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Rokovanie Komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje 

pre prioritné osi 2, 3 a 4 

Dátum konania: 19.5.2022 

Čas konania: 9:30 hod.  

Miesto konania: online videokonferencia 

Počet prítomných členov s platným hlasovacím právom: 13, 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  

 Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 

 Absolventská prax 

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

19.5.2022 

4. Informácia o zmenách vyzvaní pre národné projekty 

5. Informácia o externom ad hoc hodnotení: „ Kvalitatívne hodnotenie vplyvu realizovaných 

aktivít – nástrojov aktívnej politiky trhu práce v oblasti podpory zamestnávania osôb so 

zdravotným postihnutím“ 

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 členov Komisie pri Monitorovacom výbore pre 

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

rokovanie. Predstavil program rokovania a informoval, že vzhľadom na množstvo 

predložených pripomienok k NP Rovnaké príležitosti na trhu práce v dôsledku pandémie 

COVID 19 nebude zámer NP predmetom schvaľovania.  

p. Trojanová (zástupca EK) privítala účastníkov online rokovania a zdôraznila partnerstvo pre 

implementáciu ESF ako aj pre formovanie nového operačného programu. Skonštatovala, že 

predmetom rokovania sú dva zámery národných projektov v hodnote 55 mil. EUR a zdôraznila 

potrebu zamerať sa prioritne na podporu najzraniteľnejších skupín. Zároveň poďakovala za 

doterajšiu spoluprácu a predstavila nového kolegu p. Lukáša Pachtu, ktorý preberie agendu. 
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p. Pachta (zástupca EK) predstavil sa a povedal, že bude pracovať v rámci slovenského tímu 

na operačnom programe Ľudské zdroje.  

 

Kontrola uznášaniaschopnosti a schvaľovanie1 programu rokovania Komisie 

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

bolo 13 členov s hlasovacím právom. Počas rokovania nastala zmena v počte prítomných členov 

s hlasovacím právom.  

K programu rokovania Komisie doplnil, že NP Rovnaké príležitosti na trhu práce v dôsledku 

pandémie COVID – 19 bude z rokovania stiahnutý.  

Hlasovanie: za:13 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. Ivetu Mišovú 

(Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím)  

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

Záver: Členovia Komisie schválili overovateľa zápisnice z rokovania. 

 

Schvaľovanie zámerov národných projektov 

„Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“ 

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

zamestnateľnosti a zamestnanosti ZUoZ, udržanie ich pracovných návykov a získanie nových 

zručností a skúseností na trhu práce prostredníctvom 3 opatrení (poskytovanie odborných 

poradenských služieb, aktivácia a zaškolenie ZUoZ, podpora vytvorenia pracovného miesta 

pre ZUoZ). Zámer NP bude implementovaný prostredníctvom PO3 s celkovou alokáciou 50 

mil. EUR s dôrazom na dlhodobo nezamestnané osoby, nízkokvalifikované a viacnásobne 

znevýhodnené osoby. 

Diskusia 

p. Michalovič (MPSVR SR) doplnil, že kľúčovým prvkom v otvorených partnerských debatách 

k nastaveniu opatrení nového programového obdobia bola podpora aktivačných prác. 

Skonštatoval, že týmto projektom a prostredníctvom opatrení, ktoré majú väčší účinok sa 

zabezpečí získanie zručností  a umiestnenie tých UoZ, ktorý majú problém uplatniť sa na trhu 

práce. 

p. Sloboda (MPSVR SR) doplnil, že možnosť aktivácie sa rozširuje pre sektory, ktoré boli počas 

pandémie najviac zaťažené. 

p. Mišová (Združenie na pomoc ľuďom s MP) sa spýtala, ak sa zamestnávateľ rozhodne 

preobsadiť miesto iným zamestnancom, či musí absolvovať znovu poradenstvo a aktiváciu. 

                                                           
1 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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p. Lanáková (MPSVR SR) odpovedala, že povinné je iba opatrenie – poradenstvo. 

p. Machajdíková (Nadácia SOCIA) zaujímala sa o trvanie poradenských služieb v rozsahu 15 

hodín. Ďalej sa spýtala na ukazovatele a údaje z roku 2020.  

p. Lanáková (MPSVR SR) odpovedala, že poradenstvo musí byť počas troch stretnutí, rozsah 

jedného stretnutia je max. 5 hodín. Jednotlivé úrady práce budú mať metodický postup podľa 

ktorého budú postupovať. 

p. Jablonická (ÚPSVR) doplnila, že v prípade merateľných ukazovateľov sa postupovalo 

podľa štatistík z obdobia 02/2022. V zámere NP došlo k administratívnej chybe, ktorá bude 

odstránená. 

p. Mišová (Združenie na pomoc ľuďom s MP) sa zaujímala, či v prípade osôb s ťažšou formou 

komunikácie bude možné absolvovať poradenstvo v sprievode podpornej osoby. 

p. Trojanová (zástupca EK) povedala, že v rámci nového OP nebudú aktivačné práce  

financované z ESF+ a preto považuje za dôležité identifikovať, v čom sa tento nástroj odlišuje 

od štandardných aktivačných prác. V prípade ukazovateľov apelovala na väčšie zameranie sa 

na účasť DN v rámci znevýhodnených osôb. K opatreniu č.1 sa spýtala ako súvisí s nastavením 

individuálnych služieb a individualizovaného poradenstva. Uviedla, že počas vyjednávaní 

k Partnerskej dohode sa SR zaviazala, že individualizované poradenstvo bude poskytované  

všetkým UoZ, prioritne DN. Opatrenie č. 2 považuje za kľúčové a za nový spôsob ako sa 

postaviť k aktivačným prácam. Zaujímala sa, či kvalifikácia bude mať konkrétnu formu. 

K opatreniu č. 3 dodala, že ide o finančne náročné opatrenie a malo by byť prioritne cielené na 

DN. Apelovala na nárokovosť prechodu z opatrenia č. 2 na opatrenie č. 3 z dôvodu 

obmedzeného rozpočtu a voľných miest v opatrení č. 3. Ďalej sa zaujímala o príspevok pre 

zamestnávateľa v opatrení č. 3. 

p. Lanáková (MPSVR SR) odpovedala, že všetci UoZ prejdú poradenstvom a na základe 

zhodnotenia kritérií poradca určí ich posun na aktiváciu alebo priamo do opatrenia č. 3. Úrady 

práce budú zároveň spolupracovať s potenciálnymi zamestnávateľmi. Doplnila, že aktiváciu nie 

je možné nárokovať, ale snahou projektu je, aby všetci UoZ prešli z aktivácie do zamestnania. 

Upresnila, že v opatrení č. 2 sa navrhuje mesačný príspevok nezamestnaním počas obdobia 

trvania aktivácie. V opatrení č. 3 ide o štandardný príspevok na pokrytie mzdových nákladov 

na UoZ (max.80% minimálnej celkovej ceny práce). Na záver potvrdila, že dôraz bude 

zameraný na viacnásobne znevýhodnené skupiny. 

p. Sloboda (MPSVR SR) k štruktúre cieľovej skupiny doplnil, že osoby nad 50 rokov a osoby 

so základným a nižším ako sekundárnym vzdelaním majú potenciál byť DN. 

p. Michalovič (MPSVR SR) doplnil, že cieľom projektu je primárne sa zamerať na 

zabezpečenie potrebných zručností. V prípade, ak zamestnávateľ identifikuje chýbajúcu 

zručnosť, ktorú je potrebné doplniť, uchádzač sa môže zapojiť do projektu, ktorý je zameraný 

na vzdelávanie pre UoZ. 

p. Trojanová (zástupca EK) skonštatovala, že za kľúčovú považuje prestupnosť a nárokovosť. 

Vyjadrila obavy z vyčerpania miest v opatrení č. 3 nakoľko sa jedná o dotované pracovné 

miesto, kým UoZ absolvuje opatrenie č. 1 a č. 2. 

p. Michalovič (MPSVR SR) doplnil, že navrhovaný projekt má primárne slúžiť na aktiváciu 

ťažšie zamestnateľných skupín. Na základe partnerských debát uviedol, že postupnosť nebude 

obmedzovaná, ale pravdepodobne bude zachovaná, pretože niekedy rigidné nastavenie 

projektov znemožňuje individuálnu účasť konkrétnych osôb. Po individuálnom zhodnotení 

možností UoZ, by bolo možné vynechať aktiváciu a zaradiť UoZ priamo do podporovaného 

pracovného miesta. 
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p. Pipíšková (ZMOS) navrhla cez výbory zamestnanosti odkomunikovať obciam, ako sa 

zmenila vízia a v čom je zmena oproti štandardným aktivačným prácam. Spýtala sa na formu 

potvrdenia o aktivácii.   

p. Mišová (Združenie na pomoc ľuďom s MP) ocenila zameranie na DN osoby a zaujímala 

sa, či sa do projektu môžu zapojiť aj  osoby so ZP, ktoré nie sú vždy evidované na úrade práce. 

p. Lanáková (MPSVR SR) odpovedala, že osoby so ZP patria medzi znevýhodnených UoZ a  

každý kto spĺňa podmienky evidencie môže byť zaradený. K potvrdeniu o aktivácii uviedla, že 

bude vytvorený vzor potvrdenia. 

p. Machajdíková (Nadácia SOCIA) potvrdila negatívne skúsenosti s prihlásením osôb so ZP 

do evidencie na úradoch práce. 

p. Trojanová (zástupca EK) uviedla, že prestupnosť je žiadúca. Verí, že pilotný projekt bude 

monitorovaní a členovia Komisie budú o výsledkoch informovaní. Požiadala o navýšenie 

merateľných ukazovateľov v prípade viacnásobne znevýhodnených osôb. Zaujímala sa aj o 

cieľovú skupinu MRK. 

p. Kusá (SAV) skonštatovala, že navýšenie DN vrátane skupiny MRK by sťažilo čerpanie. 

p. Lanáková (MPSVR SR )uviedla, že tento projekt vníma ako nadstavbu nad štandardnými 

aktivačnými prácami, najmä v rozšírení zapojených subjektov a v zameraní na cieľovú skupinu. 

Projekt považuje za inovatívny v tom, že prostredníctvom poradenstva a širšieho okruhu 

zapojených sektorov budú činnosti vykonávané v zariadeniach ako nemocnice, sociálne služby, 

čiže nepôjde len o sezónne práce. Doplnila, že do projektu bude doplnená cieľová skupina, 

ktorá má viacnásobne znevýhodnenie a prehodnotia sa merateľné ukazovatele. 

p. Trojanová (zástupca EK) požiadala, aby bolo UoZ jasne odkomunikované, že sa nejedná 

o štandardné aktivačné práce, ale sa očakáva prestupnosť, tzn. ďalšia práca s UoZ, ktorí 

úspešne absolvujú opatrenie č. 2. 

p. Sloboda (MPSVR SR) zhodnotil, že zámer NP je inovatívny a obsahuje nové prvky. Jedným 

z inovatívnych prvkov je posun aktivácie do sektorov s cieľom doplniť chýbajúce stavy 

a posilniť sektory, ktoré najviac ovplyvnila pandemická situácia. Potvrdil, že projekt bude 

zaradený do externého hodnotenia. 

Hlasovanie:  Počet prítomných členov: 12, za: 12 , zdržalo sa: 0, proti: 0. 

Záver: Členovia Komisie schválili obsah predloženého zámeru NP „Aktivácia 

znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“.   

 

„Absolventská prax“ 

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

zamestnateľnosti znevýhodnených UoZ – NEET, absolventov škôl prostredníctvom získavania 

a prehlbovania pracovných zručností a praktických skúseností formou absolventskej praxe, 

vykonávanej u zamestnávateľa. Nadväzuje na ukončený projekt „ Absolventská prax štartuje 

zamestnanie“, ktorý bol predmetom externého hodnotenia. Doplnila, že hodnotenie potvrdilo 

vysoko hodnotené uplatnenie absolventov na trhu práce. Zámer NP bude implementovaný 

prostredníctvom PO 2 s celkovou alokáciou 5 mil. EUR. 

p. Kusá (SAV) uviedla, že jej prekáža odmena vo výške životného minima a nastavenie projektu 

považuje za výhodnejšie pre zamestnávateľov. 
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p. Lanáková (MPSVR SR) skonštatovala, že cieľom projektu je získať pracovné návyky 

a skúsenosti u zamestnávateľov. Ak by bol príspevok vo výške zodpovedajúcej polovičnému 

úväzku, išlo by o pracovný pomer a týmto prístupom by sa podporili obavy z využívania 

absolventov ako lacnej pracovnej sily. Doplnila, že o  nástroj je zo strany absolventov veľký 

záujem. 

p. Sloboda (MPSVR SR) zhodnotil, že podľa štatistických údajov, ktoré sú v zámere NP 

uvedené, každý druhý absolvent, ktorý absolvoval prax sa aj zamestnal.  

p. Machajdíková (Nadácia SOCIA) ocenila, že do zámeru NP boli zahrnuté výsledky 

z ukončeného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“ a rozdelenie zapojených 

absolventov s VŠ a SŠ vzdelaním. Zaujímala sa o spôsob akým sa dopracovalo k ukazovateľom 

podielu VŠ vs. SŠ, ak sa realizuje duálne vzdelávanie. 

p. Lanáková (MPSVR SR) odpovedala, že zapojenie VŠ a SŠ závisí od dopytu 

zamestnávateľov, pretože v niektorých prípadoch ani absolventi VŠ nedisponujú praktickými 

skúsenosťami. 

p. Pachta (zástupca EK) zaujímal sa, či sa v projekte zohľadňuje aspekt vyššieho % 

neaktívnych žien než mužov na SR. Doplnil, že do nového programového obdobia bude 

zahrnutá Záruka pre mladých a nová iniciatíva ALMA, ktorá je zameraná na získanie skúseností 

v zahraničí formou stáží. Považuje za nevyhnutné zamerať sa na cieľovú skupinu MRK  

a absolventov SŠ, kde dlhodobá neaktivita  môže byť chronická. 

p. Trojanová ( zástupca EK) skonštatovala, že z pohľadu sledovania indikátorov v PO 2 sú 

nedostatky v podpore neaktívnych osôb a DN. Podporu absolventov VŠ a SŠ považuje za 

dôležitú, ale obdobná podpora musí byť zameraná aj na skupinu viacnásobne znevýhodnených 

mladých. Požiadala o prehľad prebiehajúcich projektov s cieľovou skupinou  mladý do 29 

rokov, ktorý nespadajú do cieľovej skupiny, ktorú podporuje predkladaný zámer NP. 

p. Lanáková (MPSVR SR) odpovedala, že sa môžu zapojiť do NP „Chyť sa svojej šance“, 

momentálne je zapojených 484 NEET do 29 rokov. Ďalej sa realizuje dopytovo - orientovaná 

výzva „Krok za krokom“,  pre účastníkov projektu je poskytované poradenstvo v oblasti 

financií a udržanie zdravej finančnej situácie. Doplnila, že cieľová skupina zámeru NP 

Absolventská prax je definovaná podľa §8 ods.1, písm a) Zákona o zamestnanosti ako absolvent 

do 26 rokov. Vzhľadom na množstvo pripomienok navrhla rozšíriť cieľovú skupinu zámeru NP 

na NEET do 29 rokov, ktorí sú v evidencii UoZ. 

p. Sloboda (MPSVR SR) skonštatoval, že prezentovaný zámer NP nadväzuje na verejne 

pozitívne vnímaný projekt „ Absolventská prax štartuje zamestnanie“. Absolventská prax vo 

veľkej miere vedie k následnému zamestnaniu a má dobré výsledky. 

p. Trojanová (zástupca EK) zdôraznila, že v závere programového obdobia je potrebné cieliť 

finančné prostriedky do ukazovatele, ktoré nie sú v PO 2 naplnené. Dodala, že prebiehajú 

konzultácie rámca pre kvalitu stáží a odporučila členom Komisie, aby sa zapojili 

prostredníctvom odkazu, ktorý EK po rokovaní zašle.  

p. Michalovič (MPSVR SR) vysvetlil, že merateľné ukazovatele, ktoré boli v PO 2 nastavené, 

nebudú naplnené z objektívnych dôvodov. Finančné zdroje z PO2 sa realokovali na 

protipandemické opatrenia. Po ukončení kľúčových NP a po započítaní všetkých korekcií sa 

uvoľnila dodatočná alokácia, ktorú teraz navrhujeme zacieliť v prospech projektu 

„Absolventská prax“. Dodal, že po zazmluvnení všetkých projektov v rámci výzvy na NEET 

a po obdržaní monitorovacích správ bude možné vyhodnotiť, koľko bolo podporených mladých 

ľudí – NEET. 

p. Kusá (SAV) uviedla, že rozšírením cieľovej skupiny sa mení charakter projektu. 
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p. Machajdíková (Nadácia SOCIA) prostredníctvom chatu navrhla, aby sa o upravenom 

zámere NP hlasovalo prostredníctvom hlasovania per rollam. 

p. Michalovič (MPSVR SR) dal do pozornosti debaty so zástupcami z rôznych sektorov 

prostredníctvom pracovnej skupiny pre otázky zamestnanosti, kde bol prijatý akčný plán pre 

implementáciu Záruky pre mladých  a došlo k zhode, že v novom programovom období budú 

podporované aktivity typu absolventská prax. 

p. Sloboda (MPSVR SR) uviedol, že zámer NP Absolventská prax v predloženom znení 

sťahuje z rokovania. Zároveň navrhol zámer NP schváliť prostredníctvom hlasovania per 

rollam bez pripomienkového konania po zapracovaní nasledovných zmien: 

 Rozšírenie cieľovej skupiny na NEET do 29 rokov, ktorý je v evidencii UoZ, 

 Zmena názvu zámeru NP na „Prax pre mladých“, zmeny budú upravené v celom texte 

zámeru NP. 

 

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

19.05.2022 

 

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 19.5.2022 schválené. Schválené 

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

hlasovanie. 

Hlasovanie: za: 12 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 19.5.2022. 

Informácia o zmenách vyzvaní pre národné projekty 

p. Michalovič (MPSVR SR) informoval o zmenách vyzvaní pre NP ku ktorých dochádza 

v dôsledku zmeny v implementácii ako aj v dôsledku pandemickej situácie. Prehľady budú 

priebežne aktualizované a prezentované na rokovaniach Komisie. 

 

Informácia o externom ad hoc hodnotení: „ Kvalitatívne hodnotenie vplyvu realizovaných 

aktivít – nástrojov aktívnej politiky trhu práce v oblasti podpory zamestnávania osôb so 

zdravotným postihnutím“ 

p. Smieško (expert) na základe prezentácie, ktorú mali členovia k dispozícii informoval 

prítomných členov Komisie o hlavných zisteniach a odporúčaniach v oblasti podpory 

zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím.  

p. Machajdíková (Nadácia SOCIA) požiadala o vysvetlenie, prečo bola pri niektorých 

opatreniach efektívnosť a náklady pomerne vyššie pri ľuďoch so ZP. 

p. Smieško (expert) uviedol, že v rámci kontrafaktuálnej analýzy boli UoZ so ZP vnímaní ako 

celok, pretože vzorky boli nedostatočné. Skonštatoval, že skutočná efektivita a účinnosť je 

vyššia. Vyššia účinnosť je dosiahnutá z toho dôvodu, že osoby so ZP bez účasti na niektorom 

z aktívnych opatrení trhu práce sa zamestnajú ťažšie. 
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p. Machajdíková (Nadácia SOCIA) ocenila vysvetlenie a výsledky hodnotenia považuje za 

dôležité pri nastavovaní politík v oblasti zamestnávania a začlenenia ľudí so ZP. 

p. Smieško (expert) doplnil, že v ďalšom hodnotení budú konfrontované rôzne skupiny v rámci 

rozhovorov a budú im kladené otázky a aspekty zamestnávania osôb so ZP. V hodnotení sa 

zameriavali na účasť osôb so ZP na aktívnych opatreniach trhu práce popri ostatných UoZ 

a porovnávali úspešnosť uplatnenia sa na trhu práce pre ZP, ktorí sa zúčastnili oproti  ZP, ktorí 

sa nezúčastnili žiadneho opatrenia. 

p. Litterová (MPSVR SR) doplnila, že výzvy a vyzvania, ktoré boli nastavené priamo pre osoby 

so ZP boli najviac vyčerpané v porovnaní s tými, kde osoby so ZP boli len súčasťou. 

p. Kusá (SAV) povedala, že zamestnávanie osôb so ZP považuje za dôležité. Dodala, že 

v niektorých situáciách by sa malo uvažovať o kvótach aj pre iné znevýhodnené skupiny, ktoré 

majú problém uplatniť sa na trhu práce. 

p. Trojanová (zástupca EK) výsledky hodnotenia považuje za ďalší vstup pre implementáciu 

ESF. Upozornila na nedostatočnú veľkosť vzorky a neproporčnosť v ponúkanej možnosti 

zúčastniť sa podporovaných opatrení. V rámci NP RE-PAS, KOMPAS ocenila efektivitu tohto 

nástroja, ktorý má dlhodobo pozitívnu spätnú väzbu. Zaujímala sa o skupinu uchádzačov, ktorí 

zostávajú v evidencii natrvalo. 

p. Smieško (expert) uviedol, že v kontrafaktuálnej analýze sa doporučuje, aby každá premenná, 

ktorá vstupuje do porovnania obsahovala 10-20 UoZ so ZP a nástup na AOTP bol 

v porovnateľnom období. 

p. Tvrdoňová (expert) doplnila, že k trvalej evidencii dochádza z toho dôvodu, že 

zamestnávatelia si vo väčšej miere vyberú uchádzača bez ZP. Ku kvótam zamestnávania iných 

znevýhodnených UoZ odporučila, aby boli flexibilné a mohli sa upravovať vzhľadom na 

situáciu na trhu práce. 

Rôzne 

p. Machajdíková (Nadácia SOCIA) sa spýtala na finančnú podporu a na riešenie situácie 

v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine.  

p. Michalovič (MPSVR SR) uviedol, že podpora pre utečencov z UA bude poskytovaná 

prostredníctvom operačných programov OP ĽZ a IROP. Momentálne je pripravovaná revízia 

operačných programov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení 

nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 a nariadenie (EÚ) č. 223/2014, pokiaľ ide o Kohézne opatrenia 

na podporu utečencov v Európe (CARE). Poskytovanie podpory začne ihneď po schválení 

príslušných revízií.  

p. Trojanová (zástupca EK) poďakovala RO za flexibilné riadenie a za doterajšiu spoluprácu. 

p. Sloboda (MPSVR SR)  za RO poďakoval p. Trojanovej sa aktívnu spoluprácu počas jej 

pôsobenia na Generálnom riaditeľstve pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie. 

Členom Komisie poďakoval za aktívnu účasť na online rokovaní.  
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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 19.5.2022 

 

Schválenie a overenie zápisnice z rokovania 

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

V Bratislave, dňa 20.6.2022 

Podpis: v. r. 

 

Overil:  Iveta Mišová - overovateľ zápisnice, členka Komisie pri MV OP ĽZ pre prioritné osi 

2, 3 a 4  

V Bratislave, dňa 21.6.2022 

Podpis: v. r. 

 

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

V Bratislave, dňa 30.6.2022 

Podpis: v. r. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


