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Rokovanie Komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje 

pre prioritné osi 2, 3 a 4 

 

 

Dátum konania: 21.9.2015 

Čas konania:  10:00 hod.  

Miesto konania: MPSVR SR, Špitálska 6, zasadacia miestnosť č. 106  

Počet členov s platným hlasovacím právom: 15   

 

Prítomní členovia: 

Albert Németh, MPSVR SR, generálny riaditeľ sekcie fondov EÚ 

Agáta Záhorská, MPSVR SR, generálna riaditeľka sekcie kontroly 

Nadežda Šebová, MPSVR SR, generálna riaditeľka sekcie sociálnej a rodinnej politiky 

Elena Michaldová, MPSVR SR, generálna riaditeľka sekcie ekonomiky 

Katarína Lanáková, MPSVR SR, riaditeľka odboru politiky trhu práce 

Radoslav Štefánek, MPSVR SR, riaditeľ kancelárie vedúceho  služobného úradu 

vz. Beáta Predajnianska, MPSVR SR, riaditeľ odboru prípravy projektov a výziev 

Mária Jacková, MPSVR SR, odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí 

Bruno Konečný, Združenie miest a obcí Slovenska 

Ľubomír Lőrincz, Združenie miest a obcí Slovenska 

Jaroslav Šumný, Konfederácia odborových zväzov 

Branislav Masár, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR 

vz. Barbora Karelová, Republiková únia zamestnávateľov 

Zuzana Kusá, Slovenská akadémia vied 

Michal Páleník, Inštitút zamestnanosti 

 

Neprítomní členovia: 

Karol Jokl, MPSVR SR, riaditeľ odboru medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí           

Viola Kromerová, Slovenský živnostenský zväz 

Milan Měchura, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 

Ján Hrubý, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 

 

Na rokovanie Komisie boli prizvaní pozorovatelia bez hlasovacieho práva a zástupcovia Európskej 

komisie: 

 

Zuzana Rybanová,  zástupca Európskej  komisie  

Martin Orth, zástupca Európskej komisie 

Katarína Kovácsová, riaditeľka odboru projektového riadenia 

 Daniela Šajmírová, zástupca Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 

 Zuzana Valentová, zástupca Implementačnej agentúry MPSVR SR 

 Andrea Bučková, zástupca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 

Veronika Paľková, zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Ján Ostrolúcky, zástupca Slovenského zväzu zdravotne postihnutých 

 

Prítomní pozorovatelia bez hlasovacieho práva: 

Zuzana Rybanová,  zástupca Európskej  komisie  

Martin Orth, zástupca Európskej komisie 

Katarína Kovácsová, MPSVR SR, riaditeľka odboru projektového riadenia 

 Daniela Šajmírová, zástupca Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 

 Zuzana Valentová, zástupca Implementačnej agentúry MPSVR SR 

 Andrea Bučková, zástupca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 

vz. Petra Rosinčinová,  zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 

  



Neprítomní pozorovatelia bez hlasovacieho práva a zástupcovia Európskej komisie: 

Ján Ostrolúcky, zástupca Slovenského zväzu zdravotne postihnutých 

 

Na rokovanie boli prizvaní hostia bez hlasovacieho práva: 

Peter Ferjančík, zástupca Ministerstva zdravotníctva SR 

Michal Kubo, zástupca Zdravé komunity, n.o. 

Karel Molin, zástupca MPSVR SR, riaditeľ Národného  koordinačného strediska pre riešenie 

problematiky násilia na deťoch 

Mariana Kováčová, zástupca Koalície pre deti 

Dana Rušinová, zástupca Koalície pre deti 

Michal Krivošík, zástupca MPSVR SR, riaditeľ odboru integrácie osôb so ZP 

Ján Gabura, zástupca MPSVR SR, odbor integrácie osôb so ZP 

Oľga Pietruchová, zástupca MPSVR SR, riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí 

 

 

Program rokovania 

 

Registrácia  

1) Otvorenie rokovania Komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje 

pre  prioritné osi 2, 3 a 4 (ďalej len „Komisia“), kontrola uznášaniaschopnosti  

2) Schvaľovanie overovateľa zápisnice 

3) Informácia o finančnom vývoji a napĺňaní cieľov programu 

4) Schvaľovanie zámerov národných projektov (ďalej len „zámer NP“) 

Prioritná os 4 – Sociálne začlenenie 

- Podpora univerzálneho navrhovania  

- Podpora ochrany detí pred násilím 

- Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie 

- Zdravé komunity 3 

5) Schvaľovanie Zoznamu zámerov národných projektov pre OP Ľudské zdroje na rokovaní 

Komisie pre prioritnú os 2, 3 a 4 ku dňu 21.9.2015 
6) Rôzne 

7) Záver 

 

 

Prijaté závery z rokovania Komisie: 

 

Bod 1: Otvorenie rokovania Komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program 

Ľudské zdroje pre prioritné osi 2, 3 a 4, kontrola uznášaniaschopnosti 

 

Predseda Komisie privítal všetkých členov Komisie a skonštatoval, že Komisia je uznášaniaschopná. 

Oboznámil členov o programe rokovania. Uviedol, že do programu rokovania Komisie  boli pôvodne 

zaradené aj ďalšie tri projekty, no vzhľadom na potrebu ich doladenia vo vnútri rezortu, boli 

z rokovania Komisie stiahnuté s tým, že budú predložené na najbližšie rokovanie Komisie, ktoré je 

plánované v mesiaci október.  

Záver: Členovia Komisie schválili Program rokovania.  

 

Bod 2 Schvaľovanie overovateľa zápisnice 

Za overovateľa zápisnice z rokovania bol navrhnutý a členmi Komisie schválený p. Jaroslav Šumný, 

Konfederácia odborových zväzov.  

Záver: Členovia Komisie schválili overovateľa zápisnice z rokovania. 

 

 

 



Bod 3 Informácia o finančnom vývoji a napĺňaní cieľov programu 

 

Predseda Komisie informoval členov o finančnom vývoji a napĺňaní cieľov programu. Doteraz boli 

zverejnené v rámci OP ĽZ štyri vyzvania v celkovom objeme 200 mil. EUR. MPSVR SR je prvým 

riadiacim orgánom, ktorý zverejnil vyzvania na národné projekty. Doteraz iba MŽP SR zverejnilo 

výzvu. V súčasnosti prebiehajú intenzívne práce na príprave ďalších národných projektov, zámery 

ktorých boli schválené na predchádzajúcich Komisiách.   

Záver: Členovia Komisie zobrali na vedomie Informáciu o finančnom vývoji a napĺňaní cieľov 

programu. 

 

Bod 4  Schvaľovanie zámerov národných projektov 

 

1) Zámer NP: „Podpora univerzálneho navrhovania“ 

p. Krivošík (zástupca MPSVR SR, sekcia sociálnej a rodinnej politiky) predstavil návrh zámeru 

NP, oboznámil členov o cieľoch a aktivitách projektu. 

p. Páleník (zástupca Inštitútu zamestnanosti) uviedol, že verí, že je projekt nastavený tak, aby 

uľahčil život tým, ktorí to potrebujú. Vyslovil dve otázky: Má projekt ambíciu upraviť existujúce 

záväzné technické predpisy pre navrhovanie? Budú vydané záväzné postupy pre mestá a obce, ktoré 

budú musieť univerzálne navrhovanie v rámci svojich všeobecne záväzných nariadení rešpektovať, 

pretože teraz to mnohé obchádzajú?  

p. Krivošík (zástupca MPSVR SR, sekcia sociálnej a rodinnej politiky) odpovedal, že v rámci 

projektu vzniknú odporúčania aj na úpravu legislatívy, pričom už teraz platí Dohovor o právach osôb 

so ZP, vyhláška MDVRR SR o bezbariérovosti a Stavebný zákon, ktoré však iba čiastkovo riešia 

univerzálne navrhovanie. Je potrebné, aby objekty boli prístupné pre osoby so ZP, seniorov, matky 

s deťmi, čo je širšia téma ako bezbariérovosť. 

p. Šumný (zástupca Konfederácie odborových zväzov) vzniesol otázku, na čo bude zameraný 

dlhodobý výskum v oblasti univerzálneho navrhovania? 

p. Krivošík (zástupca MPSVR SR, sekcia sociálnej a rodinnej politiky) vysvetlil na konkrétnych 

príkladoch – univerzálne navrhovanie znamená: úprava výťahov tak, aby mali presklenú časť pre 

komunikáciu sluchovo postihnutých, neprípustnosť mať na dverách gule namiesto kľučiek, lebo 

telesne postihnutí si nevedia otvoriť dvere, v hoteloch nemôžu byť iba zvukové signalizácie, ale aj 

zábleskové pre zrakovo postihnuté osoby a i. 

Bruno Konečný (zástupca Združenia miest a obcí Slovenska) požiadal p. Páleníka, či má štatistiku 

o všeobecne záväzných nariadeniach miest a obcí, pretože tieto sú limitované pamiatkarmi a v rámci 

rekonštrukcie sa musí zachovať vzhľad budovy, ktorá je pamiatkovo chránená. Preto sa snažia hľadať 

také priestory pre fungovanie verejnej správy, ktoré budú dostupné všetkým. 

p. Páleník (zástupca Inštitútu zamestnanosti) odpovedal, že otázka skôr smerovala na úpravu 

vonkajších priestorov (chodníky a obrubníky). 

p. Pietruchová (zástupca MPSVR SR, odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí) navrhla, že 

projekt by bolo vhodné rozšíriť o poradenstvo a vzdelávanie aj vzhľadom na nastavené indikátory 

a potrebu informovanosti verejnosti o výsledkoch projektu. 

p. Krivošík (zástupca MPSVR SR, sekcia sociálnej a rodinnej politiky) informoval prítomných, že 

projekt je rozšírený o zvyšovanie povedomia o prínose univerzálneho navrhovania a nebude zameraný 

na poradenskú činnosť a vzdelávanie, je zameraný na špecifickú technickú stránku veci. V budúcnosti 

uvažujú o žiadosti na globálny grant, kde by bolo poradenstvo a vzdelávanie zahrnuté. 

 

p. Orth (zástupca Európskej komisie) uviedol, že by bolo potrebné lepšie rozpracovať, čo je v tejto 

oblasti známe a čo nám ešte chýba (poznatky naše aj zo zahraničia) a z pohľadu EK nie je časový 



rámec dostatočne ambiciózny, pretože v rámci nového programového obdobia sa plánujú veľké 

investície z investičných a štrukturálnych fondov, napr. aj v rámci OP EVS a preto by bolo vhodné 

mať odporúčania, ktoré vzniknú v rámci tohto projektu, k dispozícii skôr ako v r. 2020. Zaujímal sa, či 

je do projektu zapojené MDVRR SR ako gestor Stavebného zákona a či výsledky projektu budú preň 

záväzné. Ak nie, aby bolo zapojené už do prípravy samotného národného projektu, aby sa už pri 

príprave projektu vzali do úvahy ich pripomienky a nefinancovalo sa niečo, čo nebude do praxe 

následne zavedené. 

 

p. Krivošík (zástupca MPSVR SR, sekcia sociálnej a rodinnej politiky) uviedol, že získavanie 

informácií z oblasti univerzálneho navrhovania bude úlohou realizátora projektu. Dohovor o právach 

osôb so ZP, ako aj vyhláška o bezbariérovosti a Stavebný zákon sú platné, prvá etapa projektu končí 

v r. 2017, takže ešte 3 roky bude využiteľná a verí, že legislatívne odporúčania prejdú potrebným 

procesom a stanú sa súčasťou legislatívy. S MDVRR SR o tomto projekte komunikované nebolo, 

prebiehala komunikácia iba v rámci Stavebného zákona, ale je predpoklad, že bude na ňom 

participovať ako člen Riadiaceho výboru. 

  

p. Németh (zástupca MPSVR SR, sekcia fondov EÚ) zhrnul diskusiu, pričom navrhol v zámere NP 

lepšie rozpísať východiskovú situáciu, uviesť synergie s inými operačnými programami, uviesť 

vyjadrenie MDVRR SR k navrhovanému projektu a jasnú spoluprácu MDVRR SR na projekte, ako aj  

pretavenie výsledkov do návrhu vnútroštátnych predpisov. 

 

p. Kovácsová (zástupca MPSVR SR, riaditeľka odboru projektového riadenia) uviedla, že je 

potrebné doplniť kvantifikáciu ukazovateľov (u všetkých projektov) v nadväznosti na cieľové skupiny 

a aktivity, ktoré sa bez kvantifikácie ťažko nastavujú a doplniť ukazovatele výsledkov (dopadové 

ukazovatele). 

 

p. Németh (zástupca MPSVR SR, sekcia fondov EÚ)  dal následne hlasovať o predloženom zámere 

NP.  

 

Záver: Členovia Komisie s nadpolovičným počtom hlasov schválili zámer NP „Podpora 

univerzálneho navrhovania“
1
 

 

 

2) Zámer NP: „Podpora ochrany detí pred násilím “  

p. Molin (zástupca MPSVR SR, Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky 

násilia na deťoch, ďalej len „NKS“) predstavil návrh zámeru NP, oboznámil členov s cieľmi 

a aktivitami projektu. Vyjadril sa k pripomienkam, ktoré boli členmi Komisie vznesené. V súvislosti 

s pripomienkou EK a na základe vzájomných konzultácií aj s partnermi projektu bolo dohodnuté, že 

profesijné zabezpečenie UPSVaR bude identifikované konkrétnejšie (uvedená pripomienka bola 

zapracovaná v znení zámeru, ktorý bol zaslaný pred zasadnutím komisie). V rámci realizácie projektu 

by sa mal personálne posilniť inštitút koordinátorov, ktorí budú zabezpečovať systémovú koordináciu 

a nastavovanie procesov v rámci mikroregiónu (územného obvodu ÚPSVaR). Ich hlavnou úlohou 

bude analýza a identifikácia potrieb vo vzťahu k tým činnostiam, ktoré vykonávajú jednotlivé subjekty 

a nastavovanie optimálneho rámca spolupráce a súčinnosti medzi nimi.  Vzhľadom k povahe 

koordinácie a ustanoveniam súčasne platnej legislatívy je nevyhnutné, aby koordinátor bol prepojený 

s  UPSVaR. V súčasnosti prebieha testovacia fáza takéhoto fungovania a prepojenia. Zriadenie novej 

telefonickej linky využije všetky skúsenosti z fungovania súčasne prevádzkovaných liniek a know-

how, či už v oblasti telefonickej podpory alebo on-line poradenstva. Pri nastavovaní projektu bude 

NKS spolupracovať s Asociáciou krízových liniek, ktorá združuje uvedené linky a s ďalšími subjektmi 
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 V priebehu hlasovania zámerov NP sa člen Komisie  a zároveň gestor  zámeru zdržal hlasovania, aby nedochádzalo ku konfliktu záujmov.   

 
 



združených v Koalícii pre deti. Definovanie detailov považuje za úlohu mikrotímu pri príprave 

samotného národného projektu. 

p. Predajnianska (zástupca MPSVR SR, odbor prípravy projektov a výziev) poukázala na 

skutočnosť, že v súčasnosti sa realizuje projekt Prevencia a eliminácia násilia páchaného na ženách, 

kde sa zavádzala telefonická linka a pri príprave tohto národného projektu by bolo vhodné 

spolupracovať s prijímateľom, aby sa využili skúsenosti a predišlo sa prípadným problémom. 

p. Jacková (zástupca MPSVR SR, odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí) sa zaujímala 

o bližšiu špecifikáciu zabezpečenia systému vzdelávania. 

p. Molin (zástupca MPSVR SR, NKS) uviedol, že multidisciplinárne (spoločne, medzirezortné) 

vzdelávanie už prebieha v spolupráci s externými partnermi – školiteľmi. Aktuálne prebieha školenie  

na tému inštitucionálneho násilia. V rámci prvej fázy multidisciplinárnych školení prešlo vzdelávaním 

aktuálne takmer 700 pracovníkov dotknutých subjektov v 40 územných obvodoch ÚPSVaR  

.Prostredníctvom metodického filmu, ktorý poskytlo centrum Slniečko, sa učia pracovníci 

zainteresovaných subjektov spolupracovať a riešiť konkrétne modelové situácie, ktoré sa vyskytujú 

v praxi. Školenie v rámci projektu bude nadväzovať na model prebiehajúcich multidisciplinárnych 

školení. 

p. Kováčová (zástupca Koalície pre deti) zdôraznila, že je veľmi dôležité nastaviť systém pomoci 

deťom zo štátu a vytvoriť koordinačné tímy, ktoré budú spolupracovať tak, aby dieťa nemuselo byť 

10x vypočúvané a poskytla sa mu pomoc čo najrýchlejšie. V rámci školení sa im potvrdilo, že ľudia sú 

namotivovaní a chcú deťom poskytnúť pomoc tak, aby nedochádzalo k viktimizácii a aby 

zodpovednosť za riešenie situácie bola rozdelená na všetkých aktérov a konečné rozhodnutie nebolo 

len na pracovníkovi UPSVaRu. 

p. Németh (zástupca MPSVR SR, sekcia fondov EÚ) informoval, že počas prípravy projektu 

riadiaci orgán overí prípadné synergie s ďalšími projektami a v rámci mikrotímu sa stanoví jasná 

demarkačná línia alebo prepojenie s inými projektami. Následne dal hlasovať o predloženom zámere 

NP.  

 

p. Kovácsová (zástupca MPSVR SR, riaditeľka odboru projektového riadenia) – uviedla, že je 

potrebné zámer doplniť o kvantifikáciu ukazovateľov. 

 

Záver: Členovia Komisie s nadpolovičným počtom hlasov schválili zámer NP „Podpora ochrany detí 

pred násilím“
2
 

 

 

3) Zámer NP: „Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie“ 

p. Pietruchová (zástupca MPSVR SR, odbor rodovej rovnosti a rovností príležitostí) predstavila 

návrh zámeru NP, oboznámila členov o cieľoch a aktivitách projektu. V nadväznosti na pripomienku 

EK objasnila, že projekt je navrhovaný na financovanie z PO 4 z dôvodu, že bude pokrývať všetky 

oblasti obsiahnuté v Antidiskriminačnom zákone, teda nielen prístup na trh práce, ale aj prístup 

k sociálnym službám, zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu, tovarom a službám. Pozornosť bude tiež 

venovaná viacnásobne znevýhodneným skupinám, či už ide o rómske ženy, ženy so zdravotným 

postihnutím, jednorodičovské rodiny. 

V nadväznosti na pripomienku OPPV uviedla, že obdobie oprávnenosti výdavkov požadujú od 

11/2015 z dôvodu, aby telefonická linka nabehla bez problémov, keďže v súčasnosti je na nej 

vytvorených 9 pracovných miest a nemuselo by sa tak riešiť preklenovacie obdobie.  

                                                           
2
 V priebehu hlasovania zámerov NP sa člen Komisie  a zároveň gestor  zámeru zdržal hlasovania, aby nedochádzalo ku konfliktu záujmov.   

 
 



Uviedla, že v upravenom zámere NP ukazovatele boli doplnené, avšak v zámere predloženom na 

rokovanie Komisie tieto nie sú uvedené. 

K ďalšej pripomienke EK uviedla, že tento projekt je koncipovaný do oblasti koordinácie na vládnej 

úrovni, ale súčasne bol pripravený návrh výzvy na dopytovo orientované projekty zamerané na oblasť 

prevencie a eliminácie rodovej diskriminácie v objeme 10 mil. EUR.  

p. Bučková (zástupca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity) vzniesla otázku, ako 

je plánované poskytovanie on-line poradenstva v lokalitách, ktoré sú geograficky vylúčené. 

p. Pietruchová (zástupca MPSVR SR, odbor rodovej rovnosti a rovností príležitostí) uviedla, že 

sa budú pripravovať materiály v ľahko dostupnom jazyku, ale skôr pôjde o telefonickú linku, kde je už 

teraz evidovaný dostatočný počet hovorov z marginalizovaných rómskych komunít od žien, ktoré 

nemajú inú možnosť získať poradenstvo vzhľadom na obmedzené možnosti cestovať napr. za 

právnikom. 

p. Bučková (zástupca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity) vzniesla otázku, či 

sa plánuje v rámci projektu  podporovať vzdelávanie pre pomáhajúce profesie. 

p. Pietruchová (zástupca MPSVR SR, odbor rodovej rovnosti a rovností príležitostí) odpovedala, 

že to bude úlohou koordinačno-metodického centra., V spolupráci s Radou Európy sa pripravuje 

vzdelávanie pre silové zložky, sudcov, prokurátorov, tiež vzdelávanie pre terénnych sociálnych 

pracovníkov. Zámerom je, aby vzdelávanie prebiehalo koordinovane a na požadovanej úrovni. 

 

p. Németh (zástupca MPSVR SR, sekcia fondov EÚ) vyzdvihol inovatívnosť vzhľadom na už 

končiace projekty a vyzdvihol skutočnosť, že náklady na podporné aktivity predstavujú cca 10% 

celkového objemu požadovaných finančných prostriedkov, pričom pri obdobnom projekte v minulosti 

to bolo 13%.  Zámer národného projektu je potrebné doplniť o kvantifikáciu ukazovateľov. Následne 

dal hlasovať o predloženom zámere NP.  

 

Záver: Členovia Komisie s nadpolovičným počtom hlasov schválili zámer NP „Prevencia 

a eliminácia rodovej diskriminácie“
3
 

 

 

4) Zámer NP: „Zdravé komunity 3A“ 

p. Ferjančík (zástupca MZ SR) predstavil návrh zámeru NP, oboznámil členov o cieľoch a aktivitách 

projektu. Vyjadril sa k jedinej neakceptovanej pripomienke v zmysle, že v prípade predpokladaného 

partnera projektu organizácie Zdravé komunity, n.o. sa nejedná o nový subjekt, ale ide o neziskovú 

organizáciu založenú MZ SR v spolupráci s Platformou na podporu zdravia znevýhodnených skupín, 

ktorá mala s implementáciou obdobných projektov už skúsenosti. 

p. Kusá (zástupca Slovenskej akadémie vied) opätovne dala do pozornosti jej vznesenú 

pripomienku, že Zdravé komunity, n.o. pôsobí nedôveryhodne, vznikla len 1.10.2014  a nie je možné 

nájsť, kto je štatutárom. 

p. Ferjančík (zástupca MZ SR) súhlasil, že v zámere NP nebol dostatočne popísaný partner projektu, 

čo v predchádzajúcom vstupe urobil. 

p. Kubo (zástupca Zdravé komunity, n.o.) sa predstavil ako štatutárny zástupca Zdravé komunity 

n.o. a uviedol, že táto skutočnosť sa dá overiť v registri neziskových organizácií, ako aj na web stránke 

organizácie. Tam sú uvedení aj všetci členovia správnej a dozornej rady, ktorí sú dobrým nástrojom 

kontroly a efektívnosti realizácie národného projektu. 

                                                           
3
 V priebehu hlasovania zámerov NP sa člen Komisie  a zároveň gestor  zámeru zdržal hlasovania, aby nedochádzalo ku konfliktu záujmov.   

 
 



p. Šajmírová (zástupca Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny) dala do pozornosti ukazovateľ 

„neaktívni mladí ľudia do 29 rokov“, ktorý nezahŕňa nezamestnané osoby. Odporučila prehodnotiť 

ukazovatele a doplniť o nezamestnaných. 

p. Ferjančík (zástupca MZ SR) uviedol, že sú otvorení na doplnenie indikátora v prípade, ak riadiaci 

orgán s tým súhlasí. 

p. Németh (zástupca MPSVR SR, sekcia fondov EÚ) uviedol, že toto je potrebné preveriť 

a prípadne prekonzultovať s EK, aby nedošlo k duplicite príp. prekrývaniu sa rôznych ukazovateľov 

v rámci prioritných osí 3 a 4. Navrhol, aby sa táto otázka riešila až v rámci prípravy žiadosti o NFP 

v rámci mikrotímu, príp. v spolupráci s EK. 

p. Orth (zástupca EK) uviedol, že tento projekt nie je zameraný na neaktívnych mladých ľudí do 29 

rokov v zmysle ich registrácie na úradoch práce, tento indikátor sa asi cez tento projekt napĺňať 

nebude. 

p. Ferjančík (zástupca MZ SR) objasnil, že tento ukazovateľ bol nastavený na všetkých obyvateľov 

v rámci obcí, kde sa bude projekt realizovať a na ktorých zdravie bude mať projekt pozitívny účinok. 

Indikátor bol určený zhruba odhadom, koľko bude z nich mladých neaktívnych do 29 rokov. 

p. Šumný (zástupca Konfederácie odborových zväzov) vzniesol otázku, či sa naruší kontinuita 

v prípade, že sa zámer prepracuje a predloží sa na ďalšie zasadanie Komisie. 

p. Kovácsová (zástupca MPSVR SR, riaditeľka odboru projektového riadenia) uviedla, že nejde 

o prepracovanie projektového zámeru, ale o identifikáciu cieľovej skupiny, ktorá do neaktívnych môže 

začleňovať evidovaných, neevidovaných, mladých, s nedokončeným vzdelaním, čiže širšie spektrum. 

Ak by sme vyčlenili nezamestnané osoby evidované na úrade práce a špecificky riešili samostatným 

ukazovateľom iba túto cieľovú skupinu, ktorá nezahŕňa ukazovatele z prioritnej osi 4, dostávame sa do 

prekryvu a nad rámec definovania merateľných ukazovateľov v rámci tejto prioritnej osi. 

p. Németh (zástupca MPSVR SR, sekcia fondov EÚ) navrhol hlasovať o projekte mimo tohto 

ukazovateľa a prípadná zmena tohto ukazovateľa bude predložená na nasledujúce zasadanie Komisie 

v októbri, aby sa neohrozil začiatok realizácie projektu. 

p. Kusá (zástupca Slovenskej akadémie vied) uviedla, že jej chýba zdôvodnenie, prečo Bratislavský 

kraj potrebuje takýto projekt, keď je tu lepšia dostupnosť všetkých služieb a málo vylúčených 

komunít. 

p. Ferjančík (zástupca MZ SR) uviedol, že sú tu obce, ktoré zdravotnú osvetu a aktivity tohto 

projektu potrebujú a v projektovom zámere sú vymenované. 

p. Kusá (zástupca Slovenskej akadémie vied) vzniesla otázku, ako bola táto potreba identifikovaná 

a či bola konzultovaná s lekármi. 

p. Ferjančík (zástupca MZ SR) neidentifikoval vymenované obce ako súčasť Atlasu.  

p. Kubo (zástupca Zdravé komunity, n.o.) uviedol, že je snahou, aby sa obce z BSK nedostali do 

stavu, ako sú obce na východe. V BSK bolo identifikovaných 7 oblastí oproti 275 na ostatnom území 

SR, kde sa posudzovali rôzne faktory a do úvahy sa brali názory lekárov a úradov verejného 

zdravotníctva. Súčasne sa zaručil, že výber obcí je konzultovaný s lekármi a zdravotníkmi. 

p. Németh (zástupca MPSVR SR, sekcia fondov EÚ) doplniť informáciu, že projekt je nastavený na 

BSK aj z dôvodu, že obdobný projekt bude financovaný aj v rámci prioritnej osi 5 OP ĽZ. 

p. Bučková (zástupca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity) odporučila doplniť 

obce o údaje z Atlasu vzhľadom na inak nastavené parametre, podľa ktorých ich do projektu zahrnulo 

MZ SR a Zdravé komunity n.o. Iba málo obcí, ktoré sú uvedené v zámere NP je známych, a z pohľadu 



ÚSVRK o mnohých obciach nemajú informácie z terénu, preto je žiaduce tieto informácie doplniť, 

aby aj hodnotitelia už samotnej žiadosti o NFP mali dostatok informácií pre posúdenie projektu. 

p. Ferjančík (zástupca MZ SR) návrh akceptoval a informácie o obciach budú zahrnuté do žiadosti 

o NFP. 

p. Páleník (zástupca Inštitútu zamestnanosti) jedná sa o pokračovanie projektu terénnych 

zdravotných pracovníkov, v rámci ktorého bola robená veľmi dobrá externá evaluácia, nakoľko sú 

zohľadnené jej výsledky v tomto projekte? 

p. Kubo (zástupca Zdravé komunity, n.o.) uviedol, že v rámci externej evaluácie boli kladne 

hodnotené moderné prístupy k verejnému zdraviu a v týchto intenciách budú posilňovať sociálne 

sieťovanie a pozitívny príklad, ktorý často funguje lepšie ako servisné činnosti. 

p. Ferjančík (zástupca MZ SR) doplniť informáciu, že súčasťou projektu Zdravé komunity 2A bude 

aj evaluácia, projekty sú nastavené do roku 2018, kedy by mali byť k dispozícii odporúčania, ktoré 

budú súčasťou nasledujúcich projektov po roku 2018. 

p. Orth (zástupca EK) podporil diskusiu v zmysle požiadavky na doplnenie kritérií výberu obcí. 

Zdôraznil, že nielen v tomto projekte, ale aj v ostatných, okrem indikátorov, ktoré sú schválené 

v rámci operačného programu Ľudské zdroje (pri schvaľovaní nebolo úplne jasné, aké typy projektov 

a aktivít sa budú podporovať), bude v rámci národných projektov žiaduce navrhnúť na doplnenie 

indikátory na úrovni výsledkov, akú kvalitatívnu zmenu riešenie projektu prinieslo (uviedol ako 

príklad v tomto projekte ukazovatele, ktoré si už v minulosti MZ SR / ZK, n. o. stanovili – zvýšenie 

preočkovania detí a pod.).  

p. Ferjančík (zástupca MZ SR) uvedenú pripomienku akceptoval. 

p. Bučková (zástupca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity) odporučila, aby 

vzhľadom na pripravovaný projekt Terénna sociálna práca v BSK, MZ SR spolupracovalo 

s Implementačnou agentúrou MPSVR SR, aby bola podporená synergia v rámci týchto projektov 

a pomoc bola cielená. 

p. Ferjančík (zástupca MZ SR) – uvedený návrh akceptoval. 

 

p. Németh (zástupca MPSVR SR, sekcia fondov EÚ) zhrnul potrebu preverenia ukazovateľa 

„neaktívni mladí ľudia do 29 rokov“.  Prípadná zmena ukazovateľov bude prerokovaná na 

nasledujúcom zasadaní Komisie v októbri, samotný projekt bude obsahovať detailné zdôvodnenie 

výberu obcí, overenie prekrývanie sa s Atlasom, spoluprácu žiadateľa so samosprávou, ÚSVRK 

a lekárskou obcou. Následne dal hlasovať o predloženom zámere NP. 

 

Záver: Členovia Komisie s nadpolovičným počtom hlasov schválili zámer NP „Zdravé komunity 

3A“
4
 

 

Bod 5: Schvaľovanie Zoznamu zámerov národných projektov pre OP Ľudské zdroje na 

rokovaní Komisie pre prioritné osi 2, 3 a 4 ku dňu 21.9.2015 

 

Predseda  A. Németh  oboznámil členov Komisie o Zozname zámerov národných projektov pre OP 

Ľudské zdroje na rokovanie Komisie pre prioritné osi 2, 3 a 4 ku dňu 21.9.2015 (viď príloha 

zápisnice č. 3). 

                                                           
4
 V priebehu hlasovania zámerov NP sa člen Komisie  a zároveň gestor  zámeru zdržal hlasovania, aby nedochádzalo ku konfliktu záujmov.   

 
 



Záver: Členovia Komisie schválili s nadpolovičným počtom hlasov Zoznam zámerov národných 

projektov pre OP Ľudské zdroje na rokovanie Komisie pre prioritnú os 2, 3 a 4 ku dňu 21.9.2015 
 

 

Bod 6: Rôzne 

 

p. Páleník (zástupca Inštitútu zamestnanosti) sa vyjadril k dvom projektom, ktoré boli z rokovania 

Komisie stiahnuté. V zámere NP Rodina a práca navrhuje doplniť zvýšenie podielu ľudí pracujúcich 

na čiastočný pracovný úväzok vo verejnom sektore. V zámere NP Prognózy vývoja na trhu práce v 

Slovenskej republike navrhol vyčleniť 10-30% finančných prostriedkov pre APVV s cieľom 

zabezpečiť financovanie viacerých projektov zameraných na zistenie súčasného stavu a prognózovanie 

potrieb trhu práce. Vzniesol otázku, či je takýto transfer prostriedkov pre APVV možný. 

 

p. Pietruchová (zástupca MPSVR SR, odbor rodovej rovnosti a rovností príležitostí)  uviedla, že 

projekt Rodina a práca nie je všeobecne o čiastočných úväzkoch, ale o zvyšovaní zamestnanosti žien 

s malými deťmi, čo sa týka aj verejného sektora. Potvrdila, že cieľom je aj zvyšovanie flexibilných 

foriem práce. 

 

 Katarína Lanáková, (zástupca MPSVR SR, riaditeľka odboru politiky trhu práce) uviedla, že 

k vznesenej otázke nevie zaujať stanovisko, požiadala o zaslanie písomného stanoviska 

k predloženému zámeru NP, nakoľko v rámci pripomienkového konania takáto požiadavka zo strany 

p. Páleníka nebola vznesená. 

 

p. Kusá (zástupca Slovenskej akadémie vied) sa vyjadrila, že v rámci pripomienkového konania tiež 

vzniesla požiadavku na zapojenie SAV ako spoluriešiteľa tohto projektu, ktorý je veľmi náročný 

a podľa jej názoru by mal byť projekt riešený viacerými pracoviskami a nielen UPSVaR. Súčasne 

podporila návrh p. Páleníka na presun finančných prostriedkov do APVV v prípade, ak je takýto 

transfer možný. 

 

Katarína Lanáková, (zástupca MPSVR SR, riaditeľka odboru politiky trhu práce) uviedla, že 

UPSVaR má skúsenosti s prípravou prognóz, ale v prípade potreby je možné uskutočniť stretnutie 

s cieľom objasnenia aktivít projektu a možností zapojenia najmä akademickej obce do projektu. 

O výsledkoch stretnutia bude informovať na ďalšom stretnutí Komisie. 

 

p. Németh (zástupca MPSVR SR, sekcia fondov EÚ) sa vyjadril, že v prípade presunu finančných 

prostriedkov na APVV by následne každý ďalší projekt, ktorý je založený na výskume,  musel byť 

financovaný cez APVV – túto otázku je potrebné si vyjasniť. 

 

p. Orth (zástupca EK) uviedol, že EK zastáva názor, pokiaľ inštitúcia nemá preukázaný monopol, 

čiže na trhu existuje iný subjekt, ktorý sa danou problematikou zaoberá, má sa zabezpečiť otvorený 

prístup ku grantom všetkým inštitúciám. V prípade, že len UPSVaR disponuje dátami, má zabezpečiť 

ich sprístupnenie (v anonymizovanej podobe). 

 

p. Németh (zástupca MPSVR SR, sekcia fondov EÚ) očakáva, že odborný garant tohto projektu pri 

prerokovávaní zámeru NP zdôvodní, prečo má byť prijímateľom UPSVaR a bude informovať 

o výsledkoch stretnutia. 

 

p. Šumný (zástupca Konfederácie odborových zväzov) podporil financovanie takéhoto projektu 

formu otvorenej výzvy alebo požaduje zdôvodnenie navrhovaného prijímateľa, súčasne odporučil 

doplniť aktivity o problematiku možných vplyvov migračnej politiky na trh práce. K zámeru NP 

Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce SR uviedol, že je potrebné ho zosúladiť so 

zámerom NP predkladaným na Komisiu pri MV pre OP ĽZ pre prioritnú os 1 – NSK. 

 

 Branislav Masár (zástupca Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR) požiadal 

o vysvetlenie, prečo boli 3 projekty stiahnuté z rokovania Komisie a či budú zaradené na najbližšie 



rokovanie Komisie vzhľadom na väzby na prebiehajúce projekty, aby bola zachovaná kontinuita 

a mohlo sa pokračovať napr. v spolupráci so sociálnymi partnermi, sektorovými radami. 

 

 p. Kovácsová (zástupca MPSVR SR, riaditeľka odboru projektového riadenia) informovala, že 

v rámci vnútorného pripomienkového konania neboli zapracované všetky pripomienky, ktoré sa 

momentálne diskutujú, analyzujú sa predchádzajúce projekty, na ktoré majú tieto projekty 

nadväzovať. Je záujem, aby projekty boli dobre nastavené vzhľadom k čerpaniu finančných 

prostriedkov u prebiehajúcich projektov, ako aj k sledovaniu cieľov projektu, aby sa predišlo 

prípadným zisteniam. V rámci rôznych následných overovaní, je snaha o inováciu projektov, aby 

nekopírovali končiace projekty. 
 

p. Németh (zástupca MPSVR SR, sekcia fondov EÚ) uviedol, že sa sleduje najmä previazanosť 

zámerov NP s ukazovateľmi OP ĽZ, cieľovými skupinami, inovatívny charakter projektu. V prípade, 

že budú projektové zámery takto prepracované, nič nebráni ich prerokovaniu na najbližšom rokovaní 

Komisie. 

 

 

Bod 7: Záver 

 

Predseda Komisie v záverečnom zhrnutí konštatoval, že na rokovaní Komisie boli schválené 

predložené zámery NP v zmysle pripomienok. Prepracované zámery NP spolu so Zápisnicou budú 

zaslané všetkým členom. Uviedol, že Komisia zobrala na vedomie Informáciu o finančnom vývoji  

a napĺňaní cieľov programu.  

V závere poďakoval prítomným členom a hosťom za podnetnú diskusiu na rokovaní a ukončil 

rokovanie Komisie.  

 

 

 

Prílohy: 

• Uznesenie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Operačný program Ľudské zdroje pre prioritné 

osi 2, 3 a 4 

• Prezenčná listina 

• Zoznam zámerov národných projektov pre OP Ľudské zdroje na rokovanie Komisie pre prioritné 

osi 2, 3 a 4 ku dňu 21.9.2015 

 

 

V Bratislave, dňa 19.10.2015 

 

 

Vypracovala: Martina Filípková    v.r. 

  

Schválila: Katarína Kovácsová 

tajomník Komisie  

pri MV OP ĽZ pre prioritné osi 2, 3 a 4     v.r.    

  

Overil: Jaroslav Šumný 

overovateľ zápisnice Komisie  

pri MV OP ĽZ pre prioritné osi 2, 3 a 4     v.r. 

         

Albert Németh 

predseda Komisie 

pri MV OP ĽZ pre prioritné osi 2, 3 a 4     v.r. 

 



 

Príloha č. 1 

 

 

Uznesenie Komisie pri Monitorovacom výbore 

pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritné osi 2, 3 a 4 

 

 

Komisia pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritné osi 2, 3 a 4 

 

A.    schvaľuje 

 

A.1 Program zasadnutia 

 

A.2 Overovateľa zápisnice 

  

A.3 Zámery národných projektov s pripomienkami 

1)   Podpora univerzálneho navrhovania  

2) Podpora ochrany detí pred násilím 

3) Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie 

4) Zdravé komunity  

 

A.4  Zoznam zámerov národných projektov pre OP Ľudské zdroje na rokovanie Komisie pre 

prioritnú os 2, 3 a 4 ku dňu 21.9. 2015 

 

B.  berie na vedomie 

 

B.1 Informáciu o finančnom vývoji a napĺňaní cieľov programu 

 

 

V Bratislave, dňa 19.10.2015 

 

 

Podpis :             v.r. 

        Albert Németh  

predseda Komisie pri Monitorovacom výbore OP ĽZ  

                    pre prioritné osi 2, 3 a 4 

  

 

 

 

Príloha č. 2 

Prezenčná listina 

Príloha č. 3 Zoznam zámerov národných projektov pre OP Ľudské zdroje na rokovanie Komisie pre 

prioritnú os 2, 3 a 4 ku dňu 21.9.2015 

 


