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Rokovanie Komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje 

pre prioritné osi 2, 3 a 4 

Dátum konania: 25.5.2021  

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  

 príhovor predsedu Komisie 

 príhovor zástupcu Európskej Komisie 

 kontrola uznášaniaschopnosti 

 schvaľovanie programu rokovania Komisie 

 schvaľovanie overovateľa zápisnice z rokovania Komisie  

 

2) Schvaľovanie zámerov národných projektov  

 Agentúra integrovanej starostlivosti 

 Bezplatné dlhové poradenstvo 

 Overenie modelu centier poradenstva pre mladých v BBSK 

 

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

25.5.2021 

4) Informácia o schválení dodatku č.8 štatútu Komisie pri MV OP ĽZ pre prioritné osi 2,3 a 4 

5) Informácia o Akčnom pláne Implementačnej agentúry MPSVR SR   

6) Diskusia, záver rokovania  

 

Otvorenie rokovania Komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské 

zdroje pre prioritné osi 2, 3 a 4 

Boris Sloboda (MPSVR SR) na úvod privítal všetkých členov Komisie, hostí a otvoril 

rokovanie. Členov informoval o schválení dodatočných financií v rámci programu REACT EU 

a o vytvorení prioritnej osi 8 REACT EU (ďalej len „PO 8“) a prioritnej osi 9 Technická pomoc 

REACT EU (ďalej len „PO9“). Následne predstavil 3 návrhy zámerov NP, ktoré boli 

predmetom rokovania a budú implementované v rámci PO 8. 

Václav Štěrba (zástupca EK) v súvislosti s vytvorením PO 8 doplnil, že revízia OP ĽZ bola 

veľmi dobre pripravená a v rámci Európskej komisie (ďalej len „EK“) prešla vnútorným 

pripomienkovým konaním. Revíziu zhodnotil ako malý operačný program naprieč agendami 

v oblasti vzdelávania, sociálnych služieb, MRK a ocenil, že aktivity PO 8 smerujú rôznym 

typom prijímateľov. Ocenil prácu RO a tiež spoluprácu s jednotlivými rezortmi. K Partnerskej 

dohode (ďalej len „PD“) povedal, že je dôležité postaviť sa jednoznačne k strategickým 
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oblastiam ako riešenie v oblasti MRR na juhu a juhovýchode Slovenska, situácia v MRK, 

problematika starnutia a riešenie dopadu pandemickej situácie. Skonštatoval, že PD vyjednáva 

vláda SR s jednotlivými zástupcami v obciach, krajoch, v odborných organizáciách a 

občianskej spoločnosti, úlohou EK je dohliadnuť, aby bola kompletná a ambiciózna. Zároveň 

informoval, že PD bude musieť prihliadať na závery summitu v Porte, kde sa členské štáty 

zaviazali k ambicióznemu cieľu1 v oblasti zamestnanosti, celoživotného vzdelávania a boja 

s chudobou a sociálnym vylúčením. Dodal, že EK pracuje na platforme na zdieľanie dobrej 

praxe v oblasti bezdomovectva, na akčnom pláne pre podporu sociálneho podnikania a na 

vytvorení rámca pre individuálne vzdelávacie účty. V oblasti individuálnych vzdelávacích 

účtov prebieha verejná konzultácia, požiadal RO o rozposlanie informácie s webovým linkom 

členom Komisie. 

Kontrola uznášaniaschopnosti a schvaľovanie2 overovateľa zápisnice 

 

Boris Sloboda (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. Počas rokovania nastala zmena v počte prítomných členov s 

hlasovacím právom.  

 

Za overovateľa zápisnice z rokovania Komisie navrhol pani Inge Ivaškovú (ZMOS). 

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

Záver: Členovia Komisie schválili overovateľa zápisnice z rokovania. 

 

Schvaľovanie programu 

Boris Sloboda (MPSVR SR) predstavil program rokovania Komisie a 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 
  

„Agentúra integrovanej starostlivosti“ 

 

Mária Turisová (Združenie obcí mikroregiónov pri Slanej) predstavila iniciatívu 

dobiehajúcich regiónov (Catching up regions). Povedala, že na základe rôznych analýz 

a identifikácie konkrétnych problémov v oblasti poskytovania zdravotnej a sociálnej 

starostlivosti bol vytvorený model integrovanej starostlivosti pre konkrétne územie, ktorý je 

                                                           
1 78% zamestnanosti do roku 2030, 60% ľudí každoročne podieľajúcich sa na CŽV aspoň raz počas daného   

roka a dramatické zníženie ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením. 
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. 



 
 

4 

 

postavený na 3 pilieroch a najzávažnejšou zložkou je Agentúra integrovanej starostlivosti 

o seniorov. 

Norbert Keszi (Združenie obcí mikroregiónov pri Slanej) stručne predstavil Združenie obcí 

mikroregiónov pri Slanej a zámer NP, ktorého cieľom je rozvoj a koordinácia integrovaných 

služieb starostlivosti o seniorov na území južného Gemera prostredníctvom činnosti Agentúry 

integrovanej starostlivosti (ďalej len „AIS“). Ide o pilotnú implementáciu inovatívneho 

konceptu, v rámci ktorého bude množstvo malých obcí a jedno mesto zdieľať služby AIS. 

Úlohou AIS je podpora originálnych kompetencií samospráv v oblasti sociálnych služieb, 

sociálne poradenstvo, sieťovanie podpory, zisťovanie potrieb seniorov a domáca 

opatrovateľská služba. Celkové oprávnené výdavky sú vo výške 1 182 389,56 EUR, pričom 

zdroje prijímateľa predstavujú cca 60 tis. EUR. 

Diskusia 

 

Zuzana Kusá (SAV) sa zaujímala o skúsenosti predkladateľov s poskytovaním starostlivosti 

o senior vrátane právnych náležitostí. 

Marián Habovčík (Združenie obcí mikroregiónov pri Slanej) odpovedal, že prebehli 

rokovania a v spolupráci s právnickou kanceláriou a BBSK prispôsobili stanovy podmienkam 

tak, aby sociálne služby mohli byť zaregistrované a spĺňali požiadavky implementácie zámeru 

NP. V združení boli vytvorené orgány, ktoré budú mať v kompetencii len činnosť agentúry. 

Boris Sloboda (MPSVR SR) ocenil platformu, v ktorej sa spájajú malé obce do väčších celkov 

s cieľom zlepšiť poskytovanie sociálnych služieb a zhodnotil to, ako dobrý príklad 

nasledovania.  

Václav Štěrba (zástupca EK) ocenil zámer NP a skonštatoval, že je to ideálny spôsob 

fungovania regionálnej politiky. Chcel sa uistiť, že šírenie dobrej praxe nebude zamerané len 

na BBSK. 

Marián Habovčík (Združenie obcí mikroregiónov pri Slanej) odpovedal, že ako združenie 

majú bohaté skúsenosti a spolupracujú na viacerých projektoch. Zámer NP už v súčasnosti 

prezentujú a vytvoria maximálne úsilie, aby bol udržateľný. 

Norbert Keszi (Združenie obcí mikroregiónov pri Slanej) doplnil, že združenie začínalo s 12 

obcami a mestom Tornaľa, za posledný rok požiadali o členstvo v mikroregióne ďalšie dve 

obce. Skonštatoval, že ak sa združenie rozšíri, bude to zaujímavé aj pre iné samosprávy.  

Iveta Mišová (Združenie na pomoc ľuďom s MP v SR) ocenila zámer NP a zaujímala sa 

o aktivity v rámci merateľného ukazovateľa – počet aktivít zameraných na zvýšenie povedomia 

o právach osôb so zdravotným postihnutím . 

Anna Surovcová (Združenie obcí mikroregiónov pri Slanej) odpovedala, že iniciatívy budú 

zamerané na informačnú činnosť, pretože oblasť podpory pre cieľovú skupinu projektu je veľmi 

široká a v pilotnom projekte je dôležité vyskúšať, čo všetko je potrebné tejto cieľovej skupine 

sprostredkovať a zabezpečiť pre komfortný život v rámci svojho regiónu. 

Boris Sloboda (MPSVR SR) skonštatoval, že v minulosti bola ambícia podporiť 

prostredníctvom NP vytvorenie kapacity pre opatrovateľskú službu v malých obciach, ale obce 
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boli personálne poddimenzované. Pozitívne zhodnotil spájanie malých obcí, zároveň vyzval 

realizátorov projektu, aby komunikovali pozitíva, ale aj úskalia spolupráce.  

Iva Pipíšková (ZMOS) vyjadrila podporu vytváraniu centier zdieľaných služieb, ocenila 

inovatívne zameranie a zacielenie na cieľovú skupinu. Skonštatovala, že navrhovaný projekt 

môže byť dobrým príkladom aj pre ostatné obce. 

Marián Habovčík (Združenie obcí mikroregiónov pri Slanej) doplnil, že najväčším 

problémom malých obcí počas pandémie bolo riziko preobsadzovania klientov. 

V prezentovanom zámere NP ide o model, v ktorom sa budú služby navzájom dopĺňať (ak 

vypadne opatrovateľka, alebo klient, tak bude nahradení z inej obce), aby nevznikla situácia, že 

projekt nebude možné realizovať a z toho plynúce sankcie.  

Boris Sloboda (MPSVR SR) poďakoval za diskusiu a požiadal prítomných členov 

o hlasovanie.  

Hlasovanie: za: 15 členov, zdržal sa: 0, proti: 0 

Záver: Členovia Komisie schválili obsah predloženého zámeru NP „ Agentúra integrovanej 

starostlivosti“. 

  

„Bezplatné dlhové poradenstvo“ 

Barbora Vávrová (MPSVR SR) predstavila zámer NP pripravený v spolupráci s ÚPSVaR 

a externými expertmi. Základným cieľom zámeru NP je zníženie a zbavenie sa dlhu, 

zvyšovanie finančnej gramotnosti, zaradenie cieľovej skupiny do bežného života a odchod 

z čiernej ekonomiky. Skonštatovala, že SR je jedna z mála krajín EÚ, ktorá nemá zavedený 

systém poradenstva. Cieľová skupina je vymedzená PO 8 a po úprave zákona č. 453/2003 Z.z. 

o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov bude rozšírená nad rámec klientov ÚPSVaR. Doplnila, že 

bezplatné dlhové poradne ešte nemajú právnu normu, čiže cieľom projektu je odpilotovať určité 

potreby a vymedzenie cieľovej skupiny a následne sa pristúpi k právnej úprave. Miestom 

realizácie aktivít budú všetky samosprávne kraje vrátane BSK. Uviedla očakávané výsledky 

projektu, ktorými sú pomoc ľuďom, exekučná prevencia, bezplatné poradenstvo a regionálna 

dostupnosť. Celková alokácia je vymedzená vo výške 13 500 874,400 EUR. Na záver doplnila, 

že spolupráca prebieha so Slovenskou bankovou asociáciou, Asociáciou slovenských 

inkasných spoločností, Slovenskou komorou exekútorov a Slovenskou komorou psychológov. 

Pripravované sú aj stretnutia s NBS a Centrom právnej pomoci (ďalej len „CPP“). 

 

Diskusia 

 

Kamila Adamkovičová (SOCIA) ocenila zámer NP a spoluprácu s komunitnými centrami.  

Peter Daniel (externý expert) doplnil, že primárnym cieľom je pomôcť dlžníkovi, aby mohol 

riadne splácať svoje dlhy a predísť osobnému bankrotu. Prioritne ide o spájanie záujmov 

veriteľov a dlžníkov, dôkazom čoho je aj odborná spolupráca. 



 
 

6 

 

Zuzana Kusá (SAV)  sa zaujímala o spôsob hľadania klientov bezplatných dlhových poradní 

a spýtala sa, či propagácia služieb nepovedie k stigmatizácii užívateľov. Za nejasnú označila   

spoluprácu s  CPP, ktoré sa podľa nej mali podieľať na pripomienkovaní zámeru NP.  

Barbora Vávrová (MPSVR SR) ocenila pripomienky k označovaniu a ku komunikačnej 

kampani a skonštatovala, že je naozaj nutné pristupovať citlivo. Potvrdila zapracovanie 

pripomienok do zámeru NP tak, aby sa predchádzalo stigmatizácií užívateľov. Doplnila, že sú 

plánované stretnutie a spolupráca aj s CPP. 

Peter Daniel (externý expert) uviedol, že CPP majú jednostranné právne zameranie a riešia 

klientov, ktorí vstupujú do osobného bankrotu. Cieľom zámeru NP je cez kombináciu 

ekonomiky, práva a psychológie v jednom celku predísť osobnému bankrotu klientov. Priestor 

pre spoluprácu s CPP vnímajú najmä v oblasti, ak klient prejde osobným bankrotom a následne 

mu bezplatné dlhové poradne poskytnú pomoc zorientovať sa v osobných financiách, aby sa v 

zákonnom limite opätovne nedostal do osobného bankrotu. 

Boris Sloboda (MPSVR SR) doplnil, že od začiatku bolo potrebné vymedzenie činnosti CPP 

a vážnosť situácie klientov s dlhmi. Dlhové poradne majú mať prevenčný charakter ako sa 

vyhnúť osobnému bankrotu, ak to situácia klienta s dlhmi umožňuje. Po osobnom bankrote 

klienta bude dlhová poradňa ako sprievodca pre zbankrotovaného, aby sa opätovne nedostal do 

špirály dlhov. Zdôraznil, že v 14 európskych krajinách bezplatné dlhové poradenstvo funguje a 

zníženie počtu bankrotov a dlhov je signifikantné práve vďaka poradenstvu ako sa dlhom 

vyhnúť alebo ich účelne a efektívne splácať. 

Václav Štěrba (zástupca EK) vyjadril dôveru zámeru NP a ocenil prípravu a rozpracovanie zo 

strany sekcie sociálnej politiky v spolupráci s aktérmi v teréne. Zhodnotil, že úspech projektu 

sa bude odvíjať od toho, ako sa tímom v 46 poradniach podarí dostať sa ku klientom, ktorí 

potrebujú finančné poradenstvo, pretože nie vždy sa jedná o klientov ÚPSVaR. Zároveň ocenil 

snahu predkladateľov rozšíriť záber aktivít aj mimo registrovaných záujemcov o zamestnanie 

na úradoch práce, čo môže do budúcna pomôcť ÚPSVaR naučiť sa pracovať s novými 

kategóriami klientov. 

Boris Sloboda (MPSVR SR) poďakoval za prezentáciu a diskusiu k zámeru NP a požiadal 

prítomných členov o hlasovanie. 

Hlasovanie: za: 14 členov, zdržal sa: 1 (p. Kusá SAV), proti: 0  

Záver: Členovia Komisie schválili obsah predloženého zámeru NP „Bezplatné dlhové 

poradenstvo“. 

 

“Overenie modelu centier poradenstva pre mladých v BBSK” 

Jana Murgašová (BBSK) predstavila zámer NP, ktorého cieľom je overiť pilotný model 

prístupu k práci s mládežou pre podporu zamestnanosti a vypracovať regionálnu štúdiu 

uplatniteľnosti modelu multifunkčných centier pre mládež ako nástroj podpory zamestnanosti 

a predchádzaniu NEET. Zameraný bude na cieľovú skupinu NEET do 30 rokov, MRK, osoby 

so ZP, migrantov a iné zraniteľné a znevýhodnené osoby. Ďalej prezentovala aktivity, 

podaktivity a očakávané výsledky projektu. Na záver dodala, že po ukončení projektu 
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predpokladajú 7 plne funkčných centier a 3, ktoré budú poskytovať aj aktivity pre 

znevýhodnených.  

Alexandra Martinková (BBSK)  k regionálnej štúdii doplnila, že bude zahŕňať tri kroky:  

1) zmapovanie sociálno-ekonomického kontextu kategórie NEET z národných a nadnárodných 

štatistík a príkladov dobrej praxe; 2) tvorba metodiky hlavne cez terénny výskum so zapojením 

psychológov, sociálnych pracovníkov a pedagógov z Univerzity Mateja Bela;  

3) odporúčania účastníkov aplikovať overovací model do praxe.  

 

Diskusia 

 

Václav Štěrba (zástupca EK) ocenil komplexný prístup a zameranie na ťažkú cieľovú skupinu. 

Zároveň vyjadril podporu pilotnému projektu a verí, že bude prínosný aj do budúceho 

programového obdobia. 

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

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

Záver: Členovia Komisie schválili obsah predloženého zámeru NP „Overenie modelu centier 

poradenstva pre mladých v Banskobystrickom samosprávnom kraji”  

 

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

25.05.2021 

 

Boris Sloboda (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 25.5.2021 

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 25.5.2021. 

 

Informácia o schválenom dodatku č. 8 štatútu Komisie pri MV OP ĽZ pre prioritné osi 

2,3 a 4 

Boris Sloboda (MPSVR SR) informoval členov o schválenom Dodatku č. 8 k Štatútu Komisie 

pri MV OP ĽZ pre prioritné osi 2,3 a 4, ktorý bol schválený na 25. rokovaní Monitorovacieho 

výboru pre OP ĽZ. Dodatkom č. 8 sa rozšírili kompetencie členov Komisie pri MV OP ĽZ pre 

schvaľovanie zámerov NP v rámci novej prioritnej osi 8 REACT EU.  

Informácia o plnení Akčného plánu Implementačnej agentúry MPSVR SR 

Erika Rusnáková (MPSVR SR) informovala, že plnenie Akčného plánu naďalej trvá a podľa 

zoznamu nespracovaných žiadostí o platbu je za obdobie 2018 – 2020 nespracovaných 324 

žiadostí o platbu a 1100 žiadostí o platbu, ktoré boli doručené v roku 2021. V stave 
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pozastaveného schvaľovania z dôvodu prebiehajúceho trestného konania alebo iného druhu 

skúmania je okolo 200 žiadostí o platbu. V porovnaní s rokom 2020 skonštatovala výrazné 

zníženie počtu nespracovaných žiadostí o platbu a v priebehu dvoch mesiacov predpokladá, že 

budú všetky žiadosti o platbu za rok 2018 - 2020 spracované, s výnimkou tých, ktoré sú 

pozastavené z objektívnych dôvodov. 

 

Rôzne 

 

Václav Štěrba (zástupca EK) poďakoval riadiacemu orgánu a členom Komisie za diskusiu a 

produktívnu prácu na príprave národných projektov. 

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

AIS -  Agentúry integrovanej starostlivosti 

BBSK – Banskobystrický samosprávny kraj 

BSK – Bratislavský samosprávny kraj 

CPP – Centrum právnej pomoci 

EK – Európska komisia 

MRK – Marginalizované rómske komunity 

MRR – menej rozvinutý región 

NEET – „nie vo vzdelávaní, zamestnaní alebo odbornej príprave“ 

PD – Partnerská dohoda 

PO 8 – Prioritná os 8 REACT EU 

PO 9 – Prioritná os 9 Technická pomoc REACT EU 

ÚPSVaR – Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10 

 

 

 

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 25.5.2021 

Schválenie a overenie zápisnice z rokovania 

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

V Bratislave, dňa 7.7.2021 

Podpis: v.r. 

 

Overila: Inge Ivašková (ZMOS) - overovateľka zápisnice, členka Komisie pri MV OP ĽZ pre 

prioritné osi 2, 3 a 4  

V Bratislave, dňa 24.6.2021 

Podpis: v.r.  

 

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

V Bratislave, dňa 8.7.2021 

Podpis: v.z. Viliam Michalovič 

 

 

 


