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Rokovanie Komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje 

pre prioritné osi 2, 3 a 4 
 

Dátum konania: 18. február 2021  

Čas konania: 10:00 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  

 príhovor predsedu Komisie 

 príhovor zástupcu Európskej Komisie 

 kontrola uznášaniaschopnosti 

 schvaľovanie programu rokovania Komisie 

 schvaľovanie overovateľa zápisnice z rokovania Komisie  

 

2) Schvaľovanie zámerov národných projektov  

 Podpora sociálneho začleňovania  pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím 

 Všeobecné kritériá pre výber tretích subjektov v národnom projekte „Podpora 

sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“ 

 Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách v čase vyhlásenej 

krízovej situácie 

 

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

18.02.2021 

4) Informácia o zmenách vyzvaní pre národné projekty  

5) Informácia o Hodnotení pokroku k naplneniu cieľov PO3 Zamestnanosť  

6) Informácia o Akčnom pláne Implementačnej agentúry MPSVR SR   

7) Informácia o príprave Revízie OP ĽZ v nadväznosti na dodatočné zdroje z iniciatívy 

REACT-EU 

8) Informácia o príprave nového Operačného programu 

9) Diskusia, záver rokovania  

 

 

 

 

 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/hodnotenie/zaverecna-hodnotiaca-sprava-hodnotenie-pokroku-k-naplneniu-cielov-po3-zamestnanost.zip
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Otvorenie rokovania Komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program 

Ľudské zdroje pre prioritné osi 2, 3 a 4 

 

p. Michalovič (MPSVR SR) bol poverený predsedom Komisie pri Monitorovacom výbore pre 

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

na zastupovanie počas jeho neprítomnosti na rokovaní Komisie. Na úvod privítal všetkých 

členov Komisie, hostí a otvoril rokovanie.   

p. Trojanová (zástupca EK) privítala účastníkov rokovania, poďakovala riadiacemu orgánu 

(ďalej len „RO“) za organizáciu online rokovania a vyslovila vieru, že sa elektronický formát 

osvedčí, bude sa organizovať pravidelne a umožní častejšie stretnutia. V súvislosti s 

pandemickou a ekonomickou krízou uviedla, že sa EK dohodla na podobe ozdravného plánu, 

ktorý ma za cieľ napraviť hospodárske a sociálne škody spôsobené pandémiou, pomôže 

prekonať krízu a položí základy modernej udržateľnejšej Európy. Dlhodobý sedemročný 

rozpočet spolu s nástrojom Next Generation EU bude historicky najrozsiahlejším stimulačným 

balíčkom. Celková čiastka vo výške 1,8 bilióna eur pomôže Európe zotaviť sa a vyjsť z 

pandémie ekologickejšie, digitálnejšie a odolnejšie. Next Generation EU je dočasný nástroj 

obnovy v hodnote 750 mld. eur. Fond obnovy, ktorý je súčasťou balíčka ponúka úvery a granty, 

ktoré budú k dispozícií na podporu reforiem a investícií jednotlivých členských štátov. Pre 

Slovensko je vyčlenené v podobe grantov viac ako 5,8 mld. eur a členské štáty zostavujú svoje 

plány obnovy. Slovensko zaslalo EK prvú verziu v decembri 2020, v priebehu januára prebehli 

prvé videokonferencie. V prípade Slovenska sa jedná o 18 oblastí a EK teraz očakáva 

prepracovanú verziu. Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť a sociálnu inklúziu oceňuje 

kvalitný návrh reforiem a investícií pre dlhodobú starostlivosť a vítajú samostatný komponent 

celoživotného vzdelávania, na ktoré bolo doteraz vyčlenených 50 mil. eur. Celoživotné 

vzdelávanie, vrátane toho digitálneho je veľkou témou pre Slovensko a zároveň oblasťou 

v ktorej zaostáva. Na Komisii sa už diskutovalo o rizikách spojených s automatizáciou a 

veľkými štrukturálnymi zmenami na trhu práce a sme presvedčení, že sa jedná o kľúčové témy, 

v ktorých stojí za to spojiť sily Plánu obnovy a EŠIF, vrátane navýšenia prostriedkov 

vyčlenených v Pláne obnovy na túto oblasť. Next Generation EU ďalej prináša 47,5 mld. eur 

určených na tzv. nástroj REACT-EU. Jedná sa o navýšenie operačných programov EŠIF v 

tomto programovom období, kde Slovensko obdrží 780 mil. eur. Jednania o umiestnení 

finančných prostriedkov do jednotlivých operačných programov nie sú ukončené, požiadali 

sme RO, aby včas a priebežne v partnerskej diskusií diskutoval o možnom využití dodatočných 

prostriedkov v oblastiach týkajúcich sa ESF, vrátane diskusie s partnermi o návrhoch 

potrebných opatrení a ich prioritizácii. Ďalej povzbudila k širokej a hlbokej debate aj ku 

komplexným témam programu rokovania. Spomenula hodnotenie pokroku prioritnej osi 3 

Zamestnanosť, ktorá je kľúčová pre fungovanie celého operačného programu, ale 

predovšetkým pre budúcnosť nezamestnaných Sloveniek a Slovákov. ESF v súčasnosti 

financuje približne 85% politiky zamestnanosti na Slovensku. Upozornila, že pokiaľ 

hodnotenie naznačuje, že financujeme aj nástroje, ktoré nie sú dostatočne efektívne, treba sa k 

týmto zámerom postaviť čelom. V čase krízy si nemôžeme dovoliť utrácať na podporu, ktorá 

nie je efektívna. K informácii k Akčnému plánu Implementačnej agentúry MPSVRSR 

povedala, že o IA sa na tomto fóre a na zasadnutiach MV počúvalo často a mnohokrát  nie v 

pozitívnom zmysle. V reakcií na zlý auditný nález bol zostavený Akčný plán, o ktorom  bude 

RO informovať členov Komisie a na základe ktorého, veríme, že sa situácia zlepšila.  

p. Michalovič (MPSVR SR) doplnil, že oblasť dlhodobej starostlivosti je významná a víta 

alokáciu dodatočných finančných zdrojov, ktoré pomôžu pri obnove hospodárstva. Vyjadril 

súhlas s dodatočnými zdrojmi v rámci Plánu obnovy na podporu účasti dospelých na 
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celoživotnom vzdelávaní z pohľadu politík, ktoré zastrešuje MPSVR, môže to mať obrovský 

prínos pri zabezpečení adaptability pracovnej sily na nové a zmenené podmienky. Dodal, že 

implementačná skúsenosť aj v súčasnom programovom období ukázala, že OP ĽZ 

prostredníctvom PO 2 a 3 veľmi významne podporuje účasť dospelých na celoživotnom 

vzdelávaní.  

Kontrola uznášaniaschopnosti a schvaľovanie overovateľa zápisnice 

 

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

Prítomných bolo 14 členov s hlasovacím právom. Doplnil, že rokovanie Komisie je nahrávané 

pre účely korektnosti záznamu.  

Za overovateľa zápisnice z rokovania Komisie navrhol generálnu riaditeľku K. Fedorovú. 

Hlasovanie: za:13 členov, zdržal sa:1člen, proti: 0 

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

Záver: Členovia Komisie schválili overovateľa zápisnice z rokovania. 

 

Schvaľovanie programu  

 

p. Michalovič (MPSVR SR) predstavil program rokovania Komisie a informoval o doplnení 

dvoch bodov: informácia o príprave Revízie OP ĽZ v nadväznosti na navýšenie alokácie zo 

zdrojov iniciatívy REACT-EÚ a stručná informáciu o príprave nového programového obdobia.  

Následne vyzval prítomných k návrhom na zmeny alebo doplnenie bodov programu.  

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

Záver: Členovia Komisie schválili program rokovania. 

 

 

Schvaľovanie zámerov národných projektov 

  

„Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“ 

 

p. Fedorová (MPSVR SR) uviedla, že základným zámerom projektu je vytvoriť zmysluplný, 

funkčný systém podpory ľudí s mentálnym postihnutím a poruchami autistického spektra, ktorý 

umožní rozvíjať ich potenciál, s cieľom skvalitnenia sociálnych služieb, možnosti pracovnej 

integrácie osôb so ZP, a prepojením sociálnych služieb s rozvojom pracovného potenciálu. 

V rámci synergií zdôraznila dôležitosť zosúladenia riešenia tejto cieľovej skupiny v rámci 

viacerých rezortov a vytvorenie systému, ktorý je možné ďalej rozvíjať s cieľom vytvorenia 

legislatívy. 

 

p. Michalovič (MPSVR SR) doplnil, že projekt s podobným zámerom bol v minulosti 

schválený pod názvom „Každé dieťa sa počíta“, ktorý nebolo možné dostať do implementácie 

z rôznych dôvodov. Prepájanie sociálnych služieb a služieb zamestnanosti označil za jednu 

z veľkých výziev aj v novom programovom období. RO víta, že aj v tomto programovom 

období máme iniciatívny projekt, ktorý sa bude danej problematike venovať.  

 

p. Štěrba (zástupca EK) sa zaujímal o dlhodobý strategický rámec projektu, konkrétne k akej 

zmene legislatívy a s akým cieľom má MPSVR záujem tento projekt smerovať. 
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p. Fedorová  (MPSVR SR) vysvetlila, že zámer projektu je súčasťou celkovej vízie, ktorá súvisí 

s dlhodobou zdravotnou a sociálnou starostlivosťou. Prioritou je dostať ľudí so zdravotným 

postihnutím k dostupným ambulantným službám, kde sa bude s nimi pracovať a rozvíjať ich 

potenciál. Spomenula stretnutie so spoločnosťou Profesia, ktorá sa snaží na trhu práce 

nachádzať zamestnávateľov pre ľudí s mentálnym postihnutím. Taktiež spomenula dokument 

ministerstva financií SR, v ktorom sa hovorí, že podpora pracovnej integrácie má byť 

individualizovaná. Na záver, zdôraznila potrebu získať viac údajov v prípravnej fáze. 

p. Dobiašová (MPSVR SR) doplnila, že výstupy zo všetkých aktivít budú podkladom pre 

legislatívne zmeny v rámci poskytovania sociálnych služieb ako celku pre túto vybranú 

skupinu. 

p. Trojanovú (zástupca EK) zaujímala sa o synergie projektu so súčasnými službami, ktoré 

ponúkajú Úrady práce a požiadala o vysvetlenie konkrétnych dopadov pre fungovanie Agentúr 

podporovaného zamestnávania v budúcnosti. 

p. Fedorová (MPSVR SR) uviedla, že subjektom môže byť aj Agentúra podporovaného 

zamestnávania. V Revízií výdavkov sa kladie dôraz na zabezpečenie individualizovanej práce 

s touto cieľovou skupinou, čiže prioritným cieľom je rozvíjať pracovné zručnosti, aktivizácia a 

proces zvyšovania zručností, a tu vidí priestor najmä v službách.  

p. Lanákova (MPSVR SR) za sekciu práce ocenila zámer NP a doplnila, že ak výsledkom bude 

legislatívna úprava, tak výsledky projektu  môžu napomôcť v rozšírení kompetencií Agentúr 

podporovaného zamestnávania.  

p. Štěrba (zástupca EK) vyslovil podporu v napĺňaní cieľov tohto zámeru. 

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

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

Záver: Členovia Komisie nadpolovičným počtom hlasov schválili obsah predloženého 

zámeru NP „ Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným 

postihnutím“ 

  

„Všeobecné kritériá pre výber tretích subjektov v národnom projekte“ – „Podpora sociálneho 

začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“ 

p. Fedorová (MPSVR SR) uviedla, že kritéria sú teraz veľmi široké a málo špecifické, pretože 

služby nie sú konkrétne viazané na diagnózy, a aby mohli subjekty skonkretizovať, musia 

najskôr započať prípravnú fázu.  

p. Michalovič (MPSVR SR) navrhol schválenie kritérií s podmienkou, že vecný garant po 

dopracovaní opätovne predloží Kritéria pre výber tretích subjektov na rokovanie Komisie tak, 

aby členovia mali možnosť vyjadriť sa aj k doplnenému nastaveniu kritérií.  

p. Štěrba (zástupca EK) vyjadril súhlas s navrhovaným postupom. 

p. Michalovič (MPSVR SR) požiadal prítomných členov o hlasovanie s tým, že „Všeobecné 

kritériá pre výber tretích subjektov v NP „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané 

skupiny osôb so zdravotným postihnutím“ sa schvaľujú s podmienkou.  

Hlasovanie: za:13, zdržal sa: 0, proti: 0 
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Záver: Členovia Komisie nadpolovičným počtom hlasov schválili Všeobecné kritériá pre 

výber tretích subjektov v NP „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so 

zdravotným postihnutím“ s podmienkou1 

  

„Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách v čase vyhlásenej 

krízovej situácie“ 

p. Lanáková (MPSVR SR) predstavila zámer NP, ktorý kontinuálne nadväzuje na projekt 

„Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“. Cieľom obidvoch projektov je 

podporiť stupeň zamestnanosti v čase krízovej situácie, ktorou sa rozumie mimoriadna situácia, 

krízový stav alebo výnimočná situácia. Celková alokácia projektu je vo výške 24,7 mil. eur, 

s tým, že sa podporí približne 6200 zamestnancov ZUŠ. Projekt bude realizovať Ústredie práce, 

sociálnych vecí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, za oprávnené obdobie sa 

považuje obdobie od vyhlásenia mimoriadnej situácie na Slovensku a to od 13.marca 2020 do 

30. júna 2020. Na záver dodala, že do istej miery ide o doplnkový projekt k najväčšiemu 

projektu, ktorý sa realizuje v rámci projektu Podpora zamestnanosti - Prvá pomoc. Základné 

podmienky projektu schválila vláda SR na zasadnutí 18. novembra uznesením č. 725. 

p. Trojanová (zástupca EK) uviedla, že EK víta projekt na udržanie pracovných miest, ktoré 

boli kľúčové v pandemickom roku 2020, zdôraznila, že rozumie, že sa jedná o projekt, ktorý 

nadväzuje na predchádzajúce projekty na podporu pracovných miest v roku 2020 (Prvá pomoc, 

Podpora pracovných miest v MŠ), zatiaľ čo v roku 2021 bude kľúčová zamestnanosť 

na kvalitných pracovných miestach, ktoré majú budúcnosť, vrátane odvetví, ako sú sociálne 

služby, zdravotníctvo a vzdelávanie. Vzniesla otázku, či každý subjekt bude oprávnený zapojiť 

sa a oprávnenosť sa nebude viazať na prípadné zadĺženie zriaďovateľa, napríklad obce. V 

súvislosti s nepriamymi nákladmi navrhovaného zámeru upozornila predkladateľa na čl. 68 

nariadenia o eurofondoch, podľa ktorého je paušálne financovanie nepriamych nákladov 

oprávnené len v prípade, ak realizácia vedie k vzniku nepriamych nákladov. 

 p. Michalovič (MPSVR SR) doplnil, že tento projekt súvisí aj s diskusiou na MV OP ĽZ 

z novembra 2020, na ktorom členovia  schvaľovali revíziu OP ĽZ (20 mil. eur  realokovaných 

do OP ĽZ PO 3 na podnet MŠVVaŠ SR), ktorá bola zacielená na to, aby sa zabezpečili finančné 

zdroje na pokrytie tejto aktivity. Projekt bol nastavený v súlade s rozhodnutím vlády SR. 

Potvrdil, že nastavenie podmienok, ktoré sú uvedené vo výzve umožňujú podporu každého 

subjektu, ktorý o podporu požiada, tzn. že každá ZUŠ zriadená samosprávou alebo súkromná 

umelecká škola V súvislosti s omeškaním platieb vo vzťahu k štátnemu rozpočtu spomenul 

mechanizmus, ktorý bol zriadený a takéto situácie boli riešené splátkovými kalendármi alebo 

povinnými dohodami s príslušnými orgánmi. Na záver dodal, že na základe internej dohody by 

sa projekt mal začal implementovať od 1. marca 2021, pretože záujem subjektov o refundáciu 

je veľký, čiže sa počíta s operatívnym zabezpečením tohto projektu v logickej nadväznosti, 

keďže podpora materským školám už bola poskytnutá a kontinuálne by mala nadväzovať 

podpora ZUŠ. 

p. Sabolčák (MŠVVaŠ SR) potvrdil, čo odznelo zo strany RO, zámer NP pre ZUŠ je paralelou 

s NP pre udržanie zamestnanosti v materských školách. Celý tento NP bol zároveň 

komunikovaný aj so zástupcami ZUŠ a Asociáciou ZUŠ v SR.  MŠVVaŠ SR nevníma žiadne 

                                                           
1 Znenie uvedené v uznesení Komisie pri MV OP ĽZ pre prioritné osi 2,3 a 4 zo dňa 18.2.2021 
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prekážky, ktoré by mohli brániť zapojeniu sa ZUŠ do projektu v podobe podávania žiadostí o 

podporu. 

p. Bellušová (Slovenský živnostenský zväz) sa zaujímala o oprávnené obdobie, ktoré je  

limitované do júna 2020, keďže obdobie uzatvorených škôl pretrváva aj vzhľadom na súčasný 

lockdown.  

p. Michalovič (MPSVR SR) upozornil na limitované zdroje, ktoré boli na tento účel vyčlenené, 

a to je predpokladom oprávneného obdobia vymedzeného na refundáciu tak, ako je uvedené v 

zámere NP, a to do júna 2020. Cieľom projektu je pokryť časť výdavkov ZUŠ na mzdové 

výdavky počas celej pandémie. Rozširovať oprávnené obdobie, aby presahovalo finančné 

možnosti, by nebolo v záujme administrátorov ani cieľovej skupiny. Podotkol, že to však 

nevylučuje v budúcnosti prijatie opätovného rozhodnutia o poskytnutí dodatočných 

kompenzácií. 

p. Adamkovičová (SOCIA) upozornila na skutočnosť schvaľovania zámeru Komisiou v čase, 

keď už bol návrh podmienok projektu schválený vládou SR2 a medializovaný.  

p. Michalovič (MPSVR SR)  predpokladá, že táto nová skutočnosť súvisí práve s aktuálnou 

pandemickou situáciou, dodal, že tento postup nie je štandardom. Rozumie pripomienke a verí, 

že o rozvojových projektoch v rámci iniciatívy REACT-EU, opatrení zameraných na obnovu 

hospodárstva alebo aj o novom programovom období sa bude opäť štandardne diskutovať 

najskôr s partnermi.  

p. Trojanová (zástupca EK) zdôraznila, že v súvislosti s princípom partnerstva podľa 

nariadenia EŠIF je nevyhnutné  postupovať podľa štandardného procesu schvaľovania. 

p. Michalovič (MPSVR SR) požiadal prítomných členov o hlasovanie. 

Hlasovanie: za:12, zdržal sa hlasovania:1, proti: 0 

Záver: Členovia Komisie nadpolovičným počtom hlasov schválili NP „Podpora udržania 

zamestnanosti v základných umeleckých školách v čase vyhlásenej krízovej situácie  

 

 

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

dňu 18.02.2021 

 

p. Michalovič (MPSVR SR) oboznámil členov so Zoznamom nových zámerov NP pre OP 

Ľudské zdroje pre prioritné osi 2, 3 a 4, ktoré boli na rokovaní Komisie ku dňu 18.02.2021 

                                                           
2 Vláda SR neschvaľovala zámer projektu, ale na rokovanie vlády bol predložený „návrh podmienok projektu na 

podporu udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, 
núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov“, ktorý bol schválený vládou SR v 
uznesení č. 725/2020 z 18.11.2020. Povinnosť predloženia podmienok projektu na udržanie pracovných miest  
na schválenie vláde SR vyplýva zo zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, § 54, ods. 1, písmeno e): „- projekty na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, 
na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov 
v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a 
odstránením ich následkov, ktoré schvaľuje ministerstvo alebo ústredie po schválení podmienok vládou 
Slovenskej republiky a realizuje ústredie alebo úrad“. 
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schválené. Schválené zámery NP budú zaradené do zoznamu národných projektov. Následne 

požiadal prítomných o hlasovanie. 

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

Záver: Členovia Komisie jednomyseľne schválili zoznam nových zámerov národných 

projektov pre OP ĽZ pre prioritné osi 2, 3 a 4 ku dňu 18.02.2021. 

 

Informácia o zmenách vyzvaní pre národné projekty 

 

p. Michalovič (MPSVR SR) informoval, že RO v spojitosti s pandemickou situáciou obdržal 

niekoľko návrhov na zmeny v národných projektoch. Zmeny sa týkali predĺženia oprávneného 

obdobia pre realizáciu plánovaných aktivít, resp. posunu ukončenia realizácie hlavných aktivít 

projektov. V prípade NP „Podpora rozvoja dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby“ sa 

zmeny týkali aj zvýšenia príspevku pre opatrovateľky v malých obciach do 1000 obyvateľov. 

Ďalšie zmeny nastali: v PO1 NP „Absolventská prax štartuje zamestnanie“,  v PO3 NP „Inštitút 

sociálnej ekonomiky“, NP „Podpora kvality sociálneho dialógu“, NP „Rodová rovnosť na 

pracovisku“ a v PO 4 NP „Tvorba nových a inovovaných štandardných klinických  postupov a 

ich zavedenie do medicínskej praxe“, NP „Tvorba nových a inovovaných postupov pre výkon 

prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe“, NP „ Kvalita sociálnych služieb“ a NP 

„Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej  opatrovateľskej služby“.  Na záver doplnil, že projekty 

sa ešte budú meniť a z toho dôvodu RO poskytne informáciu  členom Komisie aj na ďalších 

rokovaniach. 

 

 

Informácia o Hodnotení pokroku k naplneniu cieľov PO3 Zamestnanosť  

 

p. Michalovič (MPSVR SR) požiadal o prezentovanie Informácie o Hodnotení pokroku k 

naplneniu cieľov PO3 Zamestnanosť.  

p. Pihulič (expert) na základe prezentácie, ktorú majú členovia k dispozícii informoval 

prítomných členov Komisie o napĺňaní špecifických cieľov prioritnej osi 3, ktoré majú za úlohu 

prispieť k hlavnému cieľu PO3 a to k podpore udržania kvalitnej zamestnanosti a mobility 

pracovnej sily, s cieľom dosiahnuť 72% podiel zamestnaného obyvateľstva vo veku 20 – 64 

rokov. V rámci hodnotenia boli použité kvalitatívne aj kvantitatívne prístupy. Hodnotenie sa 

realizovalo v priebehu minulého roka a v auguste 2020 bola predložená záverečná správa. 

V rámci prezentácie uviedol výsledky hodnotenia a identifikoval závery a odporúčania pre 

jednotlivé investičné priority a špecifické ciele. 

p. Smieško (expert) odprezentoval systém zberu dát a špecifikoval niektoré nedostatky, ktoré 

by mali zlepšiť funkčnosť OP ĽZ. Podotkol, že kontrafaktuálne hodnotenie dostupné na konci 

marca by malo priniesť detailnejší pohľad na dopady, ktoré priniesli opatrenia z PO3 

Zamestnanosť, ale aj z PO2 Zamestnávanie mladých ľudí. 

p. Kusá (SAV) z metodologického hľadiska sa zaujímala, či boli porovnávaní len uchádzači v 

rovnakom statuse, pokiaľ ide o mieru znevýhodnenia.  

p. Smieško (expert) doplnil, že v rámci hodnotenia sa neprihliadalo na porovnateľnosť 

podporených a nepodporených skupín, čo poukazuje na potrebu vykonávania 

kontrafaktuálneho hodnotenia, kde sa zohľadnia znevýhodnenia skupín, úroveň vzdelania, 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/hodnotenie/zaverecna-hodnotiaca-sprava-hodnotenie-pokroku-k-naplneniu-cielov-po3-zamestnanost.zip
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/hodnotenie/zaverecna-hodnotiaca-sprava-hodnotenie-pokroku-k-naplneniu-cielov-po3-zamestnanost.zip
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/hodnotenie/zaverecna-hodnotiaca-sprava-hodnotenie-pokroku-k-naplneniu-cielov-po3-zamestnanost.zip
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pracovné skúsenosti, znalosti, história na trhu práce a množstvo iných premenných. Pri 

kontrafaktuálnom porovnávaní ukážu pozitívne účinky a porovnáva sa aj finančná efektívnosť, 

finančné prostriedky, ktoré sa  investovali do uchádzača. 

p. Kusá (SAV) zdôraznila, že s prezentáciou by sa malo veľmi opatrne pracovať, pokiaľ ide o 

zverejnenie bez výkladu, lebo by sa mohla zneužiť na podkopávanie zmysluplnosti a politiky 

zamestnanosti. 

p. Pihulič (expert) vysvetlil, že práca bola zadávaná na základe objednávok, cieľom nebolo 

zdegradovať úlohu PO3, ktorá je dôležitým komponentom OP ĽZ a aj vo vzťahu 

k hospodárskym cyklom sa dajú používať jednotlivé nástroje, ale vyžaduje si to dôkladnú 

analýzu údajov a branie všetkých faktorov do premenných a do serióznej analytickej práce.  

p. Michalovič (MPSVR SR) za RO potvrdil, že je potrebné urobiť kontrafaktuálne hodnotenia, 

plánujú sa aj v novom programovom období. A práve pre aktívne opatrenia na trhu práce by 

sme mali mať k dispozícií korektnú správu v priebehu marca tohto roka. 

p. Bellušová (Slovenský živnostenský zväz) poukázala na to, že celková miera podpory pre 

zakladanie podnikov SZČO sa postupne znižovala. V kontexte merných ukazovateľov sa 

zaujímala, či budú v tomto smere dávať konkrétne odporúčania alebo sa tým bude zaoberať 

Komisia či RO pri príprave nového programového obdobia aj kvôli tomu, aby budúce národné 

projekty alebo vyzvania mohli byť takpovediac šité na mieru potrebám zriaďovania nových 

živnostenských licencií. 

p. Michalovič (MPSVR SR) skonštatoval, že práve preto sa vykonávajú takéto hodnotenia, aby 

sa následne vzali v úvahu pri plánovaní nového programového obdobia a ďalej sa rozvíjali 

v expertnej debate. 

p. Pihulič (expert) doplnil, že systém by mal byť viac zameraný na plnenie cieľov a potom 

následne by sa vedelo rýchlejšie reagovať na zmenu intervenčnej logiky, aby bol program 

flexibilnejší v zmysle plnenia. Treba doplniť typy merných ukazovateľov, aby vznikol ucelený 

obraz. 

p. Michalovič (MPSVR SR) za RO uviedol, že v doterajšej implementačnej praxi boli 

ukazovatele prenesené 1:1 na úroveň projektových ukazovateľov, skonštatoval, že  riešenie nie 

je ideálne a v budúcom programovom období bude potrebné k tomu pristupovať inak. 

p. Trojanová (zástupca EK) poďakovala hodnotiteľom za expertízu a vysvetlenie záverov. 

Prioritnú os 3 zhodnotila za kľúčovú pre OP, predovšetkým pre nastavenie aktívnej politiky 

zamestnanosti na Slovensku a s možnou ekonomickou krízou pred nami si nemôžeme dovoliť 

byť neefektívny. Zdôraznila 5 základných záverov: 1) efektivita podpory a  efektivita podpory 

jednotlivých nástrojov; 2) zameranie na prioritné skupiny, ktoré sú ohrozené: dlhodobo 

nezamestnaní, nízkokvalifikované osoby, osoby 50+, zdravotne postihnutí a marginalizované 

rómske komunity, prioritné zameranie na tieto ohrozené skupiny musí byť zreteľné 

z implementácie PO 3 (RO požiadala o vyčíslenie objemu prostriedkov ESF vynaložených na 

podporu jednotlivých prioritných skupín v rámci PO 3 OP ĽZ) s tým, že ohrozené skupiny majú 

byť aj podľa expertného zistenia zapisované do komplexných, a teda drahších nástrojov 

aktívnej politiky zamestnanosti, zatiaľ čo nástroje individualizovaného poradenstva majú 

predstavovať základnú službu dostupnú každému uchádzačovi o zamestnanie; 3) adicionalita 

štátneho rozpočtu; tzn., že prostriedky je potrebné smerovať predovšetkým do najmenej 

rozvinutých regiónov;  4) metodológia vykazovania účastníkov v požadovanej kvalite, aby bola 
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zaručená spoľahlivosť vykazovaných dát s tým, že upozornila, že k tomuto prebieha auditná 

kontrola; 5) zapájanie žien do APTP, ktoré má prispievať k uplatneniu žien na pracovnom trhu 

a k znižovaniu rozdielov v platovom ohodnotení žien. 

p. Smieško (expert) doplnil, že v rámci kontrafaktuálneho hodnotenia sa venujú hodnoteniu 

účinnosti pre jednotlivé znevýhodnené skupiny uchádzačov.  

p. Michalovič (MPSVR SR) potvrdil záväzok vyčísliť na základe dostupných údajov objemy 

podpory v prospech ohrozených skupín.  Poďakoval hodnotiteľom za prezentáciu a doplnil, že 

aj v budúcnosti  bude RO informovať členov Komisie o hodnoteniach. 

Informácia o Akčnom pláne Implementačnej agentúry MPSVR 

 

p. Rusnáková (MPSVR SR) informovala, že z pohľadu orgánu auditu realizácia akčného plánu 

a validácia výdavkov, ktoré boli predložené certifikačnému orgánu (ďalej len „CO“) boli 

korektné. CO na národnej úrovni už prijíma žiadosti o platbu aj súhrnné platby zo strany 

Implementačnej agentúry, postupne sa spracovávajú všetky žiadosti o platbu, ktoré boli 

v dôsledku akčného plánu zastavené. Implementačná agentúra aktívne komunikuje aj 

s prijímateľmi v prípade nedostatkov týkajúcich sa dokumentácie alebo administratívnych 

kontrol.  

p. Michalovič (MPSVR SR) v súvislosti s prípravou nového OP informoval členov Komisie, 

že dopytové výzvy v rámci PO 2,3 a 4 budú od roku 2021 prebiehať iným spôsobom, ako 

doteraz. Každú novú výzvu bude vyhlasovať vo svojej kompetencii RO, s tým, že spolupráca 

s Implementačnou agentúrou bude naďalej prebiehať. IA MPSVR sa bude plne sústrediť na 

poskytovanie servisu hlavne prijímateľom, ktorých má ako zmluvných partnerov v rámci 

doposiaľ zverejnených výziev. Nastavenie sa robí s cieľom kvalitnej prípravy na implementáciu 

v novom programovom období, kedy sa z úrovne štátu ohlásil trend znižovania počtu orgánov 

zapojených do riadenia štrukturálnych fondov. 

p. Štěrba (zástupca EK)  sa spýtal na priemernú čakaciu dobu na spracovanie žiadostí o platbu 

podľa jednotlivých prebiehajúcich výziev. 

p. Rusnáková (MPSVR SR) doplnila, že podľa informácie poskytnutej z IA MPSVR všetky 

žiadosti o platbu prijaté do 30. apríla 2020 budú spracované do 30. marca 2021. Pre žiadosti o 

platbu prijaté od 1. mája 2020 bolo vyžiadané doplnenie harmonogramu IA MPSVR, v akých 

sledoch budú spracovávané. 

p. Sedálová (IA MPSVR)  doplnila, že okrem harmonogramu žiadostí prijatých do apríla 2020, 

ktoré boli predložené, súčasne spracovávajú aj žiadosti, ktoré sú v realizácií, zameriavajú sa aj 

na ukončené projekty, s cieľom čo najrýchlejšie finančne poukončovať projekty a spracovať 

žiadosti o platbu. 

p. Štěrba (zástupca EK) skonštatoval potrebu sledovať pokrok AP IA MPSVR aj na ďalších 

rokovaniach Komisie a zdôraznil, že je potrebné napĺňať lehoty v súlade s nariadením 

a zmierňovať dopady prípadných omeškaní.  

p. Rusnáková (MPSVR SR) potvrdila, že z pozície RO budú prijaté opatrenia v súčinnosti s 

SO, aby lehoty boli čo najviac skrátené. 
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p. Sedálová (IA MPSVR SR) doplnila, že voči financovaniu smerom k prijímateľom sa uplatnia 

výnimky pri poskytovaní zálohových platieb, reflektovali aj na výnimky zo systému finančného 

riadenia, kde bola prijatá hromadná zmena a maximalizovali všetky kapacity, aby poskytli, čo 

najviac zálohových platieb. 

p. Michalovič (MPSVR SR) poďakoval za diskusiu a potvrdil záväzok priebežne informovať 

členov o pokroku plnenia AP IA MPSVR v oblasti spracovávania žiadostí o platbu.  

Informácia o príprave Revízie OP ĽZ v nadväznosti na dodatočné zdroje z iniciatívy 

REACT-EU 

 

p. Michalovič (MPSVaR SR) informoval o príprave revízie OP ĽZ v nadväznosti na dodatočné 

zdroje z iniciatívy REACT-EU. Povedal, že finančné alokácie v prospech jednotlivých OP 

neboli formálne zatiaľ potvrdené a očakáva sa debata so zástupcami EK. Predstavil predbežné 

oblasti, ktorých sa podpora v rámci novej prioritnej osi OP ĽZ bude týkať:  a) podpora udržania 

pracovných miest, časť dodatočnej finančnej alokácie je plánovaná na pokrytie výdavkov, ktoré 

vznikli v súvislosti s udržaním pracovných miest (projekty Prvá pomoc, Prvá pomoc+, Prvá 

pomoc++), ktoré sa implementujú v podmienkach MPSVR SR a zabezpečujú príspevky 

zamestnávateľom na udržanie pracovných miest, príspevky SZČO na udržanie ich činnosti; b) 

podpora zamestnanosti MRK prostredníctvom pokračovania úspešných opatrení v rómskych 

hliadkach, ktoré už získali podporu v rámci PO 5; c) podpora aktívnych opatrení na trhu práce 

so zameraním na najviac dotknuté skupiny situáciou vyvolanou šírením ochorenia Covid-19 

(oblasť zamestnanosti, zamestnanosti mladých ľudí a znevýhodnených skupín na trhu práce 

a rozvoja trhu práce tak, aby zodpovedal zmenám na trhu práce); d) podpora opatrení na 

získanie zručností potrebných na trhu práce zodpovedajúcim novým požiadavkám  

zamestnávateľov; e) podpora dištančného vzdelávanie v školách; f) podpora BBSK ako 

zaostávajúceho regiónu a v rámci iniciatívy EK sa majú podporiť SOŠ v tomto regióne; g) 

podpora osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením (chýbajúce poradenské služby pre 

rodiny a bezplatné poradenské služby týkajúce sa finančnej situácie osôb); h) podpora sociálnej 

práce na miestnej úrovni; i) podpora osôb odkázaným na pomoc inej osoby. Skonštatoval, že 

opatrenia treba do implementačnej praxe zaviesť okamžite, aby mohli byť projekty finančne  

uzatvorené do konca roka 2023. Cieľová indikatívna alokácia, ktorá by mala byť na opatrenia 

vyčlenená v rámci novej prioritnej osi OP ĽZ je 401 200 mil. eur. Po potvrdení alokácie RO 

predloží návrh Revízie OP na schválenie MV. Na záver doplnil, že  na podporu potravinovej 

a materiálnej deprivácie sa na základe predbežnej dohody dodatočne alokujú do OP FEAD 

finančné zdroje z iniciatívy REACT-EU v objeme 24 mil. eur. 

 

p. Trojanová (zástupca EK) vyzvala členov Komisie v súlade s partnerským princípom 

k diskusii o navrhnutých prioritách a návrhu  ďalších opatrení v oblastiach, ktoré spadajú do 

agendy PO 2,3,4 na základe ich skúseností z praxe a aktuálnych potrieb v reakcii na pandémiu 

COVID-19. 

p. Michalovič (MPSVR SR) doplnil, že informácia bude členom priebežne poskytnutá 

a členovia Komisie budú zaradení aj do konzultácií k návrhu novej priority v OP ĽZ ešte v čase 

prípravy. 

p. Kusá (SAV) vyjadrila podporu tomuto návrhu. 
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Informácia o príprave nového Operačného programu  

  

p. Michalovič (MPSVR SR) v rámci prípravy nového OP uviedol, že napriek chýbajúcemu 

množstvu rozhodnutí na úrovni EK, prípravné práce prebiehajú. Doposiaľ vznikol ucelený 

návrh 2 častí návrhu Partnerskej dohody 2021-2027 od koordinátora, ktorým je Ministerstvo 

pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu SR (ďalej len “MIRRI“). Uskutočnili sa 

verejné konzultácie za aktívnej účasti MPSVR SR. Aktuálne prebieha diskusia s jednotlivými 

rezortmi z úrovne generálneho riaditeľa a štátneho tajomníka so zástupcami MZ SR, MŠVVŠ 

SR, ÚVSRK, teda s rezortmi, ktoré by sa v budúcom PO mali aktívne podieľať na 

implementácií opatrení podporovaných z ESF+. Z programového vyhlásenia a poverenia 

ministerky MIRRI V. Remišovej vyplýva požiadavka vo vzťahu k MPSVR SR, aby sa stalo 

koordinátorom prípravy opatrení pre ESF+ v budúcom období. V nadväznosti na požiadavku 

prebehli debaty, potvrdilo sa, že očakávané výsledky zodpovedajú očakávaniam jednotlivých 

rezortov a predbežne sa otvorila otázka budúcich alokácií. V súčasnosti sa čaká na formálne 

potvrdenie úloh jednotlivých štruktúr a finálnych alokácií s výnimkou, riadiaceho orgánu pre 

OP Slovensko, ktorým vláda SR poverila MIRRI. 

 

p. Trojanová (zástupca EK) uvítala, že členovia Komisie budú priebežne informovaní 

a zapojení do diskusie k príprave nového OP v súlade s partnerským princípom. Zdôraznila 

kľúčovú potrebu vytvoriť priestor okrem okrúhlych stolov aj pre štruktúrovanú písomnú 

konzultáciu medzi partnermi v rámci diskusie priorít ESF+. 

p. Michalovič (MPSVR SR) povedal, že RO plánuje aj tematické debaty s  cieľom vyzvať širší 

okruh zainteresovaných subjektov, avšak čaká sa  na formálne potvrdenie zodpovednosti 

jednotlivých rezortov. 

Rôzne 

 

p. Trojanová (zástupca EK) s cieľom skvalitňovať obsah rokovaní Komisie tak, aby 

boli pokryté všetky diskutované oblasti navrhla povzbudiť zainteresovaných partnerov, ktorí sa 

dlhodobo  nezúčastňujú rokovaní, aby nahradili svojich zástupcov. Ďalej zdôraznila, aby sa 

v pandemickej dobe nezabúdalo na tých, ktorí nemôžu pracovať alebo školiť sa online, pretože 

nedostatočný digitálny dosah, napríklad z dôvodu chýbajúcej techniky, prístupu k elektrine, a 

pod., ostáva na Slovensku problémom a zaslúži si pozornosť. Skonštatovala, že zo skúsenosti 

z terénu vyplýva, že môže dochádzať k inému prístupu k projektom, ktoré je možné 

v pandemickej dobe realizovať digitálne a k projektom, ktoré nie je možné realizovať digitálne. 

Požiadala preto RO hľadať riešenia, ktoré umožnia realizáciu aktivít ESF v súlade 

s hygienickými pravidlami aj v prípadoch, keď digitálne riešenie nie je možné, pretože projekty 

ESF sú kľúčové pre podporu sociálnej inklúzie tak, aby sme nezabúdali na najzraniteľnejšie 

skupiny. 

p. Michalovič (MPSVR SR) odpovedal, že sa tomuto problému venujú a po dohode s IA 

MPSVR v blízkej dobe zareagujú. K členstvu Komisie dodal, že subjekty budú vyzvané, aby 

aktualizovali svojich zástupcov tak, aby na nasledujúcich stretnutiach bola účasť nominantov 

vo väčšom počte. 

p. Sadovská (IA MPSVR SR) doplnila, že v čase pandémie je potrebné vymyslieť možnosti a 

pravidlá pre prijímateľov, aby boli schopní realizovať projekty tak, aby zostali zachované 

všetky podmienky poskytovania príspevku napr. elektronické prevedenie školení, alebo 

prezenčné školenia za určitých pandemických opatrení. Návrhy alternatív boli konzultované 
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priamo s prijímateľmi, tak aby nemuseli byť pozastavené aktivity. IA je pripravená 

komunikovať s RO aj prípadné zmeny výziev. 

p. Michalovič (MPSVR SR) poďakoval za doplnenie a skonštatoval, že stále ostáva rozpor do 

akej miery by mali byť výzvy príliš špecificky nastavené a do akej miery flexibilné. 

p. Trojanová (zástupca EK) poďakovala za dodatočné vysvetlenie a zdôraznila potrebu 

vytvárať čo najpriaznivejšie podmienky pre najzraniteľnejšie skupiny. 

p. Michalovič (MPSVaR SR) na záver poďakoval za aktívnu účasť na online rokovaní.  

 

Schválenie a overenie zápisnice z rokovania 
 

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

V Bratislave, dňa 29.3.2021 

Podpis: v.r. 

 

Overila: Katarína Fedorová - overovateľka zápisnice, stála členka Komisie pri MV OP ĽZ pre 

prioritné osi 2, 3 a 4  

V Bratislave, dňa 29.3.2021 

Podpis: v.r. 

 

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

V Bratislave, dňa 29.3.2021 

Podpis: v.z. Viliam Michalovič  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 18.02.2021 


