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Rokovanie Komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje 

pre prioritné osi 2, 3 a 4 

Dátum konania: 1. júl 2021  

Čas konania: 9:30 hod.  

Miesto konania: online videokonferencia 

Počet prítomných členov s platným hlasovacím právom: 14, pozorovatelia bez 

hlasovacieho práva, zástupcovia Európskej komisie a ostatní prizvaní hostia v zmysle 

prezenčnej listiny, ktorá je prílohou zápisnice 

 

Program rokovania  
 

1) Otvorenie rokovania Komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program 

Ľudské zdroje pre prioritné osi 2, 3 a 4 (ďalej len „Komisia“) 

 

 príhovor predsedu Komisie 

 príhovor zástupcu Európskej Komisie 

 kontrola uznášaniaschopnosti 

 schvaľovanie programu rokovania Komisie 

 schvaľovanie overovateľa zápisnice z rokovania Komisie  

 

2) Schvaľovanie zámerov národných projektov  

 

 Chyť sa svojej šance 

 Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti 

 Kritériá pre výber tretích subjektov v národnom projekte „Posilnenie dlhodobej 

zdravotnej starostlivosti“ 

 Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 

 Rodinné poradne – poradensko - psychologické služby pre jednotlivcov, páry  

a rodiny 

 

3) Schvaľovanie zoznamu nových národných projektov pre OP ĽZ pre PO 2, 3 a 4 ku 

dňu 1.7. 2021 

4) Informácia o plnení Akčného plánu Implementačnej agentúry MPSVR SR 

5) Informácia z rokovania s EK zo dňa 30.6.2021 k návrhu Partnerskej dohody a k cieľu 

politiky 4 „Sociálnejšia Európa“  

6) Rôzne   

 

Otvorenie rokovania Komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské 

zdroje pre prioritné osi 2, 3 a 4 

p. Sloboda (MPSVR SR) na úvod privítal všetkých členov Komisie pri Monitorovacom výbore 

pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritné osi 2, 3 a 4 (ďalej len „Komisia“), a otvoril 

rokovanie. Predstavil 4 zámery národných projektov (ďalej len „zámery NP”), ktoré budú  



3 
 

implementované z novovytvorenej prioritnej osi 8 (ďalej len „PO8“), a  boli predložené na 

pripomienkovanie členom Komisie. Spomenul rokovania s Európskou komisiou (ďalej len 

„EK”) k prvému návrhu Partnerskej dohody (ďalej len „PD“) a v bode programu rôzne navrhol 

doplniť informáciu o základných záveroch z rokovaní so zástupcami EK.  

p. Trojanová (zástupca EK) privítala účastníkov online rokovania a informovala o kľúčových 

udalostiach na európskej úrovni: 

 na summite v Porte bol prijatý Akčný plán k plneniu Európskeho piliera sociálnych 

práv, ktorý stanovil tri ciele do roku 20301. 

 Európska rada prijala Európsku záruku pre deti a členské štáty vrátane SR budú 

následne pripravovať národné plány Záruk pre deti.  

Zdôraznila, že rok 2021 je kľúčový z hľadiska strategického plánovania a považuje za zásadné, 

aby strategické dokumenty reflektovali skúsenosti získané pri nastavovaní podmienok 

využívania európskych prostriedkov.  Ďalej informovala o prvom stretnutí na úrovni MIRRI, 

EK a všetkých RO k návrhu PD pre budúce programové obdobie. EK bol doručení prvý 

čiastočný návrh Operačného programu Slovensko. Povzbudila členov Komisie, aby sa v zmysle 

princípu partnerstva aktívne zapájali do diskusií, ktoré k týmto strategickým dokumentom 

vedie Slovensko. Na záver vyzvala členov k aktívnej diskusii k predloženým zámerom NP, 

ktoré budú implementované z dodatočných zdrojov na podporu zotavenia z krízy v súvislosti 

s pandémiou COVID19 a prípravou ekologického, digitálneho a odolného oživenia 

hospodárstva EÚ.  

p. Sloboda (MPSVR SR) doplnil, že RO plánuje zapojenie členov Komisie do diskusií pri 

nastavovaní nového programového obdobia a dodal, že členom Komisie bude zaslaná  PD 

vrátane pripomienok EK.  

Kontrola uznášaniaschopnosti a schvaľovanie2 programu rokovania Komisie 

p. Sloboda (MPSVR SR) skonštatoval, že rokovanie Komisie je uznášaniaschopné. Prítomných 

bolo 14 členov s hlasovacím právom. Počas rokovania nastala zmena v počte prítomných členov 

s hlasovacím právom. Zároveň, predstavil program rokovania Komisie a navrhol doplniť v časti 

bodu rôzne Informáciu o záveroch z rokovania s EK, ktoré sa konalo dňa 30.6.2021. 

Hlasovanie: za:14 členov, zdržal sa: 0, proti: 0  

Záver: Členovia Komisie schválili program rokovania.  

 

Schvaľovanie overovateľa zápisnice z rokovania Komisie 

p. Sloboda (MPSVR SR)  za overovateľa zápisnice z rokovania navrhol p. Petra Molnára 

(RÚZ). 

                                                           
1 Zamestnanosť aspoň 78% obyvateľstva vo veku od 20 do 64 rokov; najmenej 60% dospelých, ktorí sa          

každoročne zúčastnia odbornej prípravy; zníženie počtu osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 

najmenej o 15 mil. 
2 Hlasovanie prebiehalo cez chat, na základe pokynu predsedu Komisie sa mal vyjadriť člen, ktorý bol proti alebo 

sa zdržal hlasovania, ostatní sa považovali, že hlasujú za. 
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Hlasovanie: za:14 členov, zdržal sa: 0, proti: 0  

Záver: Členovia Komisie schválili overovateľa zápisnice z rokovania. 

 

Schvaľovanie zámerov národných projektov 

„Chyť sa svojej šance“ 

p. Lanáková (MPSVR SR) predstavila návrh zámeru NP, ktorého cieľom je zvyšovanie 

zamestnanosti prostredníctvom 3 opatrení: podpora samozamestnávania, podpora 

zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „ZUoZ“)  a podpora 

mentorovaného zamestnania. Cieľová skupina je vymedzená hlavne na ZUoZ a NEET do 30 

rokov. Zámer NP bude implementovaný prostredníctvom PO8 s celkovou alokáciou 52 mil. 

eur.   

Diskusia 

p. Molnár (RÚZ) ocenil kvalitné vypracovanie zámeru NP. Predpokladaný počet zaradených 

ZUoZ  (1 500) vníma ako veľmi ambiciózny cieľ vzhľadom na vymedzenú cieľovú skupinu. K 

opatreniu č. 2 sa zaujímal, či podmienka uzatvorenia pracovného pomeru na dobu neurčitú 

nebude odrádzať zamestnávateľov, a požiadal o zváženie určiť dobu zamestnávania na 

minimálne jeden rok. Ohľadne mzdy, ktorú musí zamestnávateľ preukázať sa spýtal, či sa jedná 

o minimálnu mzdu alebo je mzda nejakým spôsobom stanovená.  

p. Adamkovičová (SOCIA)  sa spýtala, či sa neuvažuje o polovičnom alebo čiastočnom úväzku, 

keďže podľa doterajších skúseností z praxe plný úväzok nie je úplne vhodný pre určité skupiny. 

p. Trojanová (zástupca EK) zdôraznila, že sa jedná o veľký NP, ocenila zameranie na cieľovú 

skupinu - ZUoZ. Vzhľadom na vysoký počet ZUoZ sa spýtala na prerozdelenie finančných 

prostriedkov podľa typu znevýhodnenia, tak aby sa podpora dostala k jednotlivým skupinám  

ZUoZ proporcionálne, a to predovšetkým dlhodobo nezamestnaným, nízkokvalifikovaným 

a NEET, ktorí v niektorých predchádzajúcich prípadoch neboli podporení proporcionálne. 

Ďalej na základe konštatovania, že cieľová skupina NEET je rôznorodá položila otázku, či 

finančné prostriedky budú prerozdelené medzi NEETov z pohľadu dosiahnutého vzdelania. 

V súvislosti s podporou cieľovej skupiny NEET sa zaujímala o vyhlásenie výzvy Krok za 

krokom3. S cieľom vytvárať kvalitné pracovné miesta v sektoroch zelenej ekonomiky 

a digitálnych sektoroch, sa zaujímala o možnosť sledovať zameranie ponúk podľa odvetví.  Na 

záver dodala, že z pohľadu piliera sociálnych práv, pracovný úväzok na dobu neurčitú poskytuje 

pre UoZ  sociálnu istotu kvalitného pracovného miesta. 

p. Lanáková (MPSVR SR) povedala, že vzhľadom na neistú situáciu na trhu práce v dôsledku 

pandémie, dostávajú podnety na nejakú formu podpory zo strany zamestnávateľov. Vysvetlila, 

že v súlade s PO 8 je cieľom zamerať sa na ZUoZ  pričom  zdôraznila, že ich podiel na 

celkovom počte nezamestnaných je relatívne vysoký a niektorí majú viacnásobné 

                                                           
3 p. Korec (MPSVR SR) v chate zaslal informácie k dopytovej výzve „Krok za krokom“, s cieľovou skupinou 

neaktívnych osôb bez maturity,  ktorej vyhlásenie  je plánované na júl 2021. 
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znevýhodnenie. Čo sa týka NEET priestor na realizáciu aktivít vidí v rámci opatrení Národného 

plánu posilnenia Záruky pre mladých v SR, ktorý bol schválený na rokovaní Pracovnej skupiny 

pre oblasť zamestnanosti, aktívnej politiky trhu práce, záruky pre mladých a sociálnej 

ekonomiky. K sektorovému zameraniu podpory skonštatovala, že sa bude sledovať v rámci 

žiadostí o NFP, a v rámci internej normy v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR (ďalej len „ÚPSVR SR“) sa môžu prioritizovať pracovné miesta. 

p. Sloboda (MPSVR SR)  uviedol, že podmienka pracovného pomeru na dobu neurčitú je  

prelomom v programovaní aktívnych opatrení trhu práce a podpory zamestnanosti. Z hľadiska 

nastavenia a filozofie REACT EU je cieľom vytvárať udržateľné pracovné miesta pre 

zamestnancov, ako aj pre zamestnávateľov. 

p. Komínková (ÚPSVR SR) doplnila, že z hľadiska prístupu NP ide o podporu  tvorby 

pracovných miest bez obmedzení. Ako problematické vníma rozdelenie finančných 

prostriedkov podľa typu znevýhodnenia. Doplnila, že v rámci úradu práce zasadá výbor pre 

otázky zamestnanosti, ktorý bude schvaľovať žiadosti jednotlivých žiadateľov o príspevok, 

a podľa situácie na trhu práce sa môže cielene sústrediť aj na istú cieľovú skupinu. K otázke 

zosúladenia so sektormi skonštatovala, že už pri podávaní žiadosti je možné identifikovať 

sektor.  

p. Michalovič (MPSVR SR) navrhol, aby boli výzvy z diskusie zapracované vo vyzvaní 

a podporil prioritizáciu skupín, ktoré to potrebujú najviac, do miery, ktorú  implementačná prax 

dovoľuje. 

p. Trojanová (zástupca EK) ocenila kvalitatívnu diskusiu k efektívnemu nastaveniu podpory 

a plánované sledovanie a vyhodnocovanie smerovania podpory podľa sektorovej oblasti. 

Požiadala UPSVR SR o pravidelné vyhodnocovanie sektorovej podpory so zameraním na 

zelenú a digitálnu ekonomiku. Skonštatovala, že podľa záverov externého hodnotenia dlhodobo 

nezamestnané osoby boli v minulosti v rámci niektorých projektov ESF proporčne podporené 

menej v porovnaní s ostatnými ZUoZ. Vyzvala k úlohe vyčleniť konkrétnu výšku finančných 

prostriedkov pre NEET, dlhodobo nezamestnaných a  pre nezamestnaných s nízkym vzdelaním. 

UPSVR požiadala  o monitorovanie podpory podľa typu znevýhodnenia.  

p. Sloboda (MPSVR SR) navrhol identifikovať konkrétne čiastky pre cieľové skupiny -  DN, 

nízkokvalifikované osoby a skupinu NEET s tým, že pokiaľ pre danú skupinu nebudú finančné 

prostriedky využité ku koncu projektu, tak sa presunú na podporu tej cieľovej skupiny, ktorej 

čerpanie  bude vyššie, aby sa  zabránilo ich  nevyužitiu.  

p. Dubovanová (UPSVR SR) navrhla neuvádzať rozdelenie cieľových skupín do projektu, 

nakoľko úrady práce vedia zanalyzovať jednotlivé znevýhodnené skupiny a požiadala o interné 

korigovanie cielenia skupín.  

p. Trojanová (zástupca EK) zdôraznila, že politický záväzok podporiť skupiny dlhodobo 

nezamestnaných, nízkokvalifikovaných a NEET musí byť viditeľný aj vo finančných číslach 

a v reálnej implementácii a skonštatovala, že v rámci implementácie OP ĽZ neboli DNO k tejto 

chvíli podporené proporčne, a taktiež nie sú naplnené ukazovatele pre neaktívnych NEET.  
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p. Sloboda (MPSVR SR) navrhol v zámere NP ponechať pôvodnú cieľovú skupinu, ktorá je 

vymedzená v PO8 a prípadné prerozdelenie alokácií na cieľové skupiny, ktoré spomenula p. 

Trojanová bude identifikované na začiatku projektu.   

p. Molnár (RÚZ SR) podporil pozíciu nezužovať cieľovú skupinu zámeru NP, nakoľko úrady 

práce vedia identifikovať, akým spôsobom realizovať aktivity, a mali by mať podstatnú mieru 

samostatnosti pri rozhodovaní, ktoré skupiny budú v rámci svojej pôsobnosti podporovať.  

p. Sloboda (MPSVR SR)  členov Komisie požiadal o hlasovanie. 

Hlasovanie:  Počet prítomných členov: 14, za: 13 , zdržalo sa: 1, proti: 0. 

Záver: Členovia Komisie schválili obsah predloženého zámeru NP „Chyť sa svojej šance“.  

p. Trojanová (zástupca EK) poďakovala za diskusiu a požiadala, aby bola Komisia pri MV 

priebežne informovaná o smerovaní finančných prostriedkov na prioritné cieľové skupiny – 

DN, nízkokvalifikovaní a skupina NEET.  

p. Sloboda  (MPSVR SR) za RO potvrdil, že členovia Komisie budú minimálne raz za rok 

informovaní o tom, ako sú jednotlivé cieľové skupiny finančne podporované. 

„Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti“ 

p. Škripeková (MZ SR) odprezentovala návrh zámeru NP s cieľom posilniť dlhodobú 

zdravotnú starostlivosť najmä formou ambulantnej starostlivosti. Hlavnou aktivitou zámeru NP 

je  stabilizácia pracovných miest v zdravotníckom systéme a tvorba nových pracovných miest 

nevyhnutných na poskytovanie dlhodobej ambulantnej a pobytovej starostlivosti. 

Skonštatovala, že  MZ SR dlhodobo eviduje poddimenzovanie v regionálnej dostupnosti, 

rozdielnu kvalitu týchto služieb a nedostatok príslušného personálu. Potrebu riešenia tejto 

oblasti zdôraznila aj situácia spôsobená pandémiou COVID 19. V prezentácii sa ďalej venovala 

sieti paliatívnych služieb pre pacientov v terminálnom štádiu chronického ochorenia 

a skonštatovala, že tieto služby sú v SR nepostačujúce. Nedostatok terénnych paliatívnych 

služieb výrazne obmedzuje možnosť výberu miesta dožitia u terminálne chorých pacientov. 

Informovala, že v súčasnom prostredí neexistuje jednotná metodika poskytovania dlhodobej 

zdravotnej starostlivosti a prechod pacienta z akútnych lôžok do dlhodobej starostlivosti nie je 

plynulý. Nevyhnutnou podmienkou pre zvýšenie dostupnosti a najmä kvality poskytovaných 

služieb dlhodobej starostlivosti je dôsledné mapovanie existujúcich a novovzniknutých potrieb 

pacientov, ich blízkych ale aj ošetrujúceho personálu. Cieľová skupina je vymedzená hlavne na 

zdravotníckych pracovníkov a poskytovateľov zdravotných služieb. Zámer NP bude 

implementovaný prostredníctvom PO8 s celkovou alokáciou 40,3 mil. eur.   

p. Sloboda (MPSVR SR) ocenil zámer NP vzhľadom k filozofii REACT EU a reakcie na 

pandemickú situáciu, ktorá zdôraznila podfinancovanie a poddimenzovanosť zdravotníctva. 
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p. Štěrba (zástupca EK) skonštatoval, že zdravotníctvo je oblasť, ktorej na SR chýbala podpora 

z ESF4.  V OP ĽZ táto oblasť nebola riešená, ale verí, že novom programovom období (ďalej 

len „PO“) sa to zmení. 

p. Molnár (RÚZ) povedal, že z pohľadu zamestnávateľov vníma oblasť sociálnej a zdravotnej 

starostlivosti ako sektor budúcnosti a vzhľadom na starnutie populácie budú personálne 

kapacity potrebné práve v tejto oblasti. Vyzdvihol potrebu zmapovania oblasti zdravotníctva, 

aby mala spoločnosť reálny obraz o situácii. Dodal, že do zdravotníctva  je potrebné investovať 

finančné prostriedky, pretože ide o jednu z najviac zanedbaných oblastí. Za dôležité považuje 

aj zatraktívnenie pracovných pozícií v sektore zdravotníctva. 

p. Sloboda (MPSVR SR) doplnil, že z Plánu obnovy a odolnosti bude oblasť dlhodobej 

zdravotnej a sociálnej starostlivosti podporená v alokácii 250 mil. eur, a to najmä na 

infraštruktúru inštitucionálnej starostlivosti. V novom PO sú tiež plánované finančné 

prostriedky na uvedenú oblasť. 

Hlasovanie:  Počet prítomných členov: 14, za: 14 , zdržalo sa: 0, proti: 0. 

Záver: Členovia Komisie schválili obsah predloženého zámeru NP „Posilnenie dlhodobej 

zdravotnej starostlivosti“.  

 

„Kritériá pre výber tretích subjektov v národnom projekte „Posilnenie dlhodobej zdravotnej 

starostlivosti“ 

p. Michalovič (MPSVR SR) informoval o súbore 11 kritérií, v rámci ktorých sa vyhodnocujú 

formálne, odborné, technické a špecifické kritériá pre výber tretích subjektov. Vybrané 

subjekty  budú v rámci implementácie projektu podporené ako koneční užívatelia.  

Diskusia 

p. Molnár (RUZ) ocenil kvalitné nastavenie kritérií, ktoré by mal dotyčný subjekt spĺňať. 

p. Sloboda (MPSVR SR) poďakoval za diskusiu a požiadal prítomných členov o hlasovanie.  

Hlasovanie: za: 14 členov, zdržal sa: 0, proti: 0 

Záver: Členovia Komisie schválili „Kritériá pre výber tretích subjektov v národnom projekte 

„Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti“. 

 

„Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“ 

p. Lanáková (MPSVR SR) predstavila návrh zámeru NP s cieľom zvýšiť zamestnateľnosť 

prostredníctvom poskytovania individualizovaného poradenstva so zameraním na kompetencie 

pre zlepšenie integrácie ZUoZ na trh práce. Skonštatovala, že aktivity v oblasti poradenstva 

boli utlmené vzhľadom na dodržiavanie protipandemických opatrení. Predkladaný zámer NP 

                                                           
4 s výnimkou intervencií v PO 5 OP ĽZ Integrácia marginalizovaných rómskych komunít 
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by mal opätovne naštartovať individualizované poradenstvo pre širšiu skupinu UoZ, nielen 

dlhodobo nezamestnaných (ďalej len „DN“). Doplnila, že poradenský proces bude 

prispôsobený individuálnym potrebám jednotlivých ZUoZ. Aktivita individualizovaného 

poradenstva bude zabezpečovaná prostredníctvom 92 odborných poradcov na všetkých úradoch 

práce a predpokladá sa poskytnutie poradenstva približne 12 000 UoZ. Alokácia stanovená na 

projekt je vo výške 3 982 579 eur. 

Diskusia 

p. Trojanová (zástupca EK) povedala, že EK považuje individuálne poradenstvo za kľúčové, 

hlavne z pohľadu Odporúčania Rady o začleňovaní dlhodobo nezamestnaných osôb na trh 

práce5 a uvítala by 100% pokrytie individuálnym poradenstvom pre UoZ, ktoré je vstupnou 

bránou  pre ďalšie komplexnejšie a finančne náročnejšie formy podpory v rámci aktívnej 

politiky zamestnanosti. Skonštatovala, že existuje veľká skupina ZUoZ, ktorá využíva 

individualizované poradenstvo menej alebo vôbec, zdôraznila hlavne podporu pre DN. 

S ohľadom na skutočnosť, že individualizované poradenstvo nie je zatiaľ dostupné pre všetkých 

dlhodobo nezamestnaných, zdôraznila, že je potrebné podporiť najzraniteľnejšie skupiny, 

a preto vyzvala, aby bol predmetný zámer NP obmedzený na kľúčovú skupinu DN. Ďalej sa 

spýtala na zapojenie neštátnych subjektov, ktoré majú dôležitú rolu v politike zamestnanosti 

a ich podporu v rámci OP ĽZ. Na záver, vzhľadom k tomu, že z odpovedí členov Komisie 

vyplýva, že sa jedná o predĺženie predchádzajúcich intervencií z ESF vyzvala k udržateľnosti 

služby, ktorú by mal postupne zabezpečiť štát. 

p. Molnár (RÚZ) zaujímal sa, či bude stanovené nejaké kritérium rozmiestnenia plánovaných 

92 pracovníkov, napr. z hľadiska počtu evidovaných nezamestnaných. Vyjadril súhlas so 

zabezpečením udržateľnosti pracovných miest a skonštatoval, že individualizované 

poradenstvo je dôležitým nástrojom hlavne pre DN. Navrhol, aby členovia Komisie boli 

priebežne informovaní o spôsobe hodnotenia efektívnosti projektov z hľadiska ich realizácie, 

pretože chýbajú informácie o tom, ako jednotlivé nástroje aktívnej politiky trhu práce (ďalej 

len „APTP“) fungujú a do akej miery je vhodné ich opätovne podporiť alebo ich naopak 

korigovať. 

p. Adamkovičová (SOCIA) uvítala by projekt, alebo podporu pre agentúry podporovaného 

zamestnávania (ďalej len „APZ“), ktoré suplujú služby individualizovaného poradenstva. 

p. Lanáková (MPSVR SR) povedala, že cieľom zámeru NP je zabezpečenie 

individualizovaného poradenstva prostredníctvom jednotlivých úradov práce. K neverejným 

poskytovateľom služieb zamestnanosti doplnila, že na rokovaní pracovnej skupiny pre oblasť 

zamestnanosti, aktívnej politiky trhu práce, záruky pre mladých a sociálnej ekonomiky boli 

prijaté Strategické priority pre oblasť zamestnanosti SR s výhľadom do roku 2030, jednou 

z priorít je aj motivácia APZ za udržateľné a trvalé zamestnanie DN, a zavedenie systému 

financovania činností vykonávaných APZ.  

                                                           
5 ODPORÚČANIE RADY z 15. februára 2016 týkajúce sa integrácie dlhodobo nezamestnaných do trhu 

práce 
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p. Sláviková (ÚPSVR) doplnila, že vyškolení odborní poradcovia sú momentálne zamestnaní 

v rámci končiaceho projektu „Individualizované poradenstvo pre DN“ a uvítali by, ak by 

pokračovali aj v rámci predkladaného NP. Čo sa týka počtu pracovníkov, predpokladom je 

umiestniť 2 pracovníkov na každý zapojený úrad práce. 

p. Lanáková (MPSVR SR) povedala, že cieľová skupina by nemala byť zúžená a skonštatovala, 

že 84% z celkového počtu nezamestnaných tvoria ZUoZ, pričom takmer polovica z nich sú DN. 

Zároveň je potrebné brať ohľad aj na trh práce, ktorý sa v dôsledku pandémie zmenil. 

p. Sloboda (MPSVR SR) vyjadril sa k udržateľnosti NP a doplnil, že v novom PO bude kladený 

dôraz na poradenskú činnosť a poradenstvo v rámci služieb jednotlivých úradov práce. 

V súčasnosti cez prebiehajúce projekty sú úrady práce pripravované  na poradenskú a nielen 

evidenčnú činnosť. 

p. Michalovič (MPSVR SR) uviedol, že individualizovaný prístup k UoZ sa javí ako princíp, 

ktorý je podporovaný aj v rámci debát o strategických dokumentoch. Pre ujasnenie dodal, že 

schvaľovaný zámer NP  má zabezpečiť kontinuitu v štátnych službách a výzva „Krok za 

krokom“ má mobilizovať poradenskú činnosť primárne v neštátnych službách. 

p. Trojanová (zástupca EK) k zameraniu na DN doplnila, že podľa údajov predkladateľa sa na 

SR sa momentálne nachádza 95 000 DN, cieľom schvaľovaného zámeru NP je poskytnutie 

individualizovaného poradenstva pre 12 000 uchádzačov, čo znamená, že veľkej skupine DN 

nebude podpora poskytnutá. Rozšírenie cieľovej skupiny aj pre iných ZUoZ ako DN, ďalej 

obmedzí dostupnosť tejto služby pre DN. Zdôraznila, že v zmysle OP ĽZ máme povinnosť 

podporiť kľúčové skupiny, ktoré to najviac potrebujú. 

p. Molnár (RÚZ) povedal, že priorita by mala byť zameraná na aktuálnu životnú situáciu 

ohrozených ľudí, ktorí sa nachádzajú v evidencii a potrebujú individualizovaný prístup. 

Zároveň zdôraznil, že pracovníci na jednotlivých úradoch majú najlepšie informácie o štruktúre 

dlhodobo evidovaných nezamestnaných a najlepšie vedia vytipovať, ktorí UoZ potrebujú 

individualizovaný prístup. 

p. Dubovanová (ÚPSVR) uviedla, že podľa informácií z jednotlivých úradov práce majú 

problém zamestnať sa aj osoby, ktoré boli kvôli pandémii prepustené z práce. Za nevyhnutné 

považuje zabrániť tomu, aby sa tieto osoby prepadli medzi DN, čo je tiež jeden z dôvodov prečo 

neobmedziť cieľovú skupinu iba na dlhodobo evidovaných UoZ. 

p. Trojanová (zástupca EK) zhodnotila, že skupina DN nebola z OP ĽZ podporená dostatočne 

a negatívne skúsenosti (v zmysle nedostatočného zacielenia na skupinu DN) boli podľa 

externého hodnotenia aj s projektami nastavenými pre cieľovú skupinu DN, čiže považuje za 

kľúčové túto cieľovú skupinu podporiť. 

p. Sloboda (MPSVR SR) skonštatoval, že finančné prostriedky musia smerovať na oblasti, kde 

budú mať pozitívny dopad. Dodal, že v rámci riešenia problémov je potrebné vnímať realitu 

a neopierať sa iba o teórie a štatistiky, pretože súčasný trh práce je výrazne ovplyvnený 

pandemickou situáciou. 
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p. Molnár (RÚZ) skonštatoval, že zamestnávatelia majú rôzne skúsenosti s UoZ a v každej 

spoločnosti sa nachádza nejaké percento ľudí, ktorí nemajú záujem z rôznych dôvodov 

pracovať. Povedal, že by bolo vhodné túto skupinu zmapovať. 

p. Michalovič (MPSVR SR) skonštatoval, že poradenskú činnosť vo vzťahu k viacerým 

cieľovým skupinám je potrebné otestovať a mal by sa brať do úvahy názor expertov z terénu, 

ktorí poradenskú činnosť vykonávajú. Projekt považuje za príležitosť na preukázanie prístupov, 

ktoré by mohli byť efektívne aj v budúcnosti a skúsenosti by mohli byť využité aj pri 

nastavovaní opatrení v novom PO. 

p. Sloboda (MPSVR SR) požiadal, aby realizátori projektu na pravidelnej báze predkladali 

štatistiky s dôrazom na cieľovú skupinu, ktorej bola poskytnutá poradenská činnosť a taktiež 

o tom, aká bola úspešnosť ich návratu na trh práce. Členov Komisie požiadal o hlasovanie. 

Hlasovanie:  Počet prítomných členov: 14, za: 13 , zdržalo sa: 1, proti: 0. 

Záver: Členovia Komisie schválili obsah predloženého zámeru NP „Individualizované 

poradenstvo pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“.  

 

Prestávka 

 „Rodinné poradne – poradensko - psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny“ 

p. Milan (MPSVR SR) odprezentoval zámer NP, ktorého cieľom je prispieť k systémovému 

riešeniu v oblasti prevencie duševných chorôb, posilneniu vzťahov v rodine a medzigeneračnej 

komunikácii utvorením podmienok pre poskytovanie odborného a najmä psychologického 

poradenstva pre jednotlivcov, páry a rodiny pri riešení problémov v rodine, manželstve a 

medziľudských vzťahoch. Cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom zmapovania existujúcich 

poradenských služieb, vytvorenia štandardov poradenského systému, vytvorenia piatich 

pilotných rodinných poradní a pilotného overenia štandardov. Stručne informoval o odpočte 

k predloženým pripomienkam od členov Komisie a zástupcov EK.  

p. Štěrba (zástupca EK) skonštatoval, že zámer NP má veľmi dobrý potenciál odpilotovať novú 

službu. Na základe získaných skúseností bude možné v budúcnosti diskutovať o spôsobe 

úpravy alebo o  rozšírení tejto služby.  

p. Sloboda (MPSVR SR) skonštatoval, že predkladaný zámer NP napĺňa filozofiu REACT EU 

a reaguje na situáciu spôsobenú pandémiou COVID 19. Členov požiadal o hlasovanie. 

Hlasovanie: za: 13, zdržal sa: 0, proti: 0  

Záver: Členovia Komisie schválili obsah predloženého zámeru NP „Rodinné poradne – 

poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny“ . 

 

Schvaľovanie zoznamu nových národných projektov pre OP ĽZ pre PO 2, 3 a 4 ku dňu 

01.07.2021 
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p. Sloboda (MPSVR SR) oboznámil členov so Zoznamom nových zámerov NP pre OP ĽZ pre 

prioritné osi 2, 3 a 4, ktoré boli na rokovaní Komisie ku dňu 1.7.2021 schválené. Schválené 

zámery NP budú zaradené do zoznamu národných projektov. Následne požiadal prítomných o 

hlasovanie. 

Hlasovanie: za: 13 členov, zdržal sa: 0, proti: 0 

Záver: Členovia Komisie schválili zoznam nových zámerov národných projektov pre OP ĽZ 

pre prioritné osi 2, 3 a 4 ku dňu 1.7.2021. 

  

Informácia o plnení Akčného plánu Implementačnej agentúry MPSVR 

 

p. Rusnáková (MPSVR SR) uviedla, že v  súčasnosti za rok 2018 - 2020 evidujú 95  

nespracovaných žiadostí o platbu (ďalej len „ŽoP“). Nespracovaných ŽoP, doručených v roku 

2021 evidujú 1192 a 245 ŽoP, ktoré sa nachádzajú v stave pozastavené z dôvodu dopytovania, 

prebiehajúceho skúmania alebo auditu. Skonštatovala, že počet nespracovaných ŽoP sa znižuje. 

Na záver zhodnotila, že AP sa plní a duplicity výdavkov a kontroly vo vzťahu k Sociálnej 

poisťovni sa neopakujú, takisto ani z CO neidentifikujú žiadne závažné problémy. 

p. Štěrba (zástupca EK) ocenil pokrok v plnení AP a poďakoval RO a IA MPSVR SR.  

 

Rôzne 

 

Informácia z rokovania s EK zo dňa 30.6.2021 k návrhu Partnerskej dohody a k cieľu 

politiky 4 „Sociálnejšia Európa“ 

 

p. Štěrba (zástupca EK) informoval o rokovaní za účasti zástupcov EK, zástupcov MIRRI 

a zástupcov všetkých RO s cieľom vysvetlenia pripomienok EK k návrhu PD, ktorá bola na EK 

zaslaná 12.5.2021.  Za EK vyjadril obavy: a)  z presunu 10% finančných prostriedkov z ESF+ 

do Kohézneho fondu. Vzhľadom na dopady krízy spôsobenej pandémiou COVID 19 

nepovažujú za vhodné oslabenie tohto nástroja, ktorý sa darí veľmi dobre implementovať; b) 

zo spojenia 6 OP do jedného OP, tak ako to navrhuje vláda SR, hlavne z dôvodu spomalenia 

procesov pri programovaní pre budúce obdobie. K Európskemu pilieru sociálnych práv 

skonštatoval, že návrh PD zohľadňuje všetky priority a oblasti podpory, ale chýba prioritizácia 

a stanovenie cieľov. Zdôraznil špecifickú prioritu EK k naplneniu troch cieľov stanovených na 

summite v Porte, priority súvisiace s odporúčaniami EK pre všetky členské štáty a odporúčania 

EÚ pre SR (sociálna inklúzia MRK, zručnosti potrebné pre trh práce, dlhodobá starostlivosť 

a sociálne bývanie). Ďalej zdôraznil spoluprácu s partnermi a zapojenie partnerov do procesu 

prípravy PD. Na záver ocenil RO a všetky SO, pretože podľa posledných údajov pri 

porovnávaní jednotlivých krajín EÚ sa SR nachádza na prvom mieste v čerpaní ESF. 

p. Sloboda (MPSVR SR) vyzdvihol potrebu prioritizácie (zamestnanosť, zručnosti a chudoba). 

V rámci spolupráce s partnermi povedal, že návrh PD vrátane pripomienok EK bude zaslaný 

členom Komisie, ktorí sa môžu vyjadriť vo forme pripomienok.  K rokovaniu s EK doplnil, že 

v priebehu júla sa očakáva politické rozhodnutie o štruktúre sprostredkovateľských orgánov pre 
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jednotlivé politické ciele, nakoľko MIRRI bude jediný riadiaci orgán. Termín na zaslanie 

prvého návrhu OP Slovensko EK bol stanovený na 15.10.2021. Za RO vyzdvihol hlavne 

aktívnu participáciu komisie do budúceho PO, potrebu reštruktúry jednotlivých sekcií v PD 

v súvislosti s prioritizáciou a mandát na komunikáciu s EK. Informoval, že predmetom 

najbližšieho rokovania komisie bude informácia o stave PD a identifikovaných SORO pre cieľ 

politiky 4 vrátane rozdelenia problematiky a mandátu, ktorý bude mať MPSVR SR.  

p. Michalovič (MPSVR SR) informoval o plánovaných zámeroch NP, ktoré budú 

implementované z  PO8.  Schvaľovanie zámerov NP „Prvá pomoc II.“ a „Poskytnutie 

mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov vybraných druhov 

sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODSK“ za obdobie druhej vlny pandémie bude 

predložené formou procedúry per rollam. 

p. Molnár (RÚZ SR) ocenil zapojenie členov Komisie ako aj zamestnávateľov do prípravy 

nového PO. Tiež ocenil  prácu a úsilie MPSVR SR, SF EÚ, IA MPSVR  a ÚPSVR SR počas 

pandemickej situácie. V rámci priorít budúceho PO zdôraznil oblasť celoživotného 

vzdelávania, pretože zamestnávatelia pociťujú nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a SR 

patrí medzi krajiny s najhorším indexom zapojenia ľudí do CŽV. Doplnil, že za nevyhnutnú 

považuje koordinovanú spoluprácu medzi MPSVR a MŠVVŠ SR.  

 

p. Štěrba (zástupca EK) poďakoval  členom Komisie za konštruktívnu diskusiu a zdôraznil, že 

v  budúcom PO je dôležité si na začiatku jasne nastaviť ciele a spôsob ich financovania.  

p. Sloboda (MPSVR SR) na záver poďakoval za aktívnu účasť a konštruktívnu diskusiu.  
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Zoznam použitých skratiek : 

APTP - aktívna politika trhu práce  

APZ - agentúry podporovaného zamestnávania 

DN – dlhodobo nezamestnaný 

PO8 – prioritná os 8 REACT EU 

NEET – nie vo vzdelávaní, zamestnaní alebo odbornej príprave 

PD – Partnerská dohoda– programové obdobie 

PS – Pracovná skupina 

SO – sprostredkovateľský orgán 

RO – riadiaci orgán 

UoZ – uchádzači o zamestnanie 

ÚPSVaR – Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny 

zámery NP - zámery národných projektov 

ŽoP - žiadosti o platbu 

ZUoZ – znevýhodnený uchádzač o zamestnanie  

AP – Akčného plánu Implementačnej agentúry MPSVR 

PO – programové obdobie 
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Prílohy zápisnice: 

Príloha č. 1: Uznesenie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Operačný program Ľudské 

zdroje pre prioritné osi 2, 3 a 4 

Príloha č. 2: Prezenčná listina 

Príloha č. 3: Zoznam schválených zámerov národných projektov pre OP ĽZ na rokovaní 

Komisie pre prioritné osi 2, 3 a 4 ku dňu  1.7.2021 

 

Schválenie a overenie zápisnice z rokovania 

Zuzana Almaská - tajomník Komisie pri MV OP ĽZ pre prioritné osi 2, 3 a 4  

V Bratislave, dňa 11.8.2021 

Podpis: v.z. Daniela Jones 

 

Overil:  Peter Molnár - overovateľ zápisnice, člen Komisie pri MV OP ĽZ pre prioritné osi 2, 

3 a 4  

V Bratislave, dňa 11.8.2021 

Podpis: v.r. 

 

Schválil: Boris Sloboda - predseda Komisie pri MV OP ĽZ pre prioritné osi 2, 3 a 4  

V Bratislave, dňa 12.8.2021 

Podpis: v.r. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


