úrovni s cieľom odstrániť prekážky pri čerpaní finančných prostriedkov v rámci PO6 

a preto pristúpi k rokovaniam s relevantnými rezortmi, najprv s MPRV SR v oblasti 

pozemkových úprav.  

Marek Chomanič (ÚSV pre RK) informoval, že 7.4.2021 bola uznesením vlády SR prijatá 

Stratégia rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 ako rámcový dokument, ktorý 

zatiaľ neobsahuje konkrétne opatrenia a aktivity. Obsahuje 5 hlavných oblastí: vzdelávanie, 

zamestnanosť, bývanie, zdravie a boj s protirómskym rasizmom a podpora participácie. Pre 

každú oblasť je vytvorený samostatný akčný plán s čiastkovými cieľmi, opatreniami 

a aktivitami, ktoré sa kreovali na tematických pracovných skupinách a budú realizované 

v nasledujúcich troch rokoch. Aktuálne prebieha spracovanie dodatočných otázok EK.  

 Strategický politický rámec pre zdravie a dlhodobú starostlivosť 

Katarína Naďová (MZ SR) informovala, že pre splnenie ZTP bude aktualizovaný Strategický 

rámec starostlivosti o zdravie na roky 2014-2030. Jednotlivé kritériá budú splnené aj 

prostredníctvom reformy všeobecnej ambulantnej starostlivosti v rámci optimalizácie siete 

nemocníc, reforiem v Pláne obnovy a odolnosti, Revízii výdavkov na zdravotníctvo 

a prostredníctvom Národného programu reforiem. Ďalej informovala o 2 strategických 
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materiáloch schválených vládou SR: Národná stratégia deinštitucionalizácie a Stratégia 

dlhodobej starostlivosti v ktorých sú popísané opatrenia a ich implementačný mechanizmus 

s cieľom prepojenia a posilnenia formálnej aj neformálnej sociálnej a zdravotnej starostlivosti. 

Aktualizácia Strategického rámca bola predmetom pripomienkového konania. Po zapracovaní 

pripomienok EK a príslušných vecných útvarov MZ SR bude v I. kvartáli 2022 opätovne 

predložená na vyjadrenie EK a následne na schválenie vedeniu MZ SR. 

 

Václav Štěrba (zástupca EK) ocenil konštruktívnu debatu a spoluprácu so zainteresovanými 

rezortmi s cieľom splnenia základných podmienok. V prípade splnenia základných 

podmienok ide o procedúru, ktorá umožňuje získať politickú podporu pre reformy a zmeny, 

ktoré rezorty v jednotlivých oblastiach identifikujú. Zhodnotil, že zo strany EK nie sú ešte 

všetky kritériá jednotlivých základných podmienok považované za splnené. Napriek kvalitnej 

spolupráci v rámci plnenia horizontálnych podmienok vyjadril kritický postoj, pretože Účinné 

uplatňovanie a implementácia Charty základných práv a Implementácia a uplatňovanie 

Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím nie sú súčasťou návrhu OP 

Slovensko, čo považuje za obrovský reputačný risk pre Slovensko, ktoré sa môže vo vnímaní 

politického vedenia zaradiť medzi iné krajiny regiónu pokiaľ ide o rešpekt k vláde práva. V 

EP silnejú ohlasy ohľadne porušovania vlády práva na SR v súvislosti s misiou Výboru pre 

zamestnanosť na východnom Slovensku. Kriticky sa vyjadril aj k rozdielnemu postoju SR 

k integračnému prístupu k MRK v rámci návrhu Partnerskej dohody a k prerozdeleniu 

alokácií. Nakoľko je SR v kľúčových témach stále na začiatku, vyzval všetkých 

zainteresovaných partnerov na zapojenie sa a hľadanie riešenia. 

6. Rôzne a záver 

 Informácia o pripravovanej revízii OP ĽZ 

Viliam Michalovič (MPSVR SR) informoval o návrhu na zmenu OP ĽZ v súvislosti 

s pridelením druhej časti alokácie na rok 2022 z iniciatívy REACT EÚ vo výške 66 458 080 

EUR. Finančná zmena sa uskutočňuje aj v rámci úpravy pravidiel financovania obcí 

s prítomnosťou MRK – navýšenie zdroja štátneho rozpočtu o 1,324 mil. EUR. Návrh  revízie 

OP ĽZ vrátane sledovania zmien bude členom MV doručený na pripomienkovania a následné 

schválenie prostredníctvom hlasovania per rollam. V rámci ďalších zmien súvisiacich 

s dodatočnou alokáciou uviedol: 

 v strategickej časti OP ĽZ sa v texte upravuje suma celkovej alokácie, menia sa 

percentuálne podiely alokácií jednotlivých PO; 

 PO5 sa dopĺňa zoznam typy prijímateľov o ÚOŠS; 

 PO6, ŠC 6.1.1 vykonaná technická oprava 

 PO6, ŠC 6.1.1 – Príklady aktivít (dopĺňa sa možnosť „nákup“); 

 PO6, ŠC 6.1.2 – príklady aktivít (úprava textu)  

 PO8 – upravujú sa merateľné ukazovatele a úpravy budú premietnuté aj v prílohe č.6 

 na základe finančných zmien budú upravené kategórie intervencií a finančné tabuľky 

 úprava textácií v rámci synergii medzi OP ĽZ a OP Kvalita životného prostredia 
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Boris Sloboda (MPSVR SR) doplnil, že prioritnou iniciáciou na revíziu OP ĽZ bola druhá 

tranža alokácie na rok 2022 z iniciatívy REACT EÚ. Vyzdvihol plánovanú zmenu v rámci 

revízie OP ĽZ a to podporu rekonštrukcie predškolských zariadení a prístavby/nadstavby 

k existujúcim predškolským zariadeniam v obciach s prítomnosťou MRK bez dôrazu na 

automatické rozšírenie kapacity v PO6. 

 Hodnotenie pokroku k naplneniu cieľov PO 2 Iniciatívy na podporu zamestnanosti 

mladých ľudí v rámci OP ĽZ; Hodnotenie pokroku k naplneniu cieľov PO 4 Sociálne 

začlenenie v rámci OP ĽZ a Hodnotenie pokroku k naplneniu cieľov PO 6 Technická 

vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – odpočet 

prijatých opatrení 

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. Skonštatoval, že väčšina použitých nástrojov v NP a DOP boli vyhodnotené 

ako veľmi vhodné. Zároveň členov MV požiadal, aby vzali na vedomie informáciu o odpočte 

prijatých opatrení, ktoré vyplynuli z predchádzajúceho hodnotenia pokroku k naplneniu 

cieľov PO6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych 

komunít. 

Boris Sloboda (MPSVR SR) ocenil zistenia, ktoré vyplývajú z jednotlivých hodnotení, 

a skonštatoval, že počas implementácie RO na zistenia vopred reagoval.  

Mária Machajdíková (SOCIA) sa spýtala, či sa vo vyhodnocovaní plnenia kritérií uvažuje aj 

o sledovaní odporúčaní, ktoré majú obsahový a systémový charakter. Ako príklad z praxe 

uviedla neochotu spolupráce štátnych a neštátnych poskytovateľov služieb zamestnanosti. 

Viliam Michalovič (MPSVR SR) odpovedal, že o spolupráci štátnych a neštátnych 

poskytovateľoch sa diskutuje v rámci debát o splnení strategického rámca relevantnej 

základnej podmienky a čiastočne je tomu venovaný priestor v samohodnotení základnej 

podmienky. Zistenia, ktoré majú presah na politiky a ich vykonávanie sa automaticky stávajú 

ich súčasťou. 

Imrich Holečko (Ľudia a perspektíva, o.z.) ocenil prezentované hodnotenia a dodal, že pre 

nové programové obdobie by bolo vhodné pripraviť určité analýzy s cieľom skvalitniť 

a rozšíriť činnosť komunitných centier v sociálnych centrách. 

Viliam Michalovič (MPSVR SR) uviedol, že s vecným garantom uvedenej problematiky 

a s ÚSV pre RK budú organizované odborné stretnutia s cieľom nastavenia účinnejšej 

podpory. 

Juraj Gmiterko (MV SR) doplnil, že pre NP Terénna sociálna práca, Komunitné centrá 

a Podpora predprimárneho vzdelávania bude zabezpečené financovanie jednotlivo až do júna 

2023. 

Zuzana Almaská (MPSVR SR) prečítala Uznesenie Monitorovacieho výboru pre operačný 

program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4/2021 zo dňa 16. decembra 

2021. 
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Boris Sloboda (MPSVR SR) poďakoval členom MV ako i zástupcom EK za aktívnu účasť 

a konštruktívnu diskusiu. 

 

Zoznam použitých skratiek: 

AP - Akčný plán 

EK  - Európska Komisia 

MRK  - marginalizované rómske komunity 

MV OP ĽZ  -Monitorovací výbor pre operačný program Ľudské zdroje 

OP – operačný program 

PO – prioritná os 

RO/SO -  riadiaci orgán/ sprostredkovateľský orgán 

ÚR  - účtovný rok 
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Prílohy: 

1. Uznesenie 

2. Prezenčná listina 

 

V Bratislave dňa 19.1.2022 

 v.r. 

                                                          19.1. 2022                ............................................... 

   Dagmar Augustinská                           

overovateľka zápisnice 

 

 

 

 v.r. 

 24.1.2022                   ........................................... 

                Daniela Jones 

                                                                                          tajomník MV OP ĽZ 

 

 

 

                                                                                                        v.r    

                                                       24.1.2022                     ..................................... 

               Boris Sloboda 

                                                                                        podpredseda MV OP ĽZ 

 

 

 

 v.z. Boris Ažaltovič 

                                                        4.2.2022                     ........................................ 

                  Milan Krajniak 

            predseda MV OP ĽZ 

 

 


